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De Lear, de iarnă, de vrajbă

Acum, Doamna mea se odihneşte
Acum, piatra sură se face scrum

Norii se umflă şi când văd ei ceva
rămâne doar fum în aer

Maşinile utilitare s-au înmulţit peste măsură
Gâzele noastre petrec pe pulpe, pe genunchi, pe umeri

pe gură şi jos în ger
doar multă-multă iarbă aiurândă

Uliul însă singur stă la pândă în ether unde e şi
binecuvântatul cer sterp de cuvinte

Acum, nimănui dintre cele de mai sus
nu îi este ruşine

să se aştearnă câmpului în iarba aceea nemaipomenită
acum în era noastră şi mai înainte

Piele bătrână, aburi de capre şi câini de la stână –
acum, când Doamna mea

peste toate presară sare şi trebuie-trebuie
să văd şi eu cum răsare
din mălăini ultima stea!



2 eveniment

Mircea Martin – Doctor honoris causa al 
Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș

Laudatio

 în onoarea d-lui academician, prof. 
univ dr.  Mircea Martin

Domnilor academicieni, domnilor rectori, stimați 
invitați, colegi și studenți,

Am auzit cu toții, din documentele cărora li s-a 
dat deja citire, care sunt motivele care au determinat 
Universitatea noastră să-și asume imperativ nu doar 
datoria, ci și onoarea recunoașterii meritelor și valorii 
dlui acad. Mircea Martin și prin intermediul acestei 
ceremonii dedicate domniei-sale, nu doar prin alte 
gesturi. Voi încerca - pe scurt, totuși - să detaliez măcar 
cîteva din aceste motive.

Dl Mircea Martin este una din puținele 
personalități dominante – iar în cazul domniei-sale, 
dominantă prin temeinicia discretă a acțiunii – în jurul 
căreia – și-n preajma căreia – s-a cristalizat bună parte 
din literatura noastră contemporană. Și cînd spun 
„literatura” înțeleg atît nivelul ei propriu-zis creativ, 
cît și – deopotrivă – cel exegetic și teoretic. Probabil că 
meritul cel mai discret – dar nu cel mai puțin relevant – 
e chiar cel al funcției catalitice pe care Mircea Martin 
a avut-o în planul creației literare ca atare. Momentul 
de vîrf al acestei acțiuni – modelatoare, în felul ei – l-a 
reprezentat, poate, efervescența pe care a întreținut-o 
și a sprijinit-o în cadrul cenaclului „Universitas”, 
de unde s-au ridicat nume azi de referință în tabloul 
valoric al literelor actuale. Deși, formal, a fost spiritus 
rector al acestei grupări doar vreme de vreo șapte 
ani – între 1983-1990 -, a format aici nucleul unei 
generații viguroase, din care cîteva nume asaltează 
însuși canonul nostru literar. Am zis „poate” deoarece 
nu sunt chiar sigur că acțiunea critică propriu-zisă a 
lui Mircea Martin n-a avut, la rîndul ei – și mult mai 
devreme -, același efect. Dl. Mircea Martin, înainte de 
a deveni cel mai important – și cel mai bun, totodată – 
teoretician literar din perioada postbelică – și inclusiv 
azi -, a fost – așa a început – unul din cei mai aplicați 
cronicari literari ai anilor ’70 și ai generației care se 
afirma atunci. Primul său volum – Generație și creație, 
apărut în 1969 – constituie una din cele mai coerente 
definiri, prin analiză, a șaizecismului literar. Dincolo de 
antologia în sine – care a rămas, în esență, valabilă și 
azi, chiar dacă dl Martin a mai nuanțat-o, recuperînd 
cîțiva scriitori lăsați atunci afară -, cronicile semnate în 
acei ani sunt scrise, cum ar fi zis Tucidide, „odată pentru 
totdeauna”: comentariul interpelează direct unicitatea 
operei și scoate în evidență liniile de forță creativă care 
pot duce la instituirea unei viziuni. Critică de adecvare 

Mircea MARTIN

O pledoarie și un proiect

Cu prilejul acestui eveniment care mă onorează, 
vă rog să-mi îngăduiți să fac cunoscut – pentru prima 
dată în mod public – un vechi proiect personal, devenit 
între timp – un timp îndelungat, aproape 18 ani – o 
lucrare colectivă, o lucrare enormă și complexă, un 
Dicționar multidisciplinar de terminologie culturală. 
Nu am încheiat până acum decât un singur volum (A-
B) care conține peste 2000 de termeni. Nu vă voi reține 
atenția cu descrierea lui câtă vreme el nu există ca obiect 
public, pot să vă spun doar că va conține termeni din 
toate științele umane, inclusiv din geografie, biologie și 
medicină. Va fi un dicționar multidisciplinar nu doar în 
acest sens al unei cuprinderi largi, dar și în sensul că 
termenii importanți vor fi definiți din perspectiva mai 
multor discipline. 

Îmi propun acum să vă întrețin în legătură cu 
condițiile de posibilitate ale acestui dicționar cultural. 
Ideea lui datează din ziua în care am intrat într-o 
bibliotecă occidentală, adică într-o bibliotecă bogată, 
bine rânduită şi liberă. De fapt, n-a fost, la început, decât 
o nostalgie întreţinută de carenţe autohtone şi de dorinţa 
– pe care o consideram pe atunci irealizabilă – de a le 
suplini. Era la începutul anilor ’70.

După 1990, am putut constata amploarea pe care 
a luat-o, atât în Vestul Europei, cât şi în Statele Unite 
şi în Canada, activitatea de sinteză şi de sistematizare 
a cunoaşterii, de redefinire a sensurilor; mulţimea 
enciclopediilor, a dicţionarelor enciclopedice şi a 
celor consacrate unor discipline particulare este 
impresionantă, copleşitoare.

Când, în orice bibliotecă reprezentativă de acolo, 
naţională, universitară sau publică (New York Public 
Library sau Biblioteca Centrului „Pompidou” din Paris, 
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programatică și empatică deopotrivă, de identificare şi de 
supunere la obiect, critica lui Martin îşi foloseşte, încă de 
la început, eleganţa pentru exactitate şi rigoarea pentru 
farmecul preciziei. Analizele sînt atît de pătrunzătoare 
încît în desenul începuturilor, aşa cum l-a conturat 
Martin, se cuprinde, aproape în toate cazurile, întreaga 
evoluţie ulterioară a autorilor, ca şi cum cronicarul ar 
fi perceput in nuce întreaga evoluție. Iar asta pentru că 
Martin intră în acea intimitate (sau profunzime) a operei 
care e totuna cu legitatea ei internă şi din care aceasta 
nu mai poate ieşi decît cu preţul incongruenţei. O astfel 
de critică, dincolo de orice instrumentar, nu poate fi 
definită decît drept una clarvăzătoare. 

N-a fost însă să fie – deși erau toate temeiurile, 
dar probabil nu și toate condițiile – aceasta, de cronicar 
literar, calitatea primă – cel puțin în recunoașterea 
publică – a lui Mircea Martin. Cea de maestru teoretician 
se va impune ca definitorie în primul rînd. Asta cu toate 
că, în fond și-n acțiune, cele două vocații – în măsura 
în care pot fi distinse, dar la Mircea Martin mai greu, 
întrucît ele se întrepătrund la fiecare pas – au mers, 
practic, în paralel, căci atenția asupra concretului literar 
nu va scădea și ea se va focaliza deopotrivă asupra 
literaturii interbelice (cu opțiuni de empatie clare) și a 
celei la zi – la „zi” în sens de multe zile, cam toate cele 
care se întind între A.E. Baconsky, bunăoară, și Cristian 
Popescu. Cam jumătate din „bibliografia Martin”, de 
la Identificări pînă la Radicalitate și nuanță de acum doi 
ani, e dedicată investigațiilor literare propriu-zise, cu 
studii care progresează spre monografii în unele cazuri, 
ca să nu mai amintesc de prefețele care însoțesc multe 
ediții „definitive” și care contribuie, în egală măsură cu 
materialul cărții, la „definitivarea” operei respective. 

Prima carte de teoretician – Critică și profunzime 
– devine imediat o carte-reper pentru problematica și 
condiția criticii literare, operînd o sinteză între teoria 
criticii în sine și critica modernă franceză. Ambele – 
teoria criticii și critica franceză, îndeosebi cea a școlii 
de la Geneva – vor fi temele centrale din spectrul celor 
teoretice – și abia de la ele se va pleca spre alte orizonturi 
de poetică ori comparatistică. Dincolo însă de studiile și 
investigațiile personale în domeniul teoriei literare – și 
poate cronologic înaintea acestora -, Mircea Martin are 
meritul de a fi introdus în literatura română noile viziuni 
critice occidentale, însoțind marile nume ale teoriei și 
criticii cu studii fundamentale de familiarizare. În acest 
sens, Mircea Martin a fost cel care a educat – în sensul 
cel mai riguros și imediat – generațiile sau seriile de 
critici care i-au urmat. A fost Profesorul tuturor criticilor 
de după cei din propria generație. Și aș mai insista aici 
asupra unui aspect care s-a dovedit și el deosebit de 
fecund. Spre deosebire de alți teoreticieni literari, Mircea 
Martin nu s-a lăsat vrăjit de poeticile lingvistice – sau 
provenite din sfera lingviștilor – sau structuraliste: a 
mers pe drumul care nu aliena specificul creativității și nu 
făcea din literatură un simplu mecanism verbal/textual. 
Literatura, în viziunea lui, a rămas și o interpelare de 
tip ontologic. Între ceilalți teoreticieni români, între 

de pildă), descoperi zeci de dicţionare de literatură şi 
de filosofie – de fapt, e vorba de sute, dacă am vrea să 
întocmim un bilanţ istoric – nu poţi să nu te întorci înspre 
ceea ce se întâmplă – sau, mai exact spus, nu se întâmplă 
la noi. Câte dicţionare româneşti de filosofie există? 
Întrebare mai degrabă retorică. Pentru a le număra pe 
cele dedicate literaturii până în anul 2000 ne ajung 
degetele de la mâini. Când, într-o bibliotecă occidentală 
universitară oarecare, dai peste Enciclopedia Bulgariei 
în 10 volume, peste cea a Sloveniei cu 13 volume, a 
Lituaniei cu 6 volume, dar și peste cea a Albaniei cu 4 
volume şi, în aceeaşi sală, oferta românească se reduce 
la DEX și MDE, încerci un sentiment de frustrare şi 
jenă. (Bineînţeles, numai dacă îţi asumi provenienţa, 
apartenenţa.) Ca să nu mai vorbim despre faptul că țări 
mai mari, Spania printre ele, de pildă, sunt reprezentate 
și prin sinteze regionale: Gran Enciclopedia Gallega 
(32 volume), Enciclopedia general ilustrada del Pais 
Vasco (12 volume). Ultimei i se adaugă 10 volume de 
Bibliografie, 6 volume despre istoria bască pe epoci 
și 5 volume despre literatura bască. Am dat și peste o 
Encyclopedia of Papua and New Guinea în 3 volume…

Desigur, problema nu e de ordin cantitativ. Dar 
numărul redus al unor astfel de sinteze la noi trădează 
- de fapt nu trădează, exprimă cu nonşalantă claritate 
o indiferenţă cronică a intelectualilor români faţă de 
astfel de întreprinderi. În cultura română, fiecare autor 
se consideră chemat pentru o operă inconfundabilă 
şi inegalabilă. Numai gesturi unice, de o absolută 
originalitate merită mobilizarea ambiţiei sale. Angajarea 
într-o acţiune intelectuală care nu pune – imediat şi vizibil 
– în valoare personalitatea proprie, care, din contră, cere 
o anume impersonalitate a abordării, pare pentru mulţi 
de neconceput. Iar a pune umărul la constituirea unui 
instrument de lucru menit să servească şi altora pare 
aproape un atentat la autonomia şi autoritatea personale. 
Munca în echipă înseamnă, pentru nu puţini colegi ai 
noştri, o probă sigură de mediocritate. 

În plus, această muncă nici nu e preţuită – 
moral şi material – cum se cuvine, prin urmare poate 
fi dispreţuită în linişte. În loc să pună umărul, destui 
intelectuali autohtoni ridică din umeri şi, nu o dată, 
bagatelizează şi discreditează puţinele realizări 
existente în acest domeniu, sugerând chiar inutilitatea 
lor. Rezistenţa faţă de asemenea iniţiative transpuse în 
opere s-a dovedit deseori a fi una activă, indiferenţa 
cronică se transformă chiar într-o abia mascată ostilitate. 
La ce ne trebuie dicţionare când competenţa personală 
şi experienţa personală ar trebui să ne dispenseze de 
consultarea lor? Avem noi „dicţionarul” nostru, prezent 
în lucrările noastre – de care „ceilalţi” n-au decât să ţină 
seama. Şi de ce să fie româneşti, când dispunem acum 
de atâtea dicţionare străine, oricum mai bune decât vor 
putea fi ale noastre vreodată?

N-am auzit aceste întrebări formulate ca atare, 
le-am auzit în variante mai atenuate şi, mai ales, le simt 
plutind în atmosfera intelectuală de la noi. Nu pot să 
nu relatez, cu titlu anecdotic, faptul că nu unul, ci mai 
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Adrian Marino, să zicem, și Matei Călinescu ori Virgil 
Nemoianu, Mircea Martin a ținut/ a deținut – o vreme 
de unul singur, avînd în vedere conjunctura – demnitatea 
teoriei literare. Iar felul în care a inițiat literatura română 
în noile concepte critice e, fie și doar într-o măsură, dar 
în nici un caz la figurat - o operă de iluminist. 

Nu e, de altfel, singura. Faptul că a condus un 
deceniu Editura „Univers”, între 1990-2000, că a condus 
o vreme revista Cuvîntul, că s-a implicat în programele 
altor edituri, denotă o vocație iluministă și o generozitate 
de aceeași sursă. 

Iar demnitatea teoriei – și demnitatea de 
teoretician – au fost susținute printr-o operă de evidentă 
efervescență conceptuală. Aș zice, fără vreo mare 
reținere, că de la E.Lovinescu încoace nimeni n-a mai 
introdus în circulația curentă a criticii atîtea concepte 
operative. Și nu uit că ar putea părea c-am sărit aici 
peste Tudor Vianu, de la care Mircea Martin și pleacă 
inițial. Ori cel puțin de la problematica și definiția 
conceptului de „generație”, pe care-l reactualizează 
și-i justifică, implicit, funcționalitatea lui în ordonarea 
literaturii. Dar seria de concepte în care se cuprind 
critica de identificare, spiritul de finețe și de geometrie, 
dicțiunea ideilor ș.a., pînă la mai recenta pledoarie 
pentru reinvestirea contextului cu funcții explicative 
vin, toate, din dialogul – și din exegeza-dialog - cu noua 
critică. 

Verva aceasta conceptuală se transformă în aparat 
funcțional în aplicațiile directe pe literatură, aparat 
care scoate de fiecare dată la lumină un fond „inedit” 
de semnificații ale operelor abordate. Problematica 
teoretică iese însă din stricta ei condiție reflexivă și se 
angajează, fie și – o vreme – indirect, într-o perspectivă 
mai larg culturală și, aproape explicit, civică. Acesta 
e cazul unei cărți de extrem impact   (una din cele mai 
„fertile”, incitante şi articulate cărţi postbelice) cum e 
G. Călinescu şi „complexele” literaturii române - o carte-
memento care premerge, prin analiza şi inventarierea 
„complexelor” culturale româneşti, toate lucrările de 
deconstrucţie şi de-mitologizare de după 90. G. Călinescu 
e aici doar prisma prin care Martin diagnostichează 
„complexele constitutive” ale culturii române (şi nu 
doar ale literaturii). Deşi pare subiectul investigaţiei, 
Călinescu e, de fapt, victima acesteia, simplă materie 
de laborator pentru a dezvolta cultura complexelor 
printr-o metodică muncă de „deconstrucţie”. Ca orice 
psihanalist, Martin merge înapoi, de la „complexul de 
superioritate” la cel de „inferioritate”, făcîndu-i întreaga 
etiologie. Cartea lui Martin nu e una de psihologie a 
“poporului român” (văzută dinspre şi din literatură) şi 
nici una de „psihanaliză” a culturii române. Dar cîte 
ceva din fiecare e implicat în argumentaţie – discret, 
fără tapaj, cu riguroasă eficienţă şi maximă economie. 
Complexele listate de Martin sînt complexe de cultură 
mică, provincială şi retardată. În mare, ele sînt de două 
feluri: de specificare şi de integrare. Ceea ce înseamnă că 
unele din ele se nasc deodată cu însăşi cultura/literatura 
„naţională”. Sînt complexe de şi din naştere, la care 

mulţi colegi, aflând de proiectul acestui dicţionar, au 
reacţionat cu remarcabilă (şi repetabilă) spontaneitate, 
exclamând: „Cioclopedica!” Îl invocăm deseori pe 
Caragiale în mod pervers, ca să legitimeze propria 
noastră neseriozitate. Agrementată cu umor şi chiar cu 
ironie, delăsarea rămâne, însă, tot delăsare. 

Nu se poate să nu invocăm aici precaritatea 
tradiţiei naţionale înseşi, puţinătatea dicţionarelor 
româneşti de orice fel, fără a mai vorbi de lacunele unora 
dintre ele. Şi trebuie, fără îndoială, menţionat faptul că, 
la dezinteresul individual, s-a adăugat şi dezinteresul 
instituţional; sau mai bine zis, au mers mână-n mână, 
„sprijinindu-se” reciproc. 

În acest context, câteva mari şi singulare excepţii 
se cuvin neapărat pomenite: enciclopedismul lui 
Mircea Eliade şi, mai târziu, cel al lui Adrian Marino, 
efortul de construcţie şi de reconstrucţie a problemelor 
depus de Tudor Vianu, rigoarea lui conceptualizantă, 
ca şi meditaţia inspirată asupra cuvintelor româneşti 
a lui C-tin Noica (pe care ne-am grăbit, de altfel, s-o 
discredităm ca desuet-romantică şi etnocentrică, fără să 
reţinem nimic din sugestiile ei). 

Sub vechiul regim comunist, desigur, mult după 
anii 50 – de ariditate și teroare ideologică – au apărut, 
pe lângă Dicționarul de idei literare (rămas neterminat, 
din păcate) al lui Adrian Marino, și alte câteva 
lucrări remarcabile în acest domeniu: în primul rând 
Dicționarul Literaturii Române de la originii până în 
prezent (1979), întocmit de un grup de cercetători ieșeni 
cu maximă competență și acribie, dicționarul intitulat 
Scriitori români (1978), coordonat de profesorul Mircea 
Zaciu, Mica enciclopedie a figurilor de stil (1975), a lui 
Gh. N. Dragomirescu, dicționarul de termeni literari 
coordonat de Alex Săndulescu, precum și un excelent 
dicționar special, cu termeni de poetică și retorică, 
coordonat de Val. Panaitescu, început în 1983 și apărut 
în 1994. Din păcate, forma extinsă a dicționarului 
coordonat de Mircea Zaciu, Marian Papahagi și Aurel 
Sasu, încheiat în 1985, n-a mai putut apărea decât după 
1990 din cauza unor obiecții punctuale ale Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, dar, de fapt, din cauza 
dizgrației oficiale în care căzuseră scriitorii români în 
acei ultimi ani ai ceaușismului.

Aceste eforturi și aceste contribuții realizate 
în condițiile unei cenzuri active și a unei documentări 
limitate, n-au marcat conștiința intelectualilor autohtoni 
într-atât încât să schimbe mentalitatea dominantă, iar 
libertatea de circulație, de informare și de expresie 
de după 1990 n-a adus mari reușite în domeniul 
lexicografiei românești.   

Aşa se face că, la începutul secolului al XXI-
lea, cultura română se înfăţişează fără o tradiţie 
enciclopedică solidă, fără suficiente dicţionare care să 
marcheze o epocă și, în primul rând, fără arhive riguros 
inventariate, fără suficiente ediţii critice  – şi chiar fără 
ediţii complete – măcar pentru toți autorii importanţi. 
Abundentă în eseuri strălucite, îi lipsesc într-un mod 
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se adaugă apoi complexele „devenirii”, complexele de 
parcurs. E o investigație de pionierat, în condiții deloc 
favorabile și care devine tot mai actuală pe măsură ce 
problematica identitară devine tot mai angoasantă. În 
același timp, cartea e și un criteriu de echilibru între 
construcție și deconstrucție, o măsură pe care urmașii 
au pierdut-o. 

E, spus pe scurt, măsura de bun-simț cu care 
operează Mircea Martin atît în domeniul ideilor, cît și 
în acela al faptelor literare (și nu numai, după cum se 
poate vedea din unele intervenții civice mai recente, 
din pledoariile pentru solidaritate și toleranță). Cu 
ea judecă Martin și metodele „scientiste” care au 
invadat critica, metode care, acceptate ca perspective 
deschise, stimulatoare, conduc, totuşi, în viziunea lui, la 
„reificarea operei”, la „dezinteresarea” de „palpitul” 
acesteia şi de „virtuţile evocatoare ale stilului critic” 
totodată; or, fără aceste două elemente nu există nici 
critică literară. Partizan al „criticii creatoare”, Martin 
propune criticii să fie o artă a „dicţiunii ideilor”; a 
ideilor asumate, trăite şi exprimate adecvat, adică precis 
(iar sugestivitatea limbajului critic e, pentru el, factor 
de precizie). Cînd intră în profunzimile unei opere – și 
asta se întîmplă numaidecît - Martin desface viziunea în 
componente şi evoluţia în nuanţe şi momente, reunindu-
le apoi sub tutela „unităţii”, pe principiul coerenţei care-
şi asumă contradicţiile. Această căutare a coerenței, 
dincolo de diferențe, e ținta tuturor studiilor. Militanța 
civică, nu doar culturală, se străvede și în Singura 
critică, un eseu care răspunde agresivității „spiritului 
primar” din deceniile VII-IX ale secolului trecut. În 
cearta metodelor și a speciilor critice, Mircea Martin ia 
apărarea „spiritului critic,” cel garantat doar de talent 
şi de personalitate, pe firul inclement al responsabilităţii 
faţă de valori. Martin trece în revistă toate prejudecăţile 
acelui moment (prejudecăţi recurente altminteri), 
respingîndu-le pe principiul echilibrului critic şi al 
raţionalităţii empatice și făcînd din comentariul personal 
un dialog între conștiințe. Și lectura/interpretarea unei 
opere devine, în cele din urmă, tot un astfel de dialog.

Din 1962, cînd a absolvit literele bucureștene 
(după o studenție traumatizată de o exmatriculare – în 
1958 - din cauza „originii” necorespunzătoare), și pînă 
acum Mircea Martin a trăit în universitatea bucureșteană 
(și abia din 1990 ca profesor). Cursurile lui le-am 
urmat însă toți, și cei care au absolvit alte universități. 
Are, desigur, mai multe premii ale Uniunii Scriitorilor, 
începînd cu cel acordat cărții de debut, urmat apoi de cel 
pentru G. Călinescu și „complexele” literaturii române și 
Dicțiunea ideilor. S-au strîns, cu vremea, și alte premii, 
și alte recunoașteri. Sper că, între ele, cea de azi nu e cea 
mai neînsemnată. Oricum, noi ne facem nouă o onoare 
onorîndu-l azi pe profesorul și academicianul Mircea 
Martin.   

  
20 nov. 2017      
  Al. Cistelecan

îngrijorător, aproape tragic, lucrările de disciplină şi 
instrumentele de lucru. 

Nu suntem o cultură cu adevărat savantă: nu 
numai din cauza enciclopedismului precar de la bază, 
dar şi pentru că nu avem suficiente dicționare moderne 
de calitate și rigoare. Nu ignor existenţa unei tradiţii 
enciclopedice româneşti – de la Cantemir la Haşdeu, 
trecând, desigur, prin „Şcoala Ardeleană”. Reprezentanții 
acestei școli au realizat o importantă operă de luminare, 
pe de o parte, și de edificare a conștiinței românești 
pe de altă parte, în condiții nu numai precare, ci și 
potrivnice. Respectul deplin pentru eforturile lor eroice 
nu trebuie, cred, să ne interzică referințe comparative și 
întrebări de tipul - ce cultură europeană nu are astfel de 
corifei? Şi, în plus, mari dicţionare duse până la capăt? 
Hașdeu a lucrat la Magnum Etymologicum Romaniae 
până când proiectul i-a fost retras de Academie, cele 4 
volume apărute intre 1887-1898 ajung, se știe, doar până 
la cuvântul „bărbat”. Un alt Magnum Etymologicum 
datează însă de pe la 1150, a fost compilat de un 
anonim la Constantinopol și imprimat, cu adaosuri 
importante, de doi autori greci la Veneția, în 1499. Acest 
mare lexicon bizantin nu este însă cel mai vechi, fiind 
precedat, printre altele, de Etimologiile medievale ale 
lui Isidor, episcop de Sevilia (c.560-636). 

Referindu-ne în continuare doar la spațiul 
francez să pomenim câteva momente – și monumente 
– lexicografice: Thrésor de la langue francoyse Tant 
Ancienne que moderne de Jean Nicot, la 1606, care preia, 
reordonează și îmbogățește mai vechiul Dictionnaire 
francois-latin al lui Robert Estienne din 1539. Nu putem 
trece peste faimosul Glossarium at scriptore mediae et 
infimae latinitatis al lui Du Cange din 1606 (consultat, 
printre alții, de Petru Maior și de Nicolae Bălcescu), 
nici peste Dicționarul universal al lui Furetière din 
1690; și, desigur, nici peste Dicționarul Academiei 
Franceze inițiat în 1694. E destul, cred, să mai amintesc 
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers  avându-i drept conceptori și 
editori pe d’Alembert și pe Diderot (1751), și Marele 
Dicționar Universal întocmit de Pierre Larousse, care 
acoperă tot secolul al XIX-lea, spre a ne da seama ce 
înseamnă, cu adevărat, o tradiție enciclopedică.

Dicționarul Limbii Române, dicționarul - tezaur 
al Academiei Române, a fost finalizat și publicat abia 
în 2010; el inventariază și definește peste 175.000 de 
cuvinte și variante, probând existența unei limbi bogate 
în registre și nuanțe. E important să subliniem că apare 
ca rezultat a unui efort lexicografic de peste 140 de ani, 
dacă ținem seamă că a fost început în 1869 de către 
August Treboniu Laurian și Ioan Massim („Școală 
Latinistă”), a fost resuscitat și modernizat de Sextil 
Pușcariu, tot ardelean, în 1906 și completat și încheiat 
abia în zilele noastre.

Să lărgim însă cadrul comparativ şi să ne gândim 
la studiul istoric şi lingvistic de zeci şi sute de ani al 
atâtor academii italieneşti sau la activitatea laborioasă 
a Societăţilor Savante (Learning Societies) din Franţa, 
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din Anglia şi din America. Noi nu am definit, redefinit şi 
răsdefinit cuvintele româneşti, nu le-am analizat în toate 
contextele lor, nu le-am clasificat şi clasat suficient, 
nu le-am instrumentalizat astfel încât să poată servi 
cu precizie oricărui demers ştiinţific. Terminologia 
noastră din ştiinţele umane – deşi în cea mai mare parte 
împrumutată, de altfel – este încă uneori ezitantă. Limba 
Română este încă o limbă rebelă, nefixată deplin în zona 
ei abstractă. Absența unei perioade de clasicizare și a 
unui clasicism puternic se resimte și în acest plan.

E adevărat că, schimbând perspectiva, 
imprecizia noţională, instrumentalizarea insuficientă 
sunt compensate în alte planuri, în ordine poetică, în 
primul rând. Limba română e o limbă vie, imprevizibilă, 
care îşi păstrează încă, aşa cum dorea Bachelard 
pentru franceză, „puterea de onirism intern”. Există, 
în vocabularul ei, cuvinte „care încă visează”. De aici 
uşurinţa cu care, la noi, un autor dotat cu simţul limbii 
şi cu o bună intuiţie se poate instala în poezie. Şi, ca 
revers al medaliei, dificultatea de a conceptualiza şi de a 
construi, cu toată rigoarea, un discurs teoretic. 

Această dificultate şi altele ar trebui să stimuleze, 
nu să descurajeze, încercările de a fixa – atât cât se 
poate – denotaţiile şi conotaţiile în sfera abstractă a 
vocabularului românesc, eforturile de a le încadra 
cultural şi de a le reface „istoria”. De ce, la o adică, să nu 
credem în posibilitatea unor autori români de a produce 
dicţionare fiabile, de ce să discredităm din start iniţiativa 
lor de a emula cu lucrări similare străine? E adevărat, 
bibliotecile locale sunt încă departe de înzestrarea 
celor occidentale, dar informaţia circulă, transferul ei 
a devenit curent şi ceea ce contează finalmente este 
capacitatea de selecţie, de sistematizare şi, nu în ultimul 
rând, de formulare. 

Mai mult, e vorba de a implica în procesul 
definirii orizontul românesc: cum s-a constituit 
semantismul unui termen în cultura autohtonă şi cum 
s-au adoptat şi adaptat termeni noi, proveniţi din alte 
culturi. Apoi nu trebuie exclusă, ci, dimpotrivă, activată 
şi ilustrată ipoteza ca un termen sau altul să-şi sporească 
semnificaţia conotativă din confruntarea cu „istoria” lui 
românească sau din actualitatea lui specială (adică din 
nevoia actualizării sale) în context românesc. 

Semnalând precaritatea instrumentelor de lucru 
în câmpul ştiinţelor umane de la noi şi pledând în 
favoarea dicţionarelor, încă puţine la număr, simt nevoia 
să atrag atenţia şi asupra importanţei acestora dincolo de 
graniţele unei discipline sau alteia. Am în vedere rolul 
pe care ele ar putea şi ar trebui să-l joace în închegarea 
unei comunităţi intelectuale autohtone. 

Convenţiile terminologice pe care le propune 
un dicţionar şi validarea lor comunitară au, printre 
alte efecte dezirabile, şi pe acela de a evita confuziile 
rezultate din înţelegerea greşită a unor cuvinte, din 
indistincţia planurilor semantice sau din accepţii diferite, 
adoptate şi menţinute, câteodată, cu o tenacitate neatentă 
sau chiar inconştientă. Labilitatea terminologică este 
uneori atât de mare şi de recurentă, încât riscă să devină 

– în laxitatea (eufemistic vorbind) generală a societăţii 
noastre actuale – o stare naturală, firească.

De multe ori polemicile pornesc şi se prelungesc 
la noi din cauza unor incongruenţe pur lexicale. 
Cearta de cuvinte este apoi întreţinută şi înteţită de 
subiectivisme ireductibile ce vor să lase impresia unor 
probe de autoritate (trec peste escaladarea iresponsabilă, 
peste atacurile la persoană, peste insinuări şi jigniri.) 
Consultarea unui dicţionar reprezintă o şansă de a face 
economie de conflict, de conflict lipsit de idei, inutil, 
deseori stupid în înverşunarea lui. Un bun dicţionar 
poate contribui la o bună înţelegere – nu evitând 
conflictele, ci furnizând temeiuri pentru înţelegerea 
lor. Nu, nu vreau să spun că înmulţirea dicţionarelor 
va duce neapărat şi automat la dispariţia conflictelor, la 
polemici corecte şi la instaurarea unui climat de respect 
reciproc – cum deja se vor fi grăbit să mă îngâne ironic 
vânătorii de ridicol, specie atât de abundentă în peisajul 
autohton –, cred însă în rolul dicţionarelor ca factor de 
bună socializare şi de civilizare. 

Vorbeam altă dată şi în altă parte despre nevoia 
– pe care eu unul o consideram şi o consider acută – 
de coeziune intelectuală şi deplângeam absenţa la noi 
a unei comunităţi intelectuale constituite ca atare. Am 
naivitatea să cred că dicţionarele, buna lor întocmire 
şi, desigur, consultarea lor atentă reprezintă o premisă, 
dacă nu o condiţie, pentru închegarea acestei coeziuni 
şi a acestei comunităţi. De altfel, intră aici în joc şi o 
componentă pragmatică (nu doar în sens lingvistic, 
ci al practicii sociale). Dicţionarele au importanţa lor 
în dobândirea unei competenţe comunicaţionale, fără 
a ignora nici etica comunicaţională pe care o  invocă 
Habermas. Despre etică este vorba – și, mai ales, 
despre bună credință…

Vorbind despre etică și bună credință, n-avem 
voie să trecem cu vederea un fenomen destul de 
îmbucurător și stimulator petrecut în ultimii ani. Este 
vorba despre ceea ce aș numi o adevărată resurecție 
taxonomică, un efort lexicografic și intelectual 
extraordinar, menit, probabil, să răzbune decenii 
întregi de pasivitate și indiferență.  

Am în vedere cele șapte volume ale Dicționarului 
General al Literaturii Române, apărute între 2004-
2009, sub egida Academiei Române și în coordonarea 
lui Eugen Simion. A urmat apoi un dicționar de 
Scriitori fundamentali în două volume (2012). O ediție 
revăzută și adăugită a DGLR este în curs, primele două 
volume (A-B și C) au apărut deja. Tot de numele lui 
Eugen Simion se leagă și colecția Opere fundamentale, 
dedicată celor mai importanți scriitori români în ediții 
critice cu studiu introductiv, note și variante, colecție 
a cărei ambiție este de a rivaliza din toate puncte de 
vedere cu faimoasa PLEIYADE de la editura Gallimard. 
Fondată în anul 2000, colecția a ajuns la aproape 200 
de volume. Este o operă de restituție și de construcție 
culturală de o anvergură neegalată până acum. 

N-aș dori să omit din această sumară listă de 
realizări majore titluri din alte domenii decât literatura. 
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Mă mulțumesc să citez doar magistralul Dicționar de 
Microbiologie Generală și Biologie Celulară conceput 
de academicienii Gheorghe Zarnea și Octavian 
Popescu.

Aş dori, în continuare, să vă împărtăşesc câteva 
dintre reflecţiile pe care lucrul la acest dicţionar şi 
însăşi conceperea lui mi le-au prilejuit cu privire la 
condiţiile şi limitele unei astfel de activităţi. O activitate 
esenţialmente normativă – oricâte precauţii ne-am lua 
în conjunctura intelectuală actuală. Orice dicţionar se 
luptă cu dezordinea remanentă într-o limbă, dar și cu 
„sălbăticia” (doar aparent paradoxală!) a limbajelor 
specializate şi exclusiviste, cu haosul accentelor 
particulare, cu vacarmul aserţiunilor contradictorii. 
El încearcă să prindă şi să fixeze în cadrul său ceva 
ce este mereu în mişcare, să reducă devierile produse 
prin exercitarea unei autorităţi ilegitime, să atenueze 
fluctuaţia ce decurge din carenţa informaţiei. Fără 
dicţionare şi fără convenţionalismul pe care acestea îl 
cultivă, caracterul stihial al limbilor s-ar putea dezvolta 
periculos. 

Ele urmăresc să precizeze sensurile cuvintelor, 
să controleze şi să dirijeze, pe cât posibil, circulaţia 
acestora - şi o fac împotriva dinamismului limbii 
înseşi, a fluctuaţiilor ei întâmplătoare, a proliferării 
necontrolate a sensurilor şi chiar a cuvintelor. 
Dicţionarele ne somează la ordine, instaurează şi întreţin 
ordinea în spaţiul lingvistic şi în sfera comunicaţională 
şi astfel contribuie la o ordine simbolică a lumii înseşi, 
reprezintă un factor de rezistenţă la entropia şi anomia 
prezente în această lume.

Orice efort de construcţie a unui dicţionar este 
confruntat cu decalajul între realitate şi acoperirea ei 
lingvistică şi obligat să-l problematizeze, adică să-şi 
recunoască limitele. Nu e vorba de arbitrariul semnului 
lingvistic pe care doar poezia - o anume poezie - 
încearcă să-l atenueze; e vorba, printre destule altele, 
de multitudinea de sensuri care adesea nu încap toate în 
cuvântul ce pretinde că le denumeşte sau, dimpotrivă, 
de cuvinte prea largi, adică vagi, pentru sensuri (prea) 
exacte. Decalajul acesta poate fi cu atât mai mare cu 
cât nu se descriu lucruri, obiecte, ci noţiuni. În acest 
plan noţional, cu cât un termen are o bază empirică 
mai restrânsă, cu atât semantismul lui virtual este în 
creştere. 

Conştiinţa decalajului, ca şi aceea a importanţei 
contextului le aveau deja gânditorii Antichităţii. E 
destul să-l pomenim pe Platon care, în Phaedrus, îl 
pune pe Socrate să afirme următoarele: „Cuvintele 
nu pot fi mutate dintr-un loc într-altul şi să-şi păstreze 
înţelesul.”

Într-adevăr, nici un cuvânt şi nici un sens nu 
există singur: ele vin din alte cuvinte şi din alte sensuri 
şi generează, la rândul lor, alte cuvinte şi alte sensuri. 
Termenii pe  care-i definim şi cu care operăm într-
un dicţionar s-au constituit prin negocieri complexe 
neştiute sau prin convenţii stabilite şi restabilite în 
timp. Cum am putea măsura adecvarea lor la realităţile 

pe care vor să le denumească? Asistăm, de fapt, la 
codificări, decodificări şi recodificări succesive, la 
parţializări şi integrări; participăm şi noi la aceste 
procese cu informaţiile şi opiniile propriii, inclusiv cu 
propriile prejudecăţi. 

Un dicţionar este o operaţie eminamente 
livrescă. Orice dicţionar se face – cum se şi zice – din 
alte dicţionare şi din alte cărţi. (Cel de faţă nu mai 
puţin). În cea mai mare parte a lui, el se constituie 
ca un itinerar printre abstracţiuni, la distanţă de 
concretul literaturii, al artelor, al cercetării empirice, 
al vieții însăși. Totuşi, experienţa rezultată din contacte 
directe cu realităţile din teren nu poate lipsi, fiindcă 
de ea depinde modul în care interpretăm şi redefinim 
conceptele forjate de alţii, ca şi propria noastră şansă 
de a distinge fenomene încă nenumite sau neîncadrate 
într-un concept. 

Ca spațiu lexicografic, dicționarul, inclusiv 
unul de terminologie culturală, produce – prin chiar 
decupajul pe care-l presupune – o dezistoricizare, o 
decontextualizare mai mult sau mai puțin radicale. 
(Însuși principiul alfabetic - dar și oricare altul - de 
organizare este unul puternic decontextualizant). 
Accepțiile unui termen/ concept înregistrate în 
diferite momente istorice și în diferite contexte 
problematice sunt izolate, separate și transportate într-
un text autonom (articolul respectiv), angajat într-o 
reconstituire proprie a referințelor. Istoria nu lipsește 
însă din această întreprindere, ea este recuperată în alt 
mod, semantismul pur e depășit, decontextualizarea 
este urmată de o recontextualizare în alt plan.

Cu toate acestea, o tensiune rămâne între 
istorie și inițiativa inerent standardizantă a oricărui 
dicționar, între devenire și definiție, între fluctuație și 
ordine. Nu putem ignora problema autorității și nici pe 
aceea a caracterului prescriptiv al actului definițional. 
Suntem autorizați să conturăm o definiție sau alta și 
să limităm astfel un proces de evoluție și diferențiere 
care continuă și care, oricum, n-a putut fi surprins în 
toate aspectele sale de până acum, adică de până în 
momentul redactării articolelor noastre? Întrebare ce 
sună retoric din partea autorilor unui dicționar, dar 
ea, întrebarea, numește riscuri a căror conștiință nu 
le lipsește acestora. Evident, nici un dicționar nu are 
cum să dea sensurile unui termen ținând seama de toate 
contextele în care acesta a apărut; le poate reconstitui 
parțial, poate aproxima câteva dintre cele în circulație, 
nu poate (decât să încerce) să prevadă evoluția lor 
viitoare. Pragmatic vorbind, rostul definițiilor nu este 
acela de a inhiba gândirea, de a o descuraja să meargă 
mai departe, ci, dimpotrivă, de a o stimula, de a o incita. 

Cu oricâte eforturi de aplicaţie şi de precizie, 
nici un dicţionar de acest tip nu poate evita – din 
cauza circuitului abstractizant în care este angajat – o 
turnură ficţională, cel puţin a unora dintre definiţiile 
sale. Căci ce înseamnă aceste codificări şi recodificări 
mereu reluate decât o ficţionalizare crescândă? Cum 
nu s-ar părea, anumite dicţionare sunt – parţial – şi 
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opere de ficţiune, de ficţiune teoretică, în măsura în 
care un impuls ficţional este subiacent în orice act 
de abstractizare. De aici, probabil, pasiunea pentru 
dicţionare a unui Mallarmé şi ideea de a le atribui 
o funcţie creatoare; şi tot de aici reprezentarea lui 
Roland Barthes despre dicţionar ca „maşină de visat” 
(„machine à rêver”).

Şi iată cum, de la normă, ordine şi, implicit, 
constrângeri, ajungem la creaţie şi visare, adică la 
o deplină şi neaşteptată libertate. Adevărul este că 
întocmirea unui dicţionar ar trebui să presupună 
nu doar o acţiune selectivă şi reductivă, ci şi una 
inauguratoare şi chiar anticipatoare: e vorba de a capta 
sensuri în stare născândă sau de a sesiza potenţialul 
profetic al unui anumit termen.

Cel puţin o precauţie se cere, totuşi, luată 
în această ordine de idei. Un dicţionar poate fi „o 
maşină de visat”, dar pentru cititorii, nu pentru 
autorii săi. Libertatea acestora din urmă este 
limitată de obiective şi obligaţii specifice. Pe de 
altă parte, intră în chiar specificul activităţii lor să-şi 
pună la contribuţie imaginaţia tocmai pentru a nu 
rata (pe cât posibil!) nici o accepţie a termenilor, 
nici un plan în care se desfac denotaţiile lor; şi tot 
de imaginaţie au nevoie pentru a nu-şi absolutiza 
propriul demers. 

Efortul de sistematizare sfidează cu mai mult 
sau mai puțin succes o realitate terminologică și 
semantică bogată, diversă, complexă, dezordonată. 
Dincolo de slăbiciunile fiecărui autor în parte și de 
limitele informației și competențelor sale, câmpul 
deschis în fața noastră, nu este numai enorm, dar și în 
continuă mișcare, așadar de necuprins. „Fotografiile” 
noastre ( cu o istorie încorporată) (nu) pot servi 
(decât) ca jaloane în raport cu care diversitatea și 
dinamismul sensurilor se manifestă din plin.

Acestea fiind limitele subiective și obiective 
ale întreprinderii noastre, nu înseamnă că ea 
încurajează relativismul terminologic. „Să ajungi să 
ai conștiința relativității, deci a arbitrarului” – scrie 
Țvetan Todorov la începutul unei cărți înnoitoare și 
juste, Cucerirea Americi. Problema celuilalt, apărută 
și în românește. Nu sunt deloc de acord cu această 
echivalare făcută în trecere, conștiința relativității 
nu înseamnă – nu ar trebui să însemne – conștiința 
arbitrarietății. Arbitrarul nu este decât un fel de 
absolutism negativ; relativitatea presupune conștiința 
limitelor obiectivității noastre în ciuda unui efort de 
obiectivare depus și asumat. Este un mod de a refuza 
pretenția de adevăr absolut, dar nu și posibilitatea 
de cunoaștere, de aproximare cognitivă.  Oricâtă 
inocenţă – spre a nu spune chiar prezumţie – ar 
intra  în decizia de a face un dicţionar (de orice fel, 
general ori special), conştiinţa limitelor subiective şi 
obiective ale unei astfel de încercări nu poate lipsi 
autorului sau autorilor săi. Cu cât şi-au luat această 
sarcină mai în serios, cu atât simt mai bine ce lipseşte 
din întreprinderea lor. 

N-aş putea, în aceste consideraţii preliminare, 
să nu mă refer la natura babelică a iniţiativei de a 
face un dicţionar. În planul fiecărui dicţionar se află – 
conştientizată sau nu – „implicaţia evocatoare” (Walter 
Benjamin) a altui plan, a coerenţei iniţiale, a limbii 
pure, originare. Orice dicţionar tinde, ideal vorbind, 
spre unitatea limbii antebabelice, adamice, „străbătută 
de lumina unei înţelegeri totale”, – cum scrie memorabil 
George Steiner. Şi, desigur, în chiar natura babelică a 
acestei întreprinderi este înscrisă şi promisiunea – spre a 
nu spune garanţia – eşecului.

Era mai mult decât previzibil ca Derrida, 
iniţiator al deconstructivismului, să invoce acest 
precedent fondator şi să-l folosească pro domo: 
„Construcţia Turnului Babel nu înfăţişează doar 
varietatea ireductibilă a limbilor, ea expune şi un lucru 
nedesăvârşit, imposibilitatea desăvârşirii, a totalizării, a 
îndestulării.”

Nu încape îndoială că, în raport cu idealitatea 
modelului originar, orice proiect ulterior, babelic, este 
sortit neterminării, iar ceea ce pare încheiat nu poate 
fi decât parţial şi provizoriu. Oricât de general sau de 
special şi-ar propune să fie, un dicţionar nu va putea 
cuprinde toţi termenii imaginabili, dezirabili şi nici 
toate sensurile acestora.

Ceea ce nu înseamnă câtuşi de puţin că efortul 
raţionalizator nu trebuie să continue. Şi el continuă, de 
altfel, cu succes. Lumea occidentală nu încetează să-şi 
reînnoiască şi înmulţească dicţionarele. Asistăm astfel la 
un paralelism – elocvent pentru diversitatea accentuată 
a epocii noastre – între acest efort ordonator, pe de o 
parte, şi efortul contrar, deconstructiv, pe de altă parte,  
animat de un scepticism radical faţă de stabilitatea 
sensurilor şi chiar faţă de existenţa lor. 

După ambiţia de conceptualizare cât mai 
riguroasă a lumii manifestată de structuralism, teoriile 
post-structuraliste s-au lansat într-o critică susţinută a 
conceptelor moştenite şi într-o revizuire a lor radicală, 
iar deconstructivismul într-o acţiune pe care nu ezit s-o 
numesc una de de-conceptualizare. Punându-şi toată 
inteligenţa şi astuţia analitică în invalidarea conceptelor 
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existente şi în subminarea definiţiilor oricărui termen, 
deconstructiviştii atacă grav însăşi convenţionalitatea 
constitutivă limbajului. Ei nu refuză doar cuprinderea 
totalizantă, ci şi încercarea de fixare – fie şi prin 
convenţii provizorii – a unor sensuri. Fără să cădem în 
vreo iluzie de tip realist şi să considerăm că adevărul se 
poate materializa într-o definiţie, credem că un dicţionar 
e de neconceput fără convingerea că sensurile există şi 
pot fi verbalizate şi raţionalizate. Logocentrismul este 
aici inevitabil şi ni-l asumăm ca atare.

La fel, ne e greu (mie, şi presupun că şi celorlalţi 
coautori ai dicţionarului de faţă) să acceptăm – altfel 
decât, cel mult, ipotetic – că limbajul, cuvântul, 
termenul de definit preexistă realului pe care (nici nu 
mai) pretind că-l denumesc, că ele, limbajul, cuvintele 
creează realul şi nu invers. Realul nu e independent de 
limbaj, e adevărat – o ştiam şi înainte de ceea ce s-a 
numit „turnanta lingvistică” (The linguistic turn) – dar 
nici, cu atât mai puţin, limbajul nu e independent de real. 

Teza deconstructivist-relativistă se opune 
teoriei „reprezentării” şi susţine că toate construcţiile 
lingvistice sunt auto-referenţiale, fără legătură cu vreo 
realitate din afara lor. Cum se vede, critica acerbă şi 
deseori eficientă la adresa unei referenţialităţi înţelese 
simplist, a limbajului, precum şi a iluziilor pozitiviste 
şi substanţialiste nu este atât de lucidă încât să realizeze 
propria cădere în iluzie, într-o iluzie de sens contrar, 
aceea a non-referenţialităţii oricărui tip de limbaj.

Desigur, determinismul realitate-limbaj nu 
este unul total, cauzalitatea nu e liniară; mai mult, 
textul, retorica însăşi influenţează realul şi, în genere, 
referinţa include şi discursul, cum remarcase deja 
Saussure însuşi. Discursivitatea impregnează realitatea, 
însă nu o precede. În ciuda subtilităţii observaţiilor şi 
afirmaţiilor lui Hayden White, nu se poate contesta 
orice fundament referenţial istoriei; la fel cum, în 
ciuda perspicacităţii lui Hillis Miller, nu se poate nega 
existenţa unor sensuri stabile, nu se poate submina şi 
anihila semnificaţia oricărui text. Discursul este una şi 
practicile comportamentale sociale sunt altceva: ele nu 
pot fi reduse la discurs, chiar dacă acesta e înţeles ca 
practică discursivă. Tratarea istoriei ca narativitate este, 
fără îndoială, o abordare fecundă – au teoretizat-o şi 
alţii înaintea lui White, e destul să ne gândim la Croce 
sau la G. Călinescu - dar reducţia istoriei la narativitate 
rămâne o pură speculaţie, altfel frumoasă și incitantă.

*

„Majoritatea noţiunilor, crede Pierre Bourdieu, 
reprezintă arme şi mize de luptă”. Observaţie subtilă şi 
parţial adevărată. Valabilă mai ales pentru noţiunile noi, 
în curs de fixare. În cazul majorităţii, însă, e vorba de arme 
care au mai servit şi altora, prin urmare li s-a mai tocit 
vârful, li s-a redus forţa de lovire şi a scăzut şi rezistenţa 
în faţa lor: mai devreme sau mai târziu, suportând sau nu 
o anamorfoză semantică, majoritatea noţiunilor au fost 
neutralizate şi acceptate (temporar, desigur).

Ce atitudine se cade să adopte cercetătorul 
atunci când scrie pentru un dicţionar? Neutralitate sau 
militantism? Prima opţiune ar fi cea a bunului simţ. Un 
dicţionar nu este un loc potrivit pentru pledoarii, nici 
pentru contestaţii; nici, cu atât mai puţin, pentru etalări 
subiectiviste şi temperamentale. Un dicţionar care îşi 
respectă condiţia trebuie să construiască un cadru de 
comprehensiune şi toleranţă, de impersonalitate şi 
obiectivitate (da, atât cât se poate şi în ciuda comodităţilor 
relativiste!). Ceea ce nu înseamnă renunţarea la punctul 
de vedere al cercetătorului, la propria lui interpretare 
– cu condiţia, desigur, a asumării lor ca atare şi a 
integrării acestora într-o istorie a constituirii şi devenirii 
termenului ales spre a fi definit. Această punere în 
perspectivă e menită să evite absolutizările de tot felul, 
de la „aerul de eternitate” pe care, în alt context, îl 
respinge acelaşi Pierre Bourdieu, până la privilegierea 
propriei opinii de către un cercetător sau altul. 

Ce se întâmplă, însă, cu termenii mai recenţi, 
cât de recomandabilă şi, mai ales, cât de posibilă 
este neutralitatea în cazul lor? În primul rând, însăşi 
includerea lor în dicţionar presupune deja o alegere. Iar 
în tratarea lor, specializarea unui anumit autor – la rândul 
ei, rezultat al unor opţiuni personale – conotează şi 
colorează atitudinea acestuia. În plus, deseori, termenii 
înşişi – să ne gândim la unii dintre cei de sorginte post-
structuralistă, de pildă – sunt încă nefixaţi, fluctuanţi, 
negociabili în continuare, aşa-zicând, mercuriali. 
Sensurile lor alunecă uşor de la un text la altul, al lui 
Derrida sau al lui Lacan – ca să cităm doar două nume 
– fără ca schimbările să fie menţionate întotdeauna, 
lăsându-se, nu o dată, doar bănuite. Chiar şi atunci când 
avem o definiţie cât de cât explicită şi menţinută de 
autori, nu e sigur că presiunea noilor contexte în care 
termenii respectivi sunt aruncaţi nu se exercită asupra 
sensurilor lor, modificându-le, nuanţându-le. 

Orice dicţionar este, prin natura lui, static, însăşi 
operaţia de definire a unui termen are drept rezultat 
„îngheţarea” acestuia în varianta formulată în pagină. 
Dinamismul, fluctuaţia termenilor nu trebuie să ne 
împiedice să-i decupăm şi să-i definim cu accepţiile 
pe care le-am putut surprinde. Efortul celui care se 
angajează în definirea unui termen – şi, cu atât mai mult 
a unui concept – trebuie să fie acela de a da seama de 
toate sensurile acestuia în diverse planuri (logice) şi în 
diverse câmpuri (disciplinare). Şi trebuie să o facă într-
un mod cât se poate de clar, de echilibrat şi de irefutabil. 
Pariu extrem de ambiţios, mai mult decât dificil, aproape 
imposibil. Căci, trecând peste deficienţele şi lacunele 
personale ale fiecărui autor în parte, ce definiţie şi ce 
propoziţie pot fi considerate azi necontroversabile?

Totuşi, exhaustivul şi definitivul (aşa cum 
sunt ele concepute în tipul de dicţionar propus) n-ar 
trebui să fie abandonate de către cei ce se încumetă 
să-l realizeze: chiar dacă, spre a-şi linişti conştiinţa 
critică, vor pune mental exhaustivul şi definitivul între 
ghilimelele autoironiei. La urma urmelor, de ce să faci 
un dicţionar dacă nu spre a îndepărta confuzii, spre a 
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atenua labilitatea terminologică, spre a opri fluctuaţia 
sensurilor?

Orice definiţie distinge şi fixează sensuri. Orice 
dicţionar tranşează dispute, închide o discuţie sau alta 
într-un mod mai mult sau mai puţin reductiv. Aici 
e marea deosebire între un articol de dicţionar şi un 
eseu (ca să nu mai vorbim de lucrări mai întinse). E 
mai uşor să ocoleşti o problemă dificilă într-un articol 
oarecare decât într-unul de dicţionar, unde trebuie să 
spui lucrurilor pe nume. Esenţa (scuze!) unui dicţionar 
constă tocmai în încercarea de a spune lucrurilor pe 
nume, cu riscul asumat al reducției și, uneori, cu acela, 
nedorit, al simplificării. Dar, dacă reducţia este rezultatul  
unui efort de concentrare şi nu al unei superficialităţi 
simplificatoare, faptul ne poate aduce, la un moment dat, 
în fața unor alegeri dificile, a unor dileme complicate, 
vertiginoase chiar.

Desigur, nu toți termenii unui dicționar prezintă 
o asemenea intricație identitară. Dar nu sunt deloc 
puțini aceia a căror identitate este una dinamică. Același 
termen poate avea – de la o epocă la alta – o semnificație 
diferită, uneori flagrant diferită. Perpetuarea denumirii 
ascunde adesea o tensiune sau chiar o ruptură 
semantică. Dincolo de semantismul punctual al unui 
termen sau altuia, este ilustrativă în această ordine de 
idei invocarea unui autor influent în momente istorice și 
culturale diferite. Cazul lui Nietzsche, printre alte cazuri 
asemenea, este de-a dreptul spectaculos: posteritatea sa 
are o compoziție ideologică net diferită în modernism, 
în avangardă și în postmodernism.

Ceea ce ne conduce la ipoteza că formarea 
noțiunilor este continuă. Procesul de constituire și 
de fixare a sensului/sensurilor este urmat și dublat de 
o mișcare destabilizatoare – extensivă sau, mai rar, 
restrictivă. Formarea sensului/sensurilor nu se încheie 
atâta timp cât termenul respectiv este în circulație; și chiar 
dacă dispare din actualitate, istoricii și lexicograficii pot 
oricând redeschide procesul.

Istoria unui termen – și, cu atât mai mult, cea 
a unui concept – este, nu o dată, istoria îndepărtării de 
sensul (sau de obiectul) inițial (dar suntem, oare, în 
măsură să stabilim, cu precizie și fermitate, acest obiect 
ori sens inițial?) În unele cazuri constatăm o restrângere, 
o îngustare a semnificației, o fixare asupra unui singur 
aspect, în alte cazuri, cele mai multe, o lărgire și o 
complexificare prin adăugarea de noi domenii de 
referință și arii de acoperire. Se produc relativ frecvent 
extensii de sens de la un domeniu la altul; nu o dată, 
această extensie este, la început, una metaforică pentru 
ca, în timp, accepția respectivă să devină proprie (știm 
că deconstructiviștii – și nu numai ei – au o problemă 
cu acest „sens propriu” de care noi – în condiția și în 
postura în care ne aflăm – nu ne putem dispensa).

Astăzi, chiar şi închiderea unui dicţionar nu 
mai poate fi concepută decât ca o „închidere ce se 
deschide”, cum ar spune Constantin Noica. Este greu, 
este aproape imposibil să mai acceptăm acum că (până 
şi) un dicţionar poate fi cu adevărat încheiat. Deşi 

am insistat asupra faptului că nu trebuie să renunţe la 
ambiţia - evident hiperbolică și iluzorie - a exhaustivului 
şi a definitivului, trebuie să admitem că e sortit să fie în 
continuare wächsständig, ameliorabil, perfectibil. 

Mai întâi pentru că, în ciuda programului 
ambiţios, deficienţe de informare şi de imaginaţie, 
de mobilizare în primul rând, i-au marcat inevitabil 
contribuţia. Apoi pentru că niciun dicţionar nu va putea 
face faţă pe deplin ofertei contemporane continue 
a disciplinelor, subdisciplinelor ce se ramifică şi se 
reunesc într-una, afirmându-şi identitatea printr-o 
activitate de codificare şi de distincţie (sau chiar de 
invenţie) terminologică tenace, entuziastă, debordantă. 
Mult mai puternică, mai acută decât în anii ’60, ’70 
este astăzi „angoasa infinitudinii”, despre care vorbea 
Barthes. 

Dar, dincolo de o listă de termeni ce poate fi – 
şi chiar se cere – extinsă, dincolo de anumite definiţii 
care mai pot – şi chiar trebuie – să fie aprofundate, 
precizate, apare ceva mai important şi mai grav: 
dincolo de multitudinea termenilor şi de corectitudinea 
prezumată a definiţiilor, se deschide teritoriul a ceea ce 
nu poate fi conceput încă, a ceea ce depăşeşte momentan 
posibilităţile noastre imaginative şi expresive. „Das geht 
über alle Begriffe”, spune neamţul, e vorba despre ceva 
dincolo de orice concept. Şi mai poate fi vorba şi de 
ceva dincolo sau, mai exact, dincoace de orice cuvânt; 
de bănuiala unor conglomerate potenţiale neverbalizate 
încă, de intuirea unor conexiuni încă nestabilite, de 
presimţirea unei presiuni a nenumitului (încă). 

Un bun dicţionar sfidează potenţialul 
semnificant al limbajului, autonomia lui semnificantă 
sau semnificanţa lui autonomă, rebelă, rezistentă la 
încercările de captare şi de fixare a sensurilor cuvintelor. 
Am spus semnificanţă şi nu semnificaţie, aceasta din 
urmă fiind particulară. Numesc semnificanţă capacitatea 
autonomă a limbajului de a semnifica, puterea lui 
activă, refractară faţa de reducţii, convenţii, stabilizări 
artificiale. În spatele oricărui articol de dicţionar 
ne rămâne să bănuim o rezervă semnificantă încă 
neexploatată. 

eveniment

Cimpoeșu de iarnă grea
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Ana BLANDIANA

Spaima și bucuria târgurilor de carte

Cred că, dacă aș îndrăzni să fiu cu desăvârșire 
sinceră, ar trebui să mărturisesc că târgurile de 
carte mă înspăimântă. Sau cel puțin că acesta a 
fost sentimentul pe care mi l-a trezit primul și cel 
mai mare dintre ele la care am participat: cel de la 
Frankfurt. Era cu 15 ani în urmă și eram invitată 
pentru lansarea versiunii germane a romanului 
meu Sertarul cu aplauze. În registru logic nu 
puteam să mă îndoiesc de faptul că e vorba 
despre un moment fast, că ar trebui să fiu fericită 
privindu-mi portretul în standul editurii alături 
de coperta mare,  cât un perete, a cărții mele, cu 
titlul puțin schimbat: Die Applausmachine. Și 
totuși, plimbându-mă, în așteptarea lansării, de-a 
lungul zecilor de kilometri de rafturi cu volume 
și de tarabe de cărți, simțeam cum crește în mine 
o spaimă gata să se rostogolească într-o criză 
de depresiune. Căci concluzia firească și de bun 
simț – născută de sutele de mii de nume de autori 
înscrise pe coperte care mai de care mai lucioase, 
mai colorate, mai cartonate, ce încercau să-mi 
rețină atenția – era inutilitatea adăugării încă unei 
cărți nesfârșitului șir. 

Așa cum un batalion de femei frumoase 
înseamnă mai puțin decât o singură femeie 
frumoasă și duce gândul mai curând la o turmă 
decât la miracolul pe care îl sugerează unicitatea, 
un milion de cărți aruncate în aceeași clipă pe 
piață înseamnă mai puțin pentru sufletul meu 
de cititor decât exemplarul ponosit, găsit și 
împrumutat cu greu, dintr-o carte editată înainte 

nulla dies sine linea

de război, îmbrăcată în hârtie albastră ca să nu i se 
vadă titlul, și citită pe sub bancă. Dar astea nu sunt 
decât subtilități psihologice. Deprimarea mea nu 
era a cititorului, ci a scriitorului din mine. Ce rost 
are să-mi dau ani din viață (Sertarul cu aplauze îl 
scrisesem în aproape opt ani) pentru a mai adăuga 
un titlu catalogului cu sute de pagini și de autori 
ai târgului? Ce rost are să mai adaug un fir de 
nisip în nesfârșita plajă – atât de nesfârșită încât 
devenea pleonastică – încercând să ofere soarele 
cunoașterii și oceanul descoperirii artistice?

Cu timpul, sentimentele mele față de 
târgurile de carte s-au schimbat. Am devenit poate 
mai modestă sau, pur și simplu, m-am obișnuit și 
am început, cu greu, să admit apropierea dintre 
noțiunea de carte și cea de târg. Pe măsură ce 
târgurile de carte românești deveneau locuri 
privilegiate de întâlnire între scriitori și cititori și 
clipe pe care le așteptam cu nerăbdare și unii și 
alții, am învățat să mă bucur de ele și să le privesc 
ca pe niște prilejuri în care, sub haina principiilor 
mercantile care domină lumea, sunt introduse 
aproape ilicit sensibilități, idei, frumuseți gratuite.

Ca scriitor mă bucur contemplând 
aglomerația de cititori la standuri, ca simplu 
cititor fac luni de zile liste de cărți pe care le voi 
putea cumpăra cu reducere la târg.

Dar nu uit, nici într-o postură, nici în alta, 
că această bucurie nu este decât o formă aproape 
umilă de modestie. Cu acest sentiment mă îndrept 
spre lansările cărților mele de la standul editurii 
Humanitas.

Interviu de premiat
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Ion MUREȘAN

 

Peşti în ploaie

România seamănă tot mai mult cu o 
crescătorie de peşti pe vreme de ploaie. Stropii 
căzuţi pe oglinda apei agită peştii într-un hal fără 
de hal: se adună în cârduri şi sar să vâneze muşte, 
muște lichide. În curând însă oferta de hrană bogată 
picată din cer se dovedeşte pentru ei o falsă alarmă 
de bunăstare. 

Schimbând niţel registrul, aş spune că 
agitaţia de care este cuprinsă societatea românească 
e obositoare ca un concurs de alergare la secţiunea 
viteză pe 100 de metri, pe gheaţă, cu tălpici de plastic. 
E însă imposibil să i te sustragi. E molipsitoare. 
E epidemică. E ca un cadou otrăvit aruncat pe 
fereastră în locuinţa ta privată. De exemplu, soţia 
mea, ardeleancă de un calm monumental, se ridică 
brusc de pe scaunul din sufragerie şi se îndreaptă cu 
o viteză de echipaj SMURD spre bucătărie. După 
două secunde se întoarce în cameră, la fel de agitată 
şi zice: „Nu ştii cumva după ce am pornit?” Dar cui 
nu i se întâmplă să iasă într-un spaţiu mai amplu, 
în oraş cu un gând limpede în cap şi să se întoarcă 
cu zece confuze? Şi, pe deasupra, cu o senzaţie de 
oboseală copleşitoare. 

Zilele trecute am primit vizita fiicei 
mele din Canada. Nu mai fusese în ţară de vreo 
cincisprezece ani. Două zile a umblat pe stradă 
cu frica în suflet. După părerea ei, oamenii ridică 
vocea unii la alţii fără nici un motiv, vânzătoarele 
din magazine se răstesc la clienţi de parcă atunci 

de rerum natura

când le ceri ajutorul le-ai înjura de mamă şi în 
acelaşi timp zâmbesc cu gura până la urechi, 
clujenii merg pe stradă de parcă le-ar arde casa, 
pentru ca mai apoi, pe neaşteptate, să se oprească, 
calmi, pe o terasă la o bere, chipurile oamenilor 
exprimă supărare şi îngrijorare ca în faţa unor 
inundaţii iminente, vocile sunt irascibile. Dacă pe o 
caniculă de peste 35 de grade Celsius, în vacanţa de 
vară, în loc să se moleşească, oamenii sunt agitaţi 
şi oarecum agresivi ca nişte hoţi urmăriţi de poliţie, 
iarna străzile trebuie să fie total nesigure – a zis ea 
– probabil că nu mai e mult până să vă scoateţi unii 
altora ochii.

Observaţiile ei mi se par îndreptăţite. 
Lumea românească pare sărită din ţâţâni. Agitaţia 
sterilă a ocupat locul activităţii productive. 

Dacă ar fi să pun un diagnostic stării 
acesteia de neliniște fără motiv acela ar fi 
ADHD, adică deficit de atenție și hiperactivitate. 
Simptomele bolii sunt exact cele descrise mai 
sus: neputința de a-ți menține atenția stabilă mai 
mult timp, o permanentă agitație, impulsivitate, 
memorie deficitară, dificultăți la lectură etc. Dacă 
până acum se putea spune că „românul s-a născut 
poet”, de acum cu îndreptățire se poate spune că 
„românul s-a născut cu ADHD”. Cred că merită 
să risc expresia „ADHD național.” De altfel, din 
vocabularul românilor a dispărut aproape cu totul 
verbul „a se plimba”. Niciun cunoscut întâlnit pe 
stradă nu-ți va spune „am ieșit să mă plimb”, ci „am 
de rezolvat ceva în oraș”. Se înțelege că e vorba de 
ceva neprecizat, nebulos, dar important și extrem 
de urgent. Tihnita expresie, frumoasa expresie, 
atât de rara expresie „mă plimb” o poți întâlni, mai 
bine zis, o poți savura azi doar în filmele de epocă. 
Căci străzile par mai degrabă o zvârcolire de fiinţe 
decapitate. De peşti pe vreme de ploaie.

Lansare ”Simion Liftnicul” la Praga 
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Alexandru VLAD

Didactica romanului

De ce scriem romane? De ce citim romane? Şi care-i 
secretul longevităţii acestui gen? Scriem romane ca să 
ducem o existenţă paralelă, ca să naştem ceva din nimic, şi 
pentru că există întotdeauna cineva să le citească. Aproape 
din aceleaşi motive, să tragem cu ochiul la asemănările altor 
percepţii cu a noastră, a altor vieţi, şi nu mai puţin ca să 
vedem deosebirile. Este aproape o definiţie a curiozităţii. O 
curiozitate sofisticată. Şi romanul e longeviv pentru că e un 
gen deschis. Dacă romanul francez este într-o criză prelungită 
(vârât probabil acolo de arbitrajul criticii universitare), 
romanul aşa-zis anglo-saxon traversează crizele mai uşor, 
a devenit un gen proteic şi s-a alimentat permanent şi din 
variantele contemporane ale romanului popular –  rădăcina 
miraculoasă a acestui gen mirabil.

Romanul în geneza lui de prima zi nu e mai mult 
decât un sâmbure, asemenea sâmburelui din care ies 
proze mult mai scurte, sau chiar poemele. Doar că are mai 
multe referenţialităţi mentale, el nu vine singur ci cu unele 
coordonate vagi: timpul, locul, atmosfera generală, tonul, 
chiar rata amănuntului, tenta stilistică avută în vedere. Şi cu 
fiorul genezic. Va urma probabil o perioadă de adunare a 
materialului: cu ce grilă citim şi notăm? Ce căutăm? Căutăm 
informaţii despre epocă, mediul în care plasăm acţiunea, 
informaţia necesară personajelor, tot ce consonează vag cu 
ideea noastră iniţială. Când scrii un roman mai lung toată 
existenţa ta se subordonează de la sine acestei întreprinderi. 
Relaţia ta cu realitatea va răspunde acestui deziderat, 
intuiţiile răspund imaginaţiei şi o alimentează, nu trebuiesc 
neglijate pentru că aici găseşte talentul nativ ochiurile prin 
care să penetreze. Pe unde altundeva? Dacă se face simţit, 
nu vă neglijaţi instinctul, acesta conţine amprenta noastră, 
originalitatea. 

Ideea iniţială poate fi narativă (povestea in nuce), 
alteori avem doar elemente ale ei plus altceva. O percepere a 

mizei. Ceea ce numim miză este marele secret al romanului. 
Sufletul conţinutului. Începe să apară vag şi viitoarea 
construcţie – etaje, fundalul social sau acela al spaţiului 
(locul sau locurile), şi în situaţia aceasta avem deja mult, 
schimbările prin care vor trece personajele (prin evoluţia 
relaţiilor reciproce, sau prin presiunea factorilor externi – 
sociali, istorici ori chiar politici). Ca urmare forme destul 
de vagi, dar fertile. Foarte important să păstrăm fertilitatea 
acestui miez iniţial, indiferent din ce-i format el. Şi 
primele personaje apar odată cu sâmburele narativ. Sunt 
esenţiale, ele fac la urma urmelor romanul. Povestea (chiar 
premeditată de autor) merge înainte prin voinţa lor. E bine 
uneori să avem modele, să le putem vizualiza. Personajele 
importante intră de la început, cele de rangul al doilea până 
în ultima treime, după care ne mai permitem doar episodice. 
Toate personajele (poate mai puţin cele episodice) trebuie 
rezolvate, nu pot fi abandonate pur şi simplu pe parcurs – 
există foarte multe soluţii, important este să nu scăpăm acest 
lucru din vedere. Fiecare personaj trăieşte şi pentru sine şi 
pentru „funcţia” din roman. Dacă autorul (de multe ori, dar 
nu neapărat!) ştie ce urmează, personajul nu ştie, el serveşte 
în fiecare clipă momentul, şi nu întregul. Există o logică a 
tramei şi o logică a fiecărui personaj în parte. Dacă autorul 
poate fi omniscient, personajele nu-s, nu ştiu că sunt eroi 
de roman (decât la postmodernişti), ele îşi văd de viaţa lor. 
Trebuie să aibă o anumită libertate, trebuie să aibă chiar 
două-trei contradicţii, cum se învaţă la orice curs practic de 
literatură. E bine să avem un opis al lor, în care trecem cele 
câteva date civile necesare – vârsta, elemente de identitate – 
pe care le vom păstra sau le vom modifica, dacă va fi nevoie. 
Personajele episodice apar de la sine, atunci când e nevoie 
de ele. Nu avem voie să fim indulgenţi cu personajele. În 
fiecare moment critic decizi care e atitudinea lor, care sunt 
reacţiile. Nu trebuie lăsate să flecărească – dialogul nu este 
conversaţie, în nici un caz trăncăneală! Inserţiile de vorbire 
directă (adică dialogul) într-un text care foloseşte în general 
vorbirea indirectă aduce în faţa cititorului voci pe care le 
urmărise doar empatic. Dialogul e necesar compoziţional, e 
dificil (se reglează pe scala dintre banal şi excentric) şi are 
mai degrabă aceeaşi funcţie ca în film: răspunde celorlalte 
modalităţi de exprimare. 

Descrierile sunt şi acestea necesare din când în când. 
Au evoluat, de-a lungul timpului au devenit mai scurte şi 
mai dense, mai concentrate. Ce funcţie au? Descrierile nu 
sunt neutre – ele pot transmite toate stările de spirit – de 
la nepăsare la nelinişte. Pot fi subtile pasaje de trecere. În 
acelaşi timp dau sentimentul timpului şi spaţiului. 

În ce priveşte trama, cel mai bine este să avem un 
plan, o diagramă, asupra căreia vom reveni de câte ori, în 
focul creaţiei, lucrurile se vor depărta sensibil de vectorii 
iniţiali. Până şi alchimiştii calculau şi cântăreau, oricât de 
utopici ar fi fost în demersul lor, sau poate cu atât mai mult. 
Există romancieri care nu ţin cont de lucrul acesta, au doar 
deschiderile, dar mulţi spun că atunci când lucrul merge 
prea bine se opresc (vezi interviurile antologate de Partisan 
Review), ca nu cumva un estuar să se transforme într-o deltă. 
Dar o schiţă, peste care să ne aplecăm din când în când, 
asemeni călătorului care vrea să ştie cât a parcurs şi cât a 
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mai rămas, ne va fi de mare folos, fără să ne îngrădească 
cu nimic. E de maximă importanţă ordinea în care cititorul 
află lucrurile şi cu ajutorul schiţei noastre tocmai aceasta 
controlăm. Aceasta este ordinea capitolelor. Capitolele pot 
începe fin sau agresiv, şi pot sfârşi printr-o relativizare sau 
en fondu. 

Scenele separate vor fi cât mai vii, narate cu 
însufleţire, ca să constituie nuclee. Aceste nuclee pot fi 
în planuri diferite, cu semnificaţii diferite, între ele pot să 
existe atent premeditate contradicţii sau omisiuni elocvente, 
pe care le va umple cititorul. Acesta este foarte dispus 
să lucreze cu autorul, colaborarea aceasta dându-i mari 
satisfacţii. Cititorul va contribui după inteligenţa lui, sau 
după cultura lui romanescă (literară), în timpul lecturii e 
coautor. Un lucru foarte important este interesul acestuia, 
care trebuie obţinut cât mai de la început. Şi apoi trebuie să-i 
provocăm empatia, de care vom avea nevoie pe tot parcursul. 
Nu trebuie să-i demonstrezi ceva, trebuie doar să-l convingi. 
Nu-i spune cititorului ce să simtă – provoacă-i sentimentul, 
nu-i relata – arată-i. El va desfăşura firul pe care noi l-am 
înfăşurat. O muncă de doi ani se transformă într-o lectură de 
două zile: noi contractăm timpul şi cititorul îl dilată. Face 
parte din miracol. Cititorul asimilează în câteva zile trăirile 
autorului din câţiva ani întregi, va avea loc o expandare, şi 
acesta este secretul fascinaţiei pe care numai romancierul o 
trezeşte.  Întregul romanului se realizează spre final, când 
viziunea cititorului întregeşte cercul. Atunci va avea şi 
revelaţia mizei. 

Artificiile formale nu trebuie să aibă alt scop decât 
acela de a multiplica planurile narative, de a înclina oglinzile. 
Tăietura dintre capitole foloseşte pentru a face un salt în 
timp – de exemplu, sau pentru schimbarea perspectivei. 
Există romanul compozit. Acesta are secvenţele finisate, 
dar nu sunt topite într-un discurs auctorial unic. Sunt 
ca mobilierul pe care omul trebuie să-l monteze singur, 
devine creator, el însuşi un romancier veleitar. Se vor evita 
simetriile geometrice, sunt percepute ca previzibile şi 
artificioase. Atenţie: un text odată încheiat are capacitatea 
de-a face priză, asemenea cimentului. Dacă-l reluăm, 
viziunea întregului nu se schimbă, se pot drege greşeli, poţi 
spori densitatea stilistică a pasajului. Textul scris va exercita 
o presiunea asupra textului nescris.  

 Se scrie cu insistenţă, cum am spus. Zilnic, adică. 
Vor apărea momente de stază. Nu avem voie să stăm prea 
mult. Romanul lucrează în subconştient, dar nu se scrie 
singur. Dacă nu găsim începutul potrivit (fie că-i începutul 
romanului, al capitolului sau al unei secţiuni independente) 
putem încerca unul fals (asemenea construcţiei ajutătoare 
în geometrie): mai devreme sau mai târziu ne va scoate la 
drumul căutat. Uneori lucrurile ne-o iau înainte şi scriem 
texte cu care nu ştim încă ce vom face, dar mai devreme sau 
mai târziu vom avea nevoie de ele. Subconştientul lucrează 
şi face uneori conexiuni şi paşi mai mari decât planificăm.

Cum alegem titlul? Uneori avem titlul (mobilizator) 
de la bun început. Alteori apare de la sine pe parcurs. 
Dacă nu avem titlul când deja romanul e gata, îl căutăm în 
Shakespeare, în sintagme biblice etc. Alegerea titlului este 
şi acesta un act creator, titlul poate da o perspectivă asupra 

lecturii. El nu este o etichetă, cum ar scrie „Oţet” pe sticla 
cu oţet. 

Am spus că stilul va fi deosebit de cel al prozelor 
scurte, dacă am scris până la această dată proze scurte. 
Trebuie să împletim în frază elementele asertive cu cele 
sugestive. Trebuie să ne stabilim densitatea stilistică, să 
calibrăm fraza, stabilim rata amănuntului. Acestea sunt 
elementele care ne vor ajuta să avem unitatea stilistică 
necesară. Chiar şi în romanele care nu sunt scrise în cheie 
realistă, empatia este aceea care-l face pe lector să înainteze 
în text, cu senzaţia că parcurge o zonă fără reperele cunoscute, 
ţinându-se doar de firul percepţiei sale. Toate cele cinci 
simţuri trebuie să fie prezente. Prin ele personajele sunt mai 
vii, şi cititorul, câtă vreme este în mreaja noastră, trebuie să 
trăiască tot atât de complex ca în propria lui viaţă. La cele 
cinci simţuri îl putem adăuga pe al şaselea, dacă suntem în 
stare. Momentele epifanice dau profunzime, lirism şi ne scot 
din realismul prea tern. Textul cel mai realizat, cel care ne 
satisface pe deplin, se ia ca etalon, se citeşte de câte ori am 
pierdut ritmul, el trebuie să constituie amprenta stilistică atât 
de necesară fiecărui roman. 

Capacitatea de a ficţiona este evident un avantaj. Dar 
există romancieri de prim rang care n-au avut-o (Malraux 
e unul dintr-aceştia) şi ştergerea graniţei dintre realitate şi 
ficţiune, în aşa fel încât să se verse una în alta, poate suplini 
fantezia ficţională. Amintirea se transformă în imaginaţie 
şi imaginaţia într-un fel de amintire retroversivă. Se obţine 
astfel un teren al libertăţii, foarte necesar romancierului, 
pe care îşi va ridica propriile construcţii. Nu adevărul ne 
călăuzeşte, ci verosimilitatea.

Cum lucrăm cu simbolurile, cu valoarea simbolică 
a unor pasaje? Cu multă grijă. Romanele sunt paradigme, 
şi implicit au o componentă parabolică. Aceasta trebuie 
ţinută sub control. Parabola este un gen minor, diminuează 
fertilitatea percepţiei, aplatizează efectul, ideologizează. 
Lectorul îşi retrage cel puţin în parte empatia, o înlocuieşte 
cu intelectul. Cel mai bun lucru ar fi să fixăm linia undeva la 
mijloc, lucru de fineţe şi tot atât de dificil ca aruncarea unei 
monezi să cadă în dungă, dar nu imposibil. Şi nu trebuie 
să uităm că cititorul va percepe oricum romanul ca pe o 
parabolă a vieţii – trebuie să ţinem cont şi de acest diez la 
cheia lecturii. Vom păstra până la sfârşit ceva din misterul 
iniţial. Cititorul, care nu-l găseşte în viaţa cotidiană, este 
convins ca noi toţi că viaţa îl are şi-i face plăcere să-l simtă 
în atmosfera unui roman.

Nu încercăm să obiectivăm modul în care văd 
personajele lumea, nici măcar acela în care o vede naratorul. 
Deosebirea dintre romancierii buni, chiar grei, şi marii 
romancieri ai lumii este dată în ultimă instanţă de faptul că 
aceia din ultima categorie pun în pagină o viziune proprie 
asupra lumii, asupra condiţiei umane.

În final trebuie să adaug ceva: un text cu titlul acesta, 
Didactica romanului, ar trebui să fie lung, poate chiar un 
tratat întreg. Dar oricât de lung ar fi, trebuie să se încheie 
cu menţiunea că nu există reguli cu totul stricte pentru 
scrierea unui roman, ceea ce am spus eu aici nu este decât 
un exerciţiu din multele posibile.
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Eminescu restituit: O « versiune 
integralǎ » a Luceafǎrului

Îmbogǎţind cunoaşterea Luceafǎrului 
prin publicarea a 13 strofe ignorate în versiunea 
“standard” a poemului, strofe ce fac parte din discursul 
Demiurgului (“Luceafǎrul. Versiunea maximalǎ a 
vorbirii Demiurgului”, în Manuscriptum, nr. 1/1991 
– 82, an XXI, pp. 32-34), Petru Creţia fǎcea mai mult 
decît sǎ ducǎ mai departe opera de editor eminescian 
iniţiatǎ de Perpessicius. El punea astfel în valoare, prin 
aceste strofe extrase din variantele manuscrise, partea 
esenţialǎ a poemului, cea pe care “legenda” interpretǎrii 
acreditate de Maiorescu o minimizase în mod voluntar: 
probǎ amputarea şi deformarea poemului de cǎtre 
criticul ce se imagina însuşi în rolul demiurgului, tocmai 
în aceastǎ zonǎ, din care ediţia sa apǎrutǎ în decembrie 
1883 eliminǎ patru strofe şi înlocuieşte douǎ versuri ale 
poetului cu douǎ versuri proprii, contribuţie “creatoare” 
a criticului la poemul eminescian (vezi Perpessicius, 
Opere, vol. II. Note şi variante de la Povestea Codrului 
la Luceafǎrul, Fundaţia regalǎ pentru literaturǎ şi artǎ, 
Bucureşti, 1943, pp. 451-452).  Versiunea “ticluitǎ” 
de Maiorescu, cum se exprimǎ Perpessicius, reduce 
astfel poemul la 94 de strofe, faţǎ de 98 cîte comporta 
ediţia princeps a poemului apǎrutǎ cu cîteva luni în 
urmǎ în Almanachul societǎţii România Junǎ din Viena 
(aprilie 1883), reluatǎ mai apoi în Convorbiri literare 
(nr. 5, august 1883): editorul operei complete avea sǎ 
restituie versiunea Almanach-Convorbiri, denunţînd 
intervenţiile maioresciene. Pe de altǎ parte, prima 
traducere a Luceafǎrului, realizatǎ de Mite Kremnitz 
şi reprezentînd de altfel şi prima publicare ca atare a 
poemului, cǎci apǎrutǎ în ianuarie 1883 (Carmen Sylva 
– Mite Kremnitz, Rumänische Dichtungen, Bonn, 
Leipzig), comportǎ 93 de strofe: cu 5 mai puţin decît 
avea sǎ aibǎ versiunea din Almanach, dar incluzînd 3 
din cele 4 strofe pe care avea sǎ le elimine Maiorescu (o 
interogaţie subsistǎ însǎ asupra primei ediţii a antologiei 
germane, apǎrutǎ la Leipzig în 1881 şi imposibil de gǎsit 
– Perpessicius n-a putut-o avea în mîini – despre care nu 
putem şti, încǎ, dacǎ cuprindea sau nu o primǎ traducere 
a poemului eminescian, dupǎ o versiune poate încǎ în 
lucru, furnizatǎ desigur de poetul însuşi).

Luceafǎrul a fost astfel de la prima publicare 
o selecţie operatǎ în bogǎţia variantelor manuscrise, 
despre care nimic nu garanteazǎ cǎ a corespuns deciziei 
poetului însuşi.

Originalul manuscris al textului apǎrut în 
Almanach nu s-a gǎsit. Perpessicius reuşeşte sǎ identifice 
o versiune D, incompletǎ, cuprinzînd numai zona 
ascensiunii Luceafǎrului, a interpelǎrii Demiurgului 

şi discursul acestuia, în total 17 strofe, versiune ce ar 
corespunde, parţial, cu originalul trimis la Almanach, 
fǎrǎ însǎ a o putea data cu certitudine (op.cit., pp. 443-
451). 

Versiunea C pe care editorul o considerǎ ultima 
versiune manuscrisǎ completǎ, deci cea mai aproape de 
cea publicatǎ în Almanach în aprilie 1883, e datatǎ cu 
un an în urmǎ (“10 aprilie 1882”, menţiune autografǎ a 
poetului); ea depǎşeşte versiunea publicatǎ în Almanach 
cu 7 strofe (dintre care douǎ în cuprinsul discursului 
Demiurgului), însumând deci 105 strofe faţǎ de cele 
98 din Almanach. Prima versiune tipǎritǎ a fost deci în 
mod evident redusǎ. Or, se ştie cǎ începînd din 17 aprilie 
1882, tocmai, Luceafǎrul a fost citit de numeroase ori 
şi, cum se exprimǎ Mariorescu în Jurnalul sǎu, “şlefuit” 
şi “corectat”, cu ocazia unor lecturi în cerc privat, la 
domiciliul criticului, ca şi în cursul lecturilor publice 
la şedinţele lunare ale Junimei – pentru a produce, la 
sfârşitul lui octombrie 1882, versiunea oficialǎ trimisǎ 
pentru publicarea în Almanach, cu girul direct al 
mentorului Junimii, împreunǎ cu alte contribuţii ale 
junimiştilor (între care douǎ traduceri, de Eminescu, ale 
unor poeme ale reginei, Carmen Sylva). 

Versiunea B, “prima versiune completǎ”, 
dupǎ Perpessicius, şi consideratǎ de el ca anterioarǎ 
versiunii C, e şi mai extinsǎ, tocmai în zona discursului 
Demiurgului unde avem 8 strofe în plus faţǎ de versiunea 
Almanachului, poemul însumînd cu totul 113 strofe 
numerotate de poetul însuşi. Datarea în a doua jumǎtate 
a anului 1881 este însǎ nesigurǎ, dacǎ nu pur şi simplu 
conjuncturalǎ (pe baza argumentului cǎ alte caiete, pe 
care editorul le considerǎ ca aparţinînd aceleiaşi versiuni 
B, pot fi datate din aceastǎ perioadǎ). Anterioritatea faţǎ 
de versiunea C nu ni se pare deloc atît de indubitabilǎ 
cît îi apǎrea lui Perpessicius – mai ales considerînd 
faptul, semnalat de editor la p. 391 a volumului II, cǎ 
manuscrisul principal, un caiet cartonat înregistrat sub 
n° 2275B, cuprinde, înainte şi dupǎ paginile 39-66 
consacrate Luceafǎrului, însemnǎri ştiinţifice databile 
din primǎvara lui 1883!... Va fi voit poetul sǎ-şi reia şi 
relucreze o versiune anterioarǎ celei, deja reduse, pe 
care o propusese Junimii în aprilie 1882, şi care avea 
sǎ ajungǎ, încǎ şi mai redusǎ, în paginile Almanachului 
în aprilie 1883 – ori nu încetase niciodatǎ de a lucra la 
versiunea “completǎ”, în laboratorul sǎu intim?...

În fine, continuînd regresiunea în timp apud 
Perpessicius, prima versiune, A, datatǎ de editor 1880-
1881, incompletǎ, are curioasa particularitate de a începe 
cu... discursul Demiurgului, care cuprinde aici 37 de 
strofe, cu 26 de strofe mai mult decît versiunea standard. 
Ne aflǎm deci în prezenţa celei mai extinse versiuni a 
acestei pǎrţi a Luceafǎrului, parte ce se vǎdeşte astfel, 
de la bun început, majorǎ, adevǎratul centru de greutate, 
dacǎ nu interesul cvasi exclusiv al poemului – pe cînd 
“povestea” ce precede, narativ, confruntarea metafizicǎ 
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a Luceafǎrului cu Demiurgul, şi anume idila fetei de 
împǎrat, cu dubla ei orientare, celest-luciferianǎ şi 
pǎmântesc-cǎtǎlinicǎ, este expediatǎ în a doua parte a 
caietului, într-o serie de strofe în mare parte incomplete, 
cu versuri nefinisate: aproape un pretext post festum... 

Nu ştim cu adevǎrat ce ar fi pǎstrat poetul 
pentru o versiune “definitivǎ” – ştim în orice caz cǎ 
ediţia alcǎtuitǎ de Maiorescu cîteva luni dupǎ internarea 
poetului în iunie 1883, ediţie care-i ciuntea poemul, 
reducîndu-l la 94 de strofe,  l-a nemulţumit profund, şi 
era poate deja cazul cu versiunea “şlefuitǎ” şi “corectatǎ” 
încredinţatǎ Almanachului, în ciuda clasicelor 98 de 
strofe ce aveau sǎ constituie versiunea “standard” din 
ediţia Perpessicius (care restituie textul eliminat sau 
modificat de Maiorescu). Versiunile manuscrise A, B şi 
C sînt fǎrǎ îndoialǎ nu numai mai bogate, cantitativ, dar 
şi, prin dezvoltarea pǎrţii filosofice şi prin ponderea ei 
cu totul primordialǎ, cu mult mai aproape, credem noi, 
de inspiraţia şi sensul original al poemului. La urma 
urmei opera eminescianǎ e o perpetuǎ cǎutare, şi forma 
decupatǎ pentru publicat nu era poate, pentru poet, decît 
o imagine externǎ, precum antumele faţǎ de postume. 
Ceea ce seziseazǎ cu justeţe Petru Creţia cînd, fǎrǎ mǎcar 
a se referi la dualitatea neptunic / plutonic construitǎ de 
Ion Negoiţescu, ci evocînd doar persistenta prejudecatǎ 
a “ultimei voinţe a autorului”, menitǎ sǎ menţinǎ şi 
sǎ justifice bariera antume / postume, declarǎ curajos: 
“Noi susţinem aici, cu preţul bunului nostru nume, cǎ, în 
cazul lui Eminescu, aşa ceva nu existǎ” (Manuscriptum, 
ibidem, p. 17). 

Încercarea reconstituirii unui Luceafǎr 
“complet”, prin revenirea la sursele autografe, ne-a 
apǎrut astfel ca legitimǎ şi ne-am simţit îndreptǎţiţi sǎ 
urmǎm exemplul distinsului elenist şi eminescolog, 
cercetînd variantele manuscrise – indirect însǎ, prin 
intermediul ediţiei Perpessicius (vol. II), accesul la ediţia 
integralǎ facsimilatǎ nefiindu-ne posibil – cu scopul de 
a repune la locul lor, faţǎ de versiunea “standard”, şi 
a ordona astfel în parcursul organic al poemului, toate 
strofele “lipsǎ”, spre a-i regǎsi integralitatea. 

Cea mai mare parte din cele 50 de strofe cu care 
îmbogǎţim astǎzi versiunea Perpessicius, livrînd astfel o 
ediţie “integralǎ” nu de 98, ci de 148 de strofe – între 
care cele 13 deja restituite de Petru Creţia – provine din 
versiunea B, cea mai completǎ: ea ne-a furnizat 32 de 
strofe (punînd însǎ la contribuţie atît “etajul” ediţiei lui 
Perpessicius, vol. II, pp. 392-414, cît şi “notele”, adicǎ 
variantele marginale ale textului principal). Versiunea 
A ne-a furnizat 12 strofe, dintre care 10 aflate doar în 
aceastǎ versiune, celelalte douǎ avînd variante şi în 
versiunea B. O mai micǎ parte provine din versiunea 
C: 4 strofe, dintre care douǎ se gǎsesc numai în aceastǎ 
versiune, celelalte douǎ avînd variante şi în versiunea 
B (ca de altfel şi restul strofelor versiunii C, ce se 
regǎsesc, identice sau cu variante, în B). În fine, douǎ 

strofe provin din versiunea D şi nu se gǎsesc altundeva.
Ne-am permis într-adevǎr, pentru strofele care 

existǎ în douǎ sau mai multe variante – fie în cursul 
aceleiaşi versiuni, fie între douǎ sau mai multe versiuni 
(A, B, C, D, plus cea “standard” editatǎ de Perpessicius 
pe baza Almanachului şi a Convorbirilor literare) –, sǎ 
alegem, între mai multe opţiuni posibile, pe cele ce ni 
s-au pǎrut cele mai reuşite artistic, impunîndu-ne regula 
de a nu reproduce strofe al cǎror conţinut ar fi, parţial 
sau complet, redundant (variantele neselecţionate ale 
strofelor respective urmînd a fi citate în notele unei 
viitoare ediţii critice). Frumuseţea fulgurantǎ, tragicǎ, 
tulburǎtoare a mai tuturor strofelor restituite aici nu 
putea sǎ continue a fi îngropatǎ în labirintul unei ediţii 
critice (ea însǎşi mult perfectibilǎ), ci se cerea redatǎ 
poemului, în integralitatea lui. Semnalǎm de asemenea 
cǎ am preferat sǎ revenim, peste tot unde ne-a fost 
posibil, la ortografia originalǎ a poetului, ce are nu doar 
avantajul autenticitǎţii ci şi pe cel, major, al restituirii 
unor rime altfel ocultate prin modernizarea ortograficǎ.

Din cele 50 de strofe “noi”, 29 aparţin 
discursului Demiurgului. Ponderea acestei pǎrţi a 
Luceafǎrului se vǎdeşte, la aceastǎ lecturǎ întregitǎ, 
ca determinantǎ. Sensul şi natura însǎşi a poemului 
apar astfel ca vizînd cu mult mai departe de alegoria 
“geniului nefericit” pe care o invoca poetul însuşi, 
desigur, pentru a facilita recepţia poemului, mai ales 
în versiunea prescurtatǎ destinatǎ Junimii şi avînd deci 
de obţinut, pentru publicare, inconturnabilul accept al 
lui Maiorescu. Cu atît mai puţin e de cǎutat un sens al 
Luceafǎrului în lectura cu cheie a “legendei” impusǎ de 
mentorul Junimii, ce identifica personaje şi circumstanţe 
biografice acolo unde e vorba de mituri, de simboluri 
şi de scenarii metafizice. Luceafǎrul e de fapt, cum au 
relevat Rosa del Conte, Nicolae Balotǎ şi Ioan Petru 
Culianu, un mare poem gnostic; textul se desfǎşoarǎ 
la mai multe nivele – ontologic, axiologic, spiritual-
iniţiatic – şi în multiple direcţii, Demiurgul (magul altor 
viziuni), Luceafǎrul, şi chiar cuplul (“syzygia” în termeni 
gnostici) Cǎtǎlin-Cǎtǎlina, ce trece de la simplul nivel al 
“educaţiei” erotice la cel al transfigurǎrii pneumatice, 
reproducînd, în chip inversat, raportul iniţial al Cǎtǎlinei 
cu Luceafǎrul.  

Dar despre sensurile noi ce apar la aceastǎ 
lecturǎ restituitǎ, cu o altǎ ocazie. Ne grǎbim deocamdatǎ 
a face publicǎ aceastǎ variantǎ ce se doreşte “integralǎ”, 
pe care o nouǎ ediţie, însoţitǎ de un studiu introductiv, 
o va îmbogǎţi cu notele critice şi filologice de cuviinţǎ.  

Ara Alexandu şi Dana Şişmanian 
(28 ianuarie 2018)
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Luceafărul

A fost odată ca ’n poveşti,
A fost ca niciodată,

Din rude mari împărăteşti,
O prea frumoasă fată.

Şi era una la părinţi
Şi mândră ’n toate cele,

Cum e Fecioara între sfinţi
Şi luna între stele.

Din umbra falnicelor bolţi
Ea pasul şi-l îndreaptă

Lângă fereastră, unde ’n colţ
Luceafărul aşteaptă.

Privea în zare cum pe mări
Răsare şi străluce,

Pe mişcătoarele cărări
Corăbii negre duce.

Îl vede azi, îl vede mâni,
Astfel dorinţa-i gata:

El iar privind de săptămâni,
Îi cade dragă fata.

Cum ea pe coate-şi răzima
Visând ale ei tâmple,
De dorul lui şi inema
Şi sufletu-i se împle.

Şi cât de viu s’aprinde el
În orişicare sară,

Spre umbra negrului castel
Când ea o să-i apară.

Şi pas cu pas pe urma ei
Alunecă ’n odaie,

Ţesând cu recile-i scîntei
O mreajă de văpaie.

Şi când în pat se ’ntinde drept
Copila să se culce,

I-atinge mânile pe piept,
I ’nchide geana dulce;

Şi din oglindă luminiş
Pe trupu-i se revarsă,

Pe ochii mari, bătând închişi
Pe faţa ei întoarsă.

Ca o mireasă ’n ziua ’ntâi
E dulce şi înnaltă

Şi de la creştet la călcâi
Un chip tăiat de daltă.

Ea îl privea cu un surâs,
El tremura ’n oglindă,

Căci o urma adânc în vis
De suflet să se prindă.

Iar ea vorbind cu el în somn,
Oftând din greu suspină:

„O, dulce-al nopţii mele Domn,
De ce nu vii tu? Vină!

Cobori în jos, luceafăr blând,
Alunecînd pe-o rază,

Pătrunde ’n casă şi în gând
Şi vieaţa-mi luminează!”

El asculta tremurător,
Se aprindea mai tare

Şi s’arunca fulgerător,
Se cufunda în mare;

Şi apa unde-au fost căzut
În cercuri se roteşte,

Şi din adânc necunoscut
Un mândru tânăr creşte.

Uşor el trece ca pe prag
Pe marginea ferestii

Şi ţine ’n mână un toiag
Încununat cu trestii.

Părea un tânăr Voevod
Cu păr de aur moale,

Un vânăt giulgi se ’ncheie nod
Pe umerele goale.

Iar umbra feţei străvezii
E albă ca de ceară –

Un mort frumos cu ochii vii
Ce scântee ’n afară.

„Din sfera mea venii cu greu
Ca să-ţi urmez chemarea,

Iar cerul este tatăl meu
Şi mumă-mea e marea.

Ca în cămara ta să vin,
Să te privesc de-aproape,

Am coborît cu-al meu senin
Şi m’am născut din ape.

O vin’! odorul meu nespus
Şi lumea ta o lasă;

Eu sunt luceafărul de sus,
Iar tu să-mi fii mireasă.

ipoteze
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Colo ’n palate de mărgean
Te-oi duce veacuri multe,
Şi toată lumea ’n ocean

De tine o s’asculte.”

„O, eşti frumos, cum numa ’n vis
Un înger se arată,

Dară pe calea ce-ai deschis
N’oi merge niciodată;

Rămâi în cer şi nu căta
Nevrednica-mi iubire

Căci eu nu sunt de seama ta
Cu chipul peste fire.

Străin la vorbă şi la port,
Luceşti fără de vieaţă,

Căci eu sunt vie, tu eşti mort,
Şi ochiul tău mă ’nghiaţă.”

Atuncea chipu-i tremură
De-o stranie durere

Şi par’ că cade-o ramură
Pe-un luminiş ce piere.

***
Trecu o zi, trecură trei
Şi iarăşi, noaptea, vine
Luceafărul de-asupra ei

Cu razele-i senine.

Ea trebui de el în somn
Aminte să-şi aducă

Şi dor de-al valurilor Domn
De inim’ o apucă:

„ Cobori în jos, luceafăr blând,
Alunecând pe-o rază,

Pătrunde ’n casă şi în gând
Şi vieaţa-mi luminează!”

El o ascultă licurind
Şi tremură mai tare

De-odată nourii s’aprind
Şi arde cer şi mare

Cum el din cer o auzi
Se stinse cu durere,

Iar ceru ’ncepe a roti
În locul unde piere;

Iar locul unde-a fost perit
Se ’nvârte ’n cercuri sferic
Bucăţi de soare, parcă fierb

În negrul întuneric

ipoteze

În aer rumene văpăi
Se ’ntind pe lumea ’ntreagă,

Şi din a chaosului văi
Un mândru chip se ’ncheagă.

Pe negre viţele-i de păr
Coroana-i arde pare,

Venea plutind în adevăr
Scăldat în foc de soare.

Din negru giulgi se desfăşor
Mamoreele braţă,

El vine trist şi gânditor
Şi palid e la faţă;

Doar ochii mari şi minunaţi
Lucesc adânc chimeric,
Ca două patimi fără saţ
Şi pline de ’ntuneric.

„Din sfera mea venii cu greu
Ca să te-ascult ş’acuma,
Şi soarele e tatăl meu,

Iar noaptea-mi este muma;

O vino ’n ceruri sǎ te duc
Iubita mea cu mine

Din calea vremilor s’apuc
Coroane de lumine

O vin’ cu mine draga mea
Sǎ vezi vecia cum-îi

Cǎci e ’nţeleaptǎ mumǎ-mea
E noaptea, muma lumii.

O vin’, odorul meu nespus,
Şi lumea ta o lasă;

Eu sunt luceafărul de sus,
Iar tu să-mi fii mireasă.

O vin’, în părul tău bălai
S’anin cununi de stele,

Pe-a mele ceruri să răsai
Mai mândră decît ele.”

„O, eşti frumos, cum numa ’n vis
Un demon se arată,

Dară pe calea ce-ai deschis
N-oi merge niciodată!

Mă dor de crudul tău amor
A pieptului meu coarde,

Şi ochii mari şi grei mă dor,
Privirea ta mă arde.”
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„Dar cum ai vrea să mă cobor?
Au nu ’nţelegi tu oare,

Cum că eu sunt nemuritor,
Şi tu eşti muritoare?”

„Nu caut vorbe pe ales,
Nici ştiu cum aş începe –
Deşi vorbeşti pe înţeles,

Eu nu te pot pricepe;

Dar dacă vrei cu crezământ
Să te ’ndrăgesc pe tine,

Tu te coboară pe pământ,
Fii muritor ca mine.”

„Tu-mi cei chiar nemurirea mea
În schimb pe-o sărutare,
Dar voi să ştii asemenea

Cât te iubesc de tare;

Mǎ sui în sus pânǎ la cer,
La Domnul lumii toate,

Şi voi ca moartea sǎ mi-o dea,
El singur numai poate.

Da, mă voi naşte din păcat,
Primind o altă lege:

Cu vecinicia sunt legat,
Ci voi să mă deslege.”

Şi ’ntinde aripa ’n deşert
Şi aripa-i se bate

În clipe drum de mii de ani
Prin chaos el străbate

Şi se tot duce… S’a tot dus.
De dragu-unei copile,

S’a rupt din locul lui de sus,
Perind mai multe zile.

***
În vremea asta Cătălin,
Viclean copil de casă,

Ce împle cupele cu vin
Mesenilor la masă,

Un paj ce poartă pas cu pas
A ’mpărătesii rochii,

Băiat din flori şi de pripas,
Dar îndrăsneţ cu ochii,

Cu obrăjei ca doi bujori
De rumeni, bată-i vina,
Se furişează pânditori
Privind la Cătălina.

ipoteze

Dar ce frumoasă se făcu
Şi mândră, arz’o focul;

Ei Cătălin, acu-i acu
Ca să-ţi încerci norocul.

Şi ’n treacăt o cuprinse lin
Într’un ungher de casǎ.

„Da ce vrei, mări Cătălin?
Ia du-te şi mǎ lasǎ.”

„Ce voi? Aş vrea să nu mai stai
Pe gânduri totdeauna,

Să râzi mai bine şi să-mi dai
O gură, numai una.”

„Dar nici nu ştiu măcar ce-mi ceri,
Dă-mi pace, fugi departe –
O, de luceafărul din ceri

M’a prins un dor de moarte.”

„Dacă nu ştii, ţi-aş arăta
Din bob în bob amorul,
Ci numai nu te mânia,

Ci stai cu binişorul.

Cum vînătoru ’ntinde ’n crâng
La păsărele laţul,

Cînd ţi-oi întinde braţul stâng
Să mă cuprinzi cu braţul;

Şi ochii tăi nemişcători
Sub ochii mei rămâie…
De te înalţ de subsuori
Te ’nalţă din călcâie;

Cînd faţa mea se pleacă ’n jos,
În sus rămâi cu faţa,

Să ne privim nesăţios
Şi dulce toată vieaţa;

Şi ca să-ţi fie pe deplin
Iubirea cunoscută,

Cînd sărutându-te mă ’nclin,
Tu iarăşi mă sărută.

O sǎrutare! M’ai cuprins
În mânecǎ de rochii

Când ochii tǎi se vor [fi] stins
S’or reaprinde ochii.”

Ea-l asculta pe copilaş
Uimită şi distrasă,

Şi ruşinos şi drăgălaş,
Mai nu vrea, mai se lasă.
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Iar el o strânge-atunci la piept,
Ş’o mai desmiardă încă:

„Aş vrea să nu mă mai deştept
Din fericirea-adâncă.”

Ea-i zise-încet: – „Încă de mic
Te cunoşteam pe tine,
Şi guraliv şi de nimic,

Te-ai potrivi cu mine…

Dar un luceafăr, răsărit
Din liniştea uitării,

Dă orizon nemărginit
Singurătăţii mării;

Şi tainic genele le plec,
Căci mi le împle plânsul
Când ale apei valuri trec
Călătorind spre dânsul;

Luceşte c’un amor nespus,
Durerea să-mi alunge,

Dar se înalţă tot mai sus,
Ca să nu-l pot ajunge.

Pătrunde trist cu raze reci
Din lumea ce-l desparte...

În veci îl voi iubi şi ’n veci
Va rămânea departe…

De-aceea zilele îmi sunt
Pustii ca nişte stepe,

Dar nopţile-s de-un farmec sfânt
Ce nu-l mai pot pricepe.”

„Tu eşti copilă, asta e…
Hai ş’om fugi în lume,

Doar ni s’or pierde urmele
Şi nu ne-or şti de nume,

Căci amândoi vom fi cuminţi,
Vom fi voioşi şi teferi,

Vei pierde dorul de părinţi
Şi visul de luceferi.”

***
Porni luceafărul. Creşteau

În cer a lui aripe,
Şi căi de mii de ani treceau

În tot atâtea clipe.

Un cer de stele de desupt,
Deasupra-i cer de stele –

Părea un fulger ne ’ntrerupt
Rătăcitor prin ele.
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Ici se aprinde-o lunǎ ’n drum
Colo se stinge-un soare

Dar nu împiedec’ nici de cum
Gândirea-i cǎlǎtoare

Din vǎi de chaos isvorau
În roiuri stele albe

În cercuri mândre se roteau
[Ca un] şirag de salbe

Şi din a chaosului văi,
Jur împrejur de sine,

Vedea, ca ’n ziua cea de’ntâi,
Cum isvorau lumine;

Cum isvorând îl înconjor
Ca nişte mări, de-a’notul…

El sboară, gând purtat de dor,
Pân’ piere totul, totul;

Aci vecia a ’ncetat
Sǎ se ’nvârteascǎ sferic
Virgin de raze şi pǎcat

Se ’ntinde întuneric

Aci e-al stingerii-adǎpost
E noaptea preacuratǎ
Unde nimica nu a fost
Nici cǎ o fi vr’odatǎ

Atât de-adânc, atât de trist
Ne-atins de o scântee

Luceafǎrul se ’ntunecǎ
Silit în loc sǎ stee

Căci unde-ajunge nu-i hotar,
Nici ochi spre a cunoaşte,

Şi vremea ’ncearcă în zadar
Din goluri a se naşte.

Cum mii de ani nu se ’nţeleg
Prinşi de uitarea oarbă,
Nimic e universu ’ntreg
Acest adânc să’l soarbă.

Nu e nimic şi totuşi e
O sete care-l soarbe,
E un adânc asemene
Uitării celei oarbe.

Fiori ’l trec şi frig îi e
Aripele îşi strînge

Şi ’ntâia dată de când e
Chiar el începe-a plânge.
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„O, tu al cǎrui nume sfânt
Nu-l ştie nici o limbǎ,

Te rog în mânǎ de pǎmânt
Fiinţa mea o schimbǎ

De greul negrei vecinicii,
Părinte, mă desleagă,
Şi lăudat pe veci să fii

Pe-a lumii scară ’ntreagă;

O, cere-mi, Doamne, orice preţ,
Dar dă-mi o altă soarte,

Căci tu isvor eşti de vieţi
Şi dătător de moarte;

Reia-mi al nemuririi nimb
Şi focul din privire,

Şi pentru toate dă-mi în schimb
O oră de iubire…

Şi dup’ aceea  pot sǎ trec
Cu frunza care trece

În întunerec sǎ mǎ ’nnec
Şi în uitare rece

Din chaos Doamne-am apărut
Şi m-aş întoarce ’n chaos…
Şi din repaos m’am născut,

Mi-e sete de repaos.”

Fiori ’l trec atât de cruzi
Şi noaptea se ’nfurtunǎ

Şi-i isvorǎşte în auz
Un glas adânc ce sunǎ.

„Hyperion, isvor de vremi
Şi ’ntregitor de spaţiu,

Din noapte verginǎ tu chemi
Voinţa fǎrǎ saţiu

Hyperion, care rebel,
Răsai din lumi cu soare,
Cine nu are moarte ’n el,

Acela nu mai moare.

Hyperion, ce din genuni
Răsai c’o ’ntreagă lume
Nu cere semne şi minuni
Care n’au chip şi nume.

De-ai cere universul tot
L-aş da ca tot ce-ai cere,

Dar eşti puterea mea, nu pot
Să neg acea putere.

Cum ai putea să fii zidit
Din lacrimi şi din vină –
Fiind din veci nerăsărit,

Lumină din lumină.

Tu vrei un om să te socoţi,
Cu ei să te asameni?

Dar piară oamenii cu toţi,
S’ar naşte iarăşi oameni.

Ei numai doar durează ’n vânt
Deşerte idealuri –

Când valuri află un mormânt,
Răsar în urmă valuri;

Ei doar au stele cu noroc
Şi prigoniri de soarte,

Noi nu avem nici timp, nici loc,
Şi nu cunoaştem moarte.

Ei îşi atârnă micul eu
De-a vieţii lor durere,

Se ţin cu mii păreri de rău
De visul care piere.

Noi n-avem pierderi şi folos
Şi nu cunoaştem goluri,

Căci stoluri cari merg în jos
Se-ntorc la anul stoluri.

Zadarnic cauţi a scăpa
Din lumea ta sărmana,

Când geana ’ncepe-a lăcrăma
Se ’nseninează geana

Oricât de veşted ar şi fi
La varǎ  ’n floare-i pomul

Când omul prinde-a ’mbǎtrâni
Rentinereşte omul

Pentru cǎ ei sunt trecǎtori
Sunt toate trecǎtoare –

Au nu sunt toate ’nvelitori
Fiinţei ce nu moare?

Cǎci ’i împrăştii şi-i adun
Le măsur vieţi cu luna

De nasc şi mor în sfântul Un
În care-s toate una.

Tot ce a fost, tot ce va fi
De-apururi faţă este

Iar basmul trist al stingerii
Părere-i şi poveste



22 ipoteze

Din sînul vecinicului ieri
Trăieşte azi ce moare,

Un soare de s’ar stinge ’n ceri
S’aprinde iarăşi soare.

Părând pe veci a răsări,
Din urmă moartea-l paşte,

Căci toţi se nasc spre a muri
Şi mor spre a se naşte.

Şi timp şi spaţiu de-ar peri
În văi de întuneric

Ele din nou ar răsări
Ca să se ’nvârtă sferic

Dacă tăria s-ar negri
De vijelii rebele

Şi dacă stelele-ar peri
S-ar naşte iarăşi stele.

Să cază lumile-n genuni
Ca frunze reci pe vînturi,

Pământuri piară-n stricăciuni
S-ar naşte iar pământuri.

Şi soarele din vârf de lunci
Apune-n unda spumii,
Dar el răsare tot atunci
În altă parte-a lumii.

Şi când vezi soarele asfinţit
Cǎ intră roşu ’n apă

Pe alt pământ a răsărit
Şi ziua o s’o ’nceapă

Şi ’n orice clipǎ te întrebi
Unde e soare, lunǎ

E ’n orice clipǎ ’n deosebi
Şi ’n toate împreunǎ

Tu mǎsuri lumea ta cu ’n cot
Şi timpu’ ’mparţi cu luna –

Dar dacǎ unul e în tot
Şi toate sunt în una

Dar val de mare, val de lac
Darǎ pǎduri sau neamuri
Pe orice frunzǎ de copac
Vezi un copac cu ramuri

Şi-orice menire e ’n zǎdar
Natura altfel leagǎ

În orice ghindǎ de stejar
E o pǎdure ’ntreagǎ

Tu doar ai goanǎ de noroc
Şi urmǎriri de soarte

Natura n-are timp şi loc
Şi nu cunoaşte moarte

Ea e de faţǎ pururea
Ca vina mumei Eve
O afli pretutindenea
Şi ’n ori şi ce aieve

Tu crezi în stele şi în sorţi
Ca ’n basme-a tinereţii

Când viaţa birue pe morţi
Şi moartea-i muma vieţii

Tu caţi să ’ndupleci cu dureri
Pe marele, pe ’nnaltul

Ce-i pasă Celuia din ceri
De-i plânge tu ori altul

Că nu e moarte nici păcat
Cât e lucirea spumii

Că Brahma nu s’a împăcat
Cu noaptea, muma lumii

De mii de ani se ’ndrept plângând
Cântările spre dânsul

Peri-vor ochii toţi pe rând
Etern e numai plânsul

Tu din eternul meu întreg
Rǎmâi a treia parte

Cum vrei puterea mea s’o neg,
Cum pot sǎ-ţi dǎrui moarte?

Iar tu, Hyperion, rămâi
Ori unde ai apune…

Cere-mi – cuvântul meu de ’ntâi,
Să-ţi dau înţelepciune?

Gesturi de tandreţe



23ipoteze

Şi dacă vrei să fii un sfânt,
Să ştii ce-i chinul, truda,

Îţi dau un petec de pământ,
Ca să te cheme Buddha.

De vrei în număr să mă chemi
În lumea ce-am creat-o

Îţi dau o fâşie din vremi,
Să te numească Plato.

Vrei să dau glas acelei guri,
Ca dup’a ei cântare

Să se ia munţii cu păduri
Şi insulele ’n mare?

Vrei poate ’n faptă să arăţi
Dreptate şi tărie?

Ţi-aş da pământul în bucăţi
Să-l faci împărăţie.

Îţi dau catarg lângă catarg,
Oştiri spre a străbate

Pământu ’n lung şi marea ’n larg,
Dar moartea nu se poate…

Şi pentru cine vrei să mori?
Întoarce-te, te ’ndreaptă

Spre-acel pământ rătăcitori
Şi vezi ce te aşteaptă.”

***
În locul lui menit din ceri

Hyperion se ’ntoarsă
Şi, ca şi ’n ziua cea de ieri,

Lumina şi-o revarsă.

Căci este sara ’n asfinţit
Şi noaptea o să ’nceapă;

Răsare luna liniştit
Şi tremurând din apă

Şi împle cu-ale ei scântei
Cărările din crânguri.

Sub şirul lung de mândri tei
Şedeau doi tineri singuri:

„O lasă-mi capul meu pe sîn,
Iubito, să se culce

Sub raza ochiului senin
Şi negrăit de dulce;

Cu farmecul luminii reci
Gândirile străbate-mi,
Revarsă linişte de veci

Pe noaptea mea de patemi.

Şi de asupra mea rămâi
Durerea mea de-o curmă,

Căci eşti iubirea mea de ’ntâi
Şi visul meu din urmă.”

Hyperion vedea de sus
Uimirea-n a lor faţă

Abia un braţ pe gât i-a pus
Şi ea l-a prins în braţă…

Miroase florile-argintii
Şi cad, o dulce ploae,

Pe creştetele-a doi copii
Cu plete lungi, bălae.

Ea, îmbătată de amor,
Ridică ochii. Vede

Luceafărul. Şi ’ncetişor
Dorinţele-i încrede:

„Cobori în jos, luceafăr blând,
Alunecând pe-o rază,

Pătrunde-n codru şi în gând,
Norocu-mi luminează!”

El tremură ca alte dăţi
În codri şi pe dealuri,
Călăuzind singurătăţi
De mişcătoare valuri;

Dar nu mai cade ca ’n trecut
În mări din tot înaltul:

– „Ce-ţi pasă ţie, chip de lut,
Dac’oi fi eu sau altul?

Trăind în cercul vostru strîmt
Norocul vă petrece,

Ci eu în lumea mea mă simt
Nemuritor şi rece.”Spionînd pe ferestruică
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 Dan CULCER

Monarhie sau Republică. 
Democrație sau?

    „Nu se poate făuri orice, 
cum nu se poate săvârși orice”

        
   Constantin Noica

1) Forma ideală de guvernământ? Grea misie pentru 
un răspunzător. Grea misie pentru întrebător.

La început, pe când eram copil, adică prin anii 
dinainte de 1956, „cunoscusem” monarhia prin scrierile 
larg difuzate ale unui ins care semna I. Ludo.

Din seria acestor pamflete antidinastice mi-amintesc 
de două titluri „Regele Palaelibus” și „Paravanul de aur”.

Cine era I. Ludo? Rabinul Șafran vorbește despre 
acest corelegionar năimit și colaboraționist cu adâncă 
tristețe și exasperare ironică : „Privitor la agonia prezentului 
– scria el în 1967-1968 – mă voi opri deocamdată asupra 
celor trei crai de la Răsărit: I. Ludo, Ury Benador și I. Peltz. 
Tustrei – exponenți ai regimului burghez care a precedat 
comunismului, tustrei – deveniți moraliștii proletariatului 
român. Dacă n-ar fi fost ei evrei de baștină, cu talent literar 
notoriu, care au militat cândva pentru sionism, dăltuind în 
pagini alese dragostea, omenia, nedreptatea, nu m-ar fi jenat 
prezența lor contemporană pe arena literaturii comuniste. 
Din păcate, prea i-am cunoscut bine, personal și ca prieten 
de idei, pe tustrei, pentru a nu fi froasat, stânjenit, jignit 
de noua lor postură de moraliști pursânge, spre a îndreptăți 
noua lor postură în arta de a scrie. Ei, evrei, dau lecții 
politice poporului român, comentând sau răstălmăcind 
epoca 1920-1948 pentru a oferi certificat de demnitate 
partidului și fără-de-legilor ce acesta le comite. Au trebuit 
să vină condeieri evrei care să apere comunismul român? 
Nu s-au găsit lepre „românești” care să facă această treabă 
de Iago, această satanică îndoctrinare? De ce sunt puși 
evrei ca să batjocorească trecutul lor iudaic, devenind mai 
catolici decât papa de la Roma?!” „Cu tinerețea-înșelată și 
indusă voit în eroare, zadarnic m-aș certa, [spune înțeleptul 
Rabin], pe când trădarea bătrânilor scriitori, tocmai trădarea 
lor, nu-mi dă pace.” „De ce? Ludo e un creier ascuțit, fost 
bun sionist, talentat până la măduva gândirii, cunoscător 
profund al gândirii iudaice. El a fost înțeles și sprijinit 
de marii conducători ai iudaismului român, ca Dr Willy 
Filderman, Jacob Ithak Niemerower, A. I. Zissu, ba și 

marele nostru înaintaș, d-nul Adolphe Stern, l-a apreciat. 
Presa sionistă l-a găzduit, banii organizațiilor l-au hrănit, 
din dragostea noastră el a putut să scrie liber și nesilit de 
nimeni. Astăzi el zace în Biblioteca Academiei Române, 
adună documente din viața social-politică a regimurilor 
trecute din România și le reactualizează prin falsificare 
crasă, pentru a obține CE? Batjocura, murdăria, goliciunea 
amară a parvenirii. Ludo tipărește la Editura de stat tomuri 
groase, tone de otravă, câștigă averi din noroiul ce-l aruncă 
asupra trecutului românesc, noroi care personifică propria 
sa dramă. Asemenea decădere morală, ca evreu, mă doare. 
A ajuns Ludo un antisemit al propriului său neam, mai 
ordinar decât un A. C. Cuza. Că această treabă a făcut-o un 
Mihail Sadoveanu, un Arghezi, un Zaharia Stancu, ei cel 
puțin sunt «români». Dar CE caută un EVREU în grajdurile 
lui Augias, iartă-mă Doamne, nici porcii nu-s în stare să-mi 
lămurească această șaradă neo-proletară.”

(Sursa citatelor este o revistă a revistelor semnată de 
C. Stănescu în „Adevărul literar și artistic” http://adevarul.
kappa.ro/lit649-02.html).

Iată cum, măcar o generație de cetățeni ai României, 
lipsită de trecut, a fost silită să înghită pe nemestecate texte 
de propagandă antimonarhică și antidinastică, care au făcut 
posibile, în 1990, frazele imbecile din anchetele de presă 
și deciziile insuficient fondate ale electoratului cu privire 
la sistemului politic. Un plebiscit nedeclarat a avut loc 
în România anului 1990, cu prilejul impunerii unei noi 
Constituții care, pe lângă faptul că era prost redactată, mai 
era și copiată după cea franceză, ultima sursă de drept la 
care ar fi trebuit să facă apel Statul român, dacă ar fi dorit să 
se reformeze serios. Aici simt încă o dată rolul nefast al lui 
Petre Roman, mincinos încă nepedepsit.

În ceea ce mă privește, necunoscând meritele literare 
sau intelectuale ale lui Isac Ludo de dinainte de 1940, am 
luat istoriile sale ca pe niște romane documentare care mi-
au deformat pentru multă vreme imaginea monarhiei din 
România. Nu mi-am revenit cu adevărat decât la Paris după 
1987, unde am avut ocazia să discut cu istorici, să citesc 
memorialistica la care nu avusesem acces, iar după 1989 
să citesc cărțile de dialog cu Regele Mihai I, realizate 
de Mircea Ciobanu, în care am găsit pentru prima oară 
argumente plauzibile în favoarea sistemului monarhic.

Nu le voi rezuma. Ele țin de natura sacralității 
și nu au, după opinia mea, nici o legătură cu o dinastie 
precisă, cu ultimul monarh român, cu Regele Mihai, deși 
conversația cu Majestatea sa era punctul de plecare ale unor 
considerații interesante. Dar aceste argumente nu m-au 
convins că monarhia (în forma ei actuală) ar fi sistemul de 
guvernământ ideal, pentru România. România este cea care 
ne mobilizează condeiul aici.

Cred că aproape același argumente ar putea fi 
folosite dacă ar fi vorba despre o Republică ideală.

În concret însă, și pentru mine, în momentul alegerii, 
asta contează, praftika care ne omoară, niciunul din sisteme 
nu poate fi considerat ideal, așa cum nici o eventuală sinteză 
a lor nu poate fi ideală, din simplul motiv că între teorie și 
practică distanța rămâne mereu imensă.
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În Franța, țara pe care după câteva decenii de locuire 
încep să o cunosc, nu am văzut cu adevărat semne că am trăi 
într-o republică, ci într-o monarhie parlamentară, sistemul 
prezidențial, prerogativele prezidentului fiind foarte 
aproape de acelea ale unui monarh. E drept ca François 
Mitterand locuia nu la Versailles, în palatul lui Louis XIV, 
ci pe o stradelă bine păzită din centrul Parisului, dar modul 
său de a conduce, sfetnicii, camarila, gândirea sa pseudo-
socialistă sau pseudo-democrată, dorința de a păstra puterea 
indefinit, până dincolo de limitele vieții aproape, mi se par 
trăsături monarhice.

Iar sindicalismul francez de toate nuanțele are 
multe din trăsăturile sistemului comunist, unde activistul 
sindical la nivel central, cooptat așa cum se cooptau 
membrii comitetului central, cu erzaţuri de alegeri, are un 
comportament de vechil în cadrul instituțional intern, unde 
funcționează ca un patron, nu ca amploiat, ca reprezentant 
al intereselor muncitorești”. Nu ne îndoim sau nu credem 
niciodată de/în/ funcționalitatea unui sistem ideal, de 
guvernământ sau de chilipir, câtă vreme nu am pierdut 
sau nu am câștigat ceva trăind în interiorul său, măcar 
experiență.

În ce mă privește am câștigat experiență, prin partea 
de viață pe care am petrecut-o în România. Și aceasta 
experiență mă îndemnă să mă feresc de formele ideale și să 
nu cred că există sisteme ideale. 

Radiografiez automat scheletul firav, rahitic chiar, 
plin de proteze, sub chipul opulent și grav al șefului sau 
subalternului, funcționarul de partid sau de stat (inclusiv cel 
„postcomunist”), înțeleg că sub cele mai strașnice sisteme 
de control se ascund cele mai teribile laxisme, manipulări 
și abuzuri, că legea ne apară dacă avem cu ce ne apăra noi 
înșine (adică dacă avem bani să plătim avocați eficienți 
sau dacă deținem alte instrumente de influență și putere), 
că interesele diverse îmbracă haine principiale și sistemice, 
poartă masca idealului, că unele conflicte etnice, care sunt 
întărâtate artificial, ascund, cu fumigenele lor, complicități 
și conflicte reale, sociale, economice, de putere. Așa încât 
statul comunist cu legile sale de bază „aproape ideale”, care 
apărau, cică, interesele celor mulți, ar fi poate de prezentat 
ca un sistem de guvernământ ideal, dacă nu am fi avut 
unii dintre noi șansa să trăim sub oblăduirea lui și să ne 
vindecăm „pe veci” (câtă vecie poate exista în experiența 
umană atât de greu transmisibilă urmașilor) de credința că 
există vreun sistem ideal.

Guvernarea „democratică”, ca expresie a negocierii 
permanente între guvernați și guvernanți, este ea însăși o 
formă teribilă de aservire. Căci formula democrației prin 
care se deleagă temporar (?) puterile de decizie unor aleși 
este, pentru mine, o imensă farsă. Uitați-vă la persoanele 
care ne conduc destinele. Chipuri vulgare, cefe porcine, 
uitături tâmpe, zâmbete, șiretenii, zâmbre înghețate. Nici o 
noblețe, nimic onorabil, demn, drept. Sufletele se văd pe 
chipuri. Noii îmbogățiți nu servesc Țara, se servesc de ea, 
se înfruptă. Act canibalic. Țara suntem noi.

Credeți că sunt aceste persoane altceva decât 
marionete? Am găsit cândva excelenta formulă a „Prinților 
electori” pentru a determina adevărata natură a puterii, 

monarhice sau republicane. Cei pe care îi vedem pe 
scenă sunt împinși acolo de alții, aceștia fiind adevărații 
conducători. Ei nu se văd, sau nu au nevoie să fie văzuți. Nu 
fac aluzie la plutocrații, oligarhii și alte -crații și -arhii din 
vocabularul politic și de propagandă nazist sau comunist, 
din teoriile despre comploturi. Pur și simplu văd că puterea 
de decizie nu aparține celor care par să decidă. Deci 
mascarada alegerilor democratice, ca și aceea a alegerilor 
nedemocratice, cu învingători între 50 și 95 la sută, nu are 
pentru mine decât semnificația mascaradei. Iar abținerile 
alegătorilor sunt expresia derutei, scepticismului, disperării 
și neputinței de a alege între ciumă și holeră.

Metafora rotării cadrelor, proces pe care N. 
Ceaușescu îl inițiase, din motive pe care nu le discut aici, 
era concretizată în bancurile „Iepocii de aur” prin starea și 
mișcarea unor ciori în cârd așezate pe crengile unor arbori. 
Din când în când, cineva trage cu pușca, ciorile speriate 
își iau zborul, se rotesc deasupra pâlcului de pomi și se 
reașează în altă ordine, pe aceleași crengi sau pe altele. 
Nu coboară pe pământ decât excepțional, că de aia sunt 
ciori, să zboare sus; și să mănânce din brazde trase de alții. 
Alegerile, rotarea cadrelor, procesele pentru abuz de bunuri 
sociale, corupție sau crimă organizată, spălare de bani etc., 
care din când în când tulbură liniștea locuitorilor crengilor 
de sus, nu sunt decât evenimente fără consecințe notabile. 
Târâtoarele nu ajung să se aburce în copaci. Locuitorii 
crengilor sunt aceiași. Pentru cine a trăit epoca dintre 1945 
și 1955, ipoteza unei reale și relativ profunde modificări 
a componenței cârdului de ciori poate fi acceptată. Dacă 
privim însă mai atent, vom vedea că și atunci o bună parte 
a membrilor cârdului anterior au rămas pe crengi, cu prețuri 
mari plătită fiind această rămânere, dar plătită și posibilă 
totuși. Iar comportamentul social al vechiului cârd a servit 
snobismului noilor cârduri drept model.

Nu vreau să spun că vechile regimuri erau tot atât 
de corupte ca regimurile comuniste sau post-comuniste. 
Afirmația ar fi hazardată căci nu am nici o bază statistică 
sau descriptivă plauzibilă pentru a institui o comparație. 
Știu, pe de altă parte, că printre oamenii politici ai anilor 
de fondare ai României moderne, ca și mai apoi, au existat 
persoane care puneau pe același plan, privilegiindu-le chiar, 
interesele colective cu cele personale și de castă, numite 
uneori interesele Țării. Adică au fost oameni politici care 
au servit colectivitatea națională, fără să-și uite interesele 
de grup. Nu am înțeles însă, sau mă fac mereu că nu înțeleg, 
cine și în ce mod determină lista intereselor colective? Și 
apoi, ca bun cititor de presă veche, îmi aduc aminte de 
scandalurile care răzbăteau în paginile ei. Vechea burghezie 
afaceristă nu era decât în aparență și printr-un efect de 
distanță, esențialmente diferită moral de cea actuală. Acum 
și în vecii vecilor. Fiii foștilor activiști de partid imită cu zel 
modul de viață al păturilor sociale avute, imitație snoabă, 
adică sine nobilitate. Ceea ce nu înseamnă însă că nu 
vor sfârși prin a se asimila complet și a asimila complet 
comportamentul celor pe care i-au eliminat sau integrat.

Nu reduc clasele superioare la comportamente 
afaceriste, unde corupția domină. Dar, printr-o analogie, 
a cărei îndreptățire mi se pare evidentă, compar 
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comportamentul unor membri ai lor, din perimetrele 
sociale și geografice pe care le cunosc, și nu văd nici un 
motiv să cred că altădată sau altundeva lucrurile s-ar fi 
întâmplat altfel. Studierea listelor primilor bursieri români 
în Occident după 1989 va putea da, pentru cine va ști să 
o caute și dezghioace, măsura schimbărilor reale din clasa 
politică și din structura distribuirii privilegiilor. Am o astfel 
de mică listă cu bursierii plecați în SUA și Anglia în 1990 
și 1991, și lectura ei rămâne plină de semnificații pentru a 
vedea cum se reconstituie cârdurile de ciori.

Mama îmi cita în glumă o publicitate din anii 
’30: O mână spală pe alta, și săpunul Bob Germandré pe 
amândouă. Nu am văzut tipărit acest text, nu știu dacă 
ortografia mărcii e corectă, dar sunt convins că, citându-l, 
Mama știa că este vorba de aceleași sisteme de complicități, 
conivențe, metode de extorcare sau manipulare de fonduri 
care au făcut vestite anumite întreprinderi apărute după 
Zaveră. Mi-aduc aminte de prezența numelui unei românce 
ca reprezentantă a unui cabinet de consulting financiar, 
fiscalist. Ea a servit ca intermediar, încă la începutul anului 
1990, pentru stabilirea unor relații privilegiate cu unii 
membri ai guvernelor provizorii post-ceaușiste, foști colegi 
poate.

Istoria recentă, falimentul unora din aceste cabinete 
de contabili care practicau meseria într-o dulce cârdășie 
cu sistemele frauduloase, aruncă o lumină asupra istoriei 
recente a corupției și asupra consecințelor ei economice în 
țări ca România. O sursă sintetică canadiană (în franceză) 
din 1998 poate oferi o imagine a proceselor care au avut loc 
în acest domeniu prin lărgirea pieței de intervenție a unor 
firme deja imperialiste.

http://www.barreau.qc.ca/journal/frameset.
asp?article=/journal/vol30/no15/menace.html

« En Europe de l’Est, la situation n’est pas 
différente : les cabinets de comptables prennent également 
beaucoup de place. La transition qui s’est opérée au début 
des années 1990 entre les règles de fonctionnement du 
système économique soviétique et les préceptes régissant 
l’économie de marché a suscité une gigantesque demande 
pour les services comptables. Il fallait pouvoir évaluer les 
actifs privatisés par l’état et réinscrire, en suivant les normes 
comptables occidentales, les comptes des entreprises qui 
étaient répertoriées jusqu’alors selon la méthode soviétique.

Ce sont les grands bureaux de comptables américains 
qui ont été les premiers prendre pied en Europe de l’Est. Une 
fois sur place, ils ont élargi leur gamme de services, utilisant 
leurs relations (clients corporatifs et gouvernementaux) 
pour diversifier leurs activités, allant meme jusqu’a faire 
du courtage. Il faut dire qu’a peu près aucun obstacle 
réglementaire limitant les services juridiques ne se dressaient 
devant les comptables. Les champs de compétences 
des avocats ont vite été envahis... et le travail, faute de 
réglementation, est souvent effectué par des non juristes.»

Acest vid juridic a fost patul germinativ al tuturor 
abuzurilor și matrapazlâcurilor de după 1989 și cei care 
au profitat de el, sau au avut în mână producția legislativă, 
sunt actualii stăpâni ai României, prinții electori de care 
vorbeam mai sus. Astfel încât atunci când vorbim de 

regimuri politice și de sisteme de guvernământ, nu o putem 
face realist și exact decât dacă am determinat cine ține 
baierele pungii și mânuiește instrumentul producției de legi.

Scriu desigur banalități: vreau doar să subliniez că 
nu sistemul de stat determină modurile accesului la putere, 
ci modurile accesului la putere dau conținut real oricărui 
sistem de guvernare, indiferent cum se numește el.

Recentele culegeri de studii despre sistemul sovietic 
semnate de Moshe Lewin, deși marcate de critica de 
stânga a „devierii staliniste”, conțin elemente interesante 
pentru înțelegerea funcționării sistemelor politice reale, 
raportul dintre experți și decidiviști” (cuvânt-valiză pe 
care l-am inventat pentru a numi pe cei care luau decizii, 
activiști-recidiviști-iresponsabili). Lewin atinge chestiunea 
informației decisive: deținere, interpretare, cunoaștere, 
activare, și încearcă să cântărească raportul între ceea ce 
conducătorii erau capabili să înțeleagă, ceea ce doreau să 
știe, ceea ce știau efectiv, ca și ceea ce nu voiau nicicum să 
afle. Aparent, aceste chestiuni s-ar aplica doar sistemului 
sovietic: în realitate, după opinia mea, ele se aplică oricărui 
sistem de guvernământ, făcând deci posibile delimitările 
necesare între proiect, eficiență, propagandă, contra-
propagandă, realitate, iluzionare/auto-iluzionare. De aici se 
poate pleca spre construirea unui model de guvernare, prin 
crearea condițiilor ca distanța dintre aceste aspecte să nu 
se transforme în prăpastii de netrecut. Altfel spus, de jos în 
sus, și nu de sus în jos.

2. Modelul suprastatal al Europei unificate va 
funcționa doar atâta timp cât țările participante nu vor avea 
mijloacele să se impună ca partenere egale, indiferent care 
va fi sistemul de guvernare internă. Monarhia sau republica 
au avut ele însele evoluții istorice, nu pot fi excluse alte 
adaptări. Deci sistemele nu sunt perisabile, ci modificabile 
în continuitate. Această modificare-adaptare merită să fie 
încercată prin incitarea creativității sociale.

Am propus un cadru (modest) pentru ca o creativitate 
publică imaginativă și analitic-critică să se poată exprima, 
transgresând structurile obișnuite ale cluburilor de partid, 
ale ierarhiei și supunerii față de ea, a centralismului 
dominant care estropiază inițiativa locală, care distruge 
structurile colaborative orizontale sau le împiedică să se 
constituie, reproducând mereu piramidele puterii.

Acest cadru se numește grupul de discuții Societatea 
de maine.

(http://fr.groups.yahoo.com/group/societatea_de_
maine/

Dar experiența a doi ani de incitare la brainstorming, 
în domeniul imaginarului social, a dat, pentru moment, un 
rezultat sub așteptările mele. Încerc să analizez cauzele 
acestui eșec, fără să dau vina pe nimeni. O voi face chiar 
pe situl grupului. Pentru moment am doar sentimentul că 
proiectul meu a venit poate prea repede. Participanții sunt 
pe cale să asimileze, să primească modele. Nu să le critice 
și nici să le remodeleze sau să le proiecteze. Rezultate 
mult mai interesante de brainstorming au fost obținute cu 
ocazia discuțiilor libere, întreținute de moderatori activi și 
inteligenți, pe marginea proiectului de constituție recent. 
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Ele pot fi consultate la adrese diferite, baza de date probabil 
cea mai completă fiind accesibilă la adresa:

http://www.universulromanesc.com/ginta/forum.
php

În cadrul proiectului minimalist de a incita lectorii 
Vetrei la un interes ceva mai susținut pentru aspectele 
juridice ale vieții sociale, voi propune redacției Vatra, spre 
publicare, fragmente din acest sit și din altele asemănătoare. 
Cred că trebuie realizată legătura dintre cititorii și activiștii 
Internetului și cititorii revistelor încă tipărite.

Convingerea, derivată din analize, că trăim în 
Europa două crize majore: criza imaginarului social și 
criza identitară, mă face să sper că, odată cu conștientizarea 
caracterului acut al acestor crize, se vor ivi și condițiile 
pentru o reacție de rezistență și o productivitate imaginară 
crescută, pentru a răspunde imensei presiuni de aculturație 
la care suntem cu toții supuși, și mai ales sunt supuși din 
nou cetățenii Europei de Est, cei care avuseseră impresia 
că, odată cu destrămarea aparentă a sistemului sovietic, 
presiunea modelatoare și integratoare ar fi dispărut. Când în 
realitate ea a crescut, chiar dacă pare să fie de alta natură. Ba 
chiar s-a dublat prin întrepătrunderea efectelor celor două 
surse de acculturație majore: americană și west-europeană.

Clasa politică în România uită că puterea ei este 
delegată și nu acordată pe vecie. Sau când nu o uită, se 
poartă cu o rapacitate fără limite tocmai fiindcă știe că va 
pierde la un moment dat efectele și privilegiile delegării, 
ca niște hulpave omizi care știu că le va veni vremea să se 
transforme în fluturi și apoi riscă să fie luați de furtuni sau 
înghițiți de păsări, înainte de a putea depune ouăle pentru a 
transmite urmașilor acumularea primitivă și a asigura buna 
ivire, supraviețuire, a fluturașilor viitori. De voi continua 
în același ton, oricine îmi va putea reproșa că, navigând în 
apele tulburi ale unui nihilism de paradă, voi sfârși prin a 
propovădui răscoala perpetuă, revoluția permanentă sau 
supunerea permanentă.

Între cele două tendințe, a revoluției permanente de 
sorginte troțkistă în secolul trecut și a supunerii permanente, 
forma elementară a supraviețuirii, există însă o zonă de 
calm. Ea poate fi cercetată. Dar această zonă nu este sistemul 
democratic și republican, așa cum a fost el inventat și apoi 
aplicat în lumile occidentale. Într-un elan de naivitate, 
împănat cu utopism instinctiv, am încercat să anticipez 
răspunsuri la întrebările dv. prin asocierea sistemelor 
cibernetice la formula reuniunilor de brainstorming. Cei ce 
au curiozitatea să inventeze soluții se vor regăsi împreună 
din necesitate.

Ce se poate face? Doar persevera.

Regionalizare, integrare, dezmembrare, bunăstare

S-ar părea că, după opinia unor oameni politici sau a 
unor amatori de reforme, singura cale de realizare a fericirii 
obștei ar fi integrarea în Europa. Cum chestiunea integrării 
în Europa impune logic câteva răspunsuri prealabile la 
întrebări nepuse, aș dori să formulez întrebările mele 
prealabile:

Care Europă? Este necesar să știm care este 
conținutul actual nu doar al conceptului ci și natura practicii 
politice și sociale pe care conceptul o acoperă. Sociologii, 
istoricii, politologii din Europa occidentală, formată din 
state cu diferențe importante de tradiție politică, de proiect, 
își pun aceste chestiuni, dar distanța și prejudecățile de tot 
soiul ne pot face să considerăm ca un bloc coerent un spațiu 
geopolitic foarte divers. Am rezerve accentuate față de 
această prejudecată și, în consecință, detest obiceiul multor 
oameni politici sau ziariști din presa europeană de a vorbi 
sau scrie fraze de genul: Occidentul crede, face sau drege, 
atunci când se cunosc divergențele existente între politicile 
diferitelor state, cu greu escamotate după multele și ritualele 
reuniuni de confruntare dură și consens molatic.

Un stat ca Franța se confruntă cu contestări din ce în 
ce mai violente ale proiectului fondator, fie regal, fie imperial 
sau jacobin, care stă de câteva secole la baza existenței sale. 
Italia, care are o istorie statală mai scurtă, e atinsă de aripa 
contestării prin discursul populist al unor oameni politici 
din nordul ei. Belgia e ruptă în două, supraviețuind ca stat 
precar datorită regimului monarhic și reformelor introduse 
în ultimele decenii.

Cei care propun regionalizarea României ca o 
condiție a europenizării ei rapide trebuie să-și asume 
limpede consecințele practice ale acestui discurs: slăbirea 
statului.

Chestiunea care se pune: este această slăbire 
oportună și necesară? Care este practica și evoluția probabilă 
a statelor vecine? Ce consecințe va avea slăbirea statului 
român asupra vieții sociale și nivelului de trai al cetățenilor 
României, inclusiv asupra celor de etnie maghiară, turcă, 
țigănească alias rromă etc.?

Să observăm că România este unul din statele 
europene unde conceptul cetățenesc e mai slab decât 
cel etnic, de vreme ce minoritarii preferă să facă apel la 
statutul lor etnic pentru a-și apăra interesele, în loc să se 
refere la drepturi cetățenești egale. Or, în aceste condiții, 
conceptul drepturilor etnice comunitare duce fără îndoială 
la inegalități și privilegii acordate așa-zis compensatoriu.

Este această slăbire, reducere a puterii centrale, o 
soluție pentru administrarea corectă a teritoriului, pentru 
eliminarea corupției actuale, a mafiilor de tot soiul, a 
violenței, instabilității politice și pauperizării galopante care 
atinge o parte masivă a populației? Inclusiv a populației de 
altă origine etnică decât cea română.

Polarizarea minorităților interne spre statele 
etno-centripete induce mitologii de realizare socială și 
de bunăstare materială între minoritari, cu efecte sociale 
miraculoase. Câtă naivitate! Exemplul recent al unificării 
Germaniei și al efectului așteptat și promis printre cetățenii 
landurilor de Est ar trebui să ne facă pe toți mai circumspecți 
față de miracole, solidarități etnice superioare celor sociale, 
categoriale.

Răspunsul la întrebări similare în statele vecine 
și prietene din Est e mai degrabă reîntărirea Statului. 
Eliminarea politică a lui Gorbaciov, care a fost cioclul 
Uniunii Sovietice, a dus însă la instaurarea unui autoritarism 
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învăluit, dar evident, prin regimul lui Vladimir Putin, 
în evoluția spre un stat puternic. Restul marilor puteri 
europene preferă această soluție autoritară pentru a reduce 
numărul interlocutorilor și a asigura stabilitatea politico-
economică. Proba colaborării în acest spirit în conflictul din 
Afganistan a fost făcută deja.

Încadrarea într-o alianță europeană în care s-ar putea 
să ne aflăm cot la cot cu Rusia nu e o garanție politică sau 
militară pentru România (sau pentru membrele disjuncte care 
ar apărea din regionalizarea ei economico-politică) și deci 
pentru cetățenii ei, români, maghiari, țigani. Într-o alianță 
politică sau economică, problema puterii reale, ca sursă a 
inegalității reale, nu este eliminată, ci doar transferată la alt 
nivel. Iar cei ce sperau că desființarea lagărului comunist 
va aduce pacea și prosperitatea tuturor în Europa, Eurasia 
sau Orientul apropiat și mijlociu, s-au dovedit extrem de 
optimiști. De la 1990 încoace, starea curentă și dominantă 
a fost războiul, nu pacea, iar pauperizarea inegalitară 
erodează grav bazele biologice ale comunităților.

Regionalizarea, ca proiect politic, asa cum a fost ea 
lansată în Memorandumul intelectualilor de la „Provincia”, 
cred că este acum, pentru zona în care trăiesc ungurii și 
românii, un proiect inoportun. Nu fiindcă aşa vreau eu, sau 
că aș dori să-l blochez întrucât mi-e frică de consecințele 
sale asupra unității naționale și statale a României. Pur și 
simplu pentru că va produce o coalizare aproape inevitabilă 
a intoleranțelor, o ridicare a tensiunii crizei identitare, ale 
cărei cauze se află altundeva, de pildă în generalizarea 
unor pseudo-valori consumeriste, a unei pseudo-identități 
europene, inexistente și care cere timp pentru a fi construită 
natural, nu artificial, ca fenomen de modă, dar care vor fi 
transferate automat în această zonă de psihologie a grupului. 
Coalizarea neliniștită a celor care nu au văzut niciodată un 
maghiar (viu sau mort!), adică tocmai aceia care reprezintă 
majoritatea bazei electorale a regimului actual, va fi folosită 
ușor de orice discurs populist, în scopuri electoraliste. 
Combinația cu reacțiile unor politicieni paranoici de genul 
lui C. V. Tudor și Gheorghe Funar, „salvatori ai patriei” 
pe care o înfundă în irațional și improvizație economică 
și socială, a dat și va da loc unor tulburări grave, întrucât, 
conform principiului etnocentric, ei ar reprezenta de fapt 
gândirea politică românească, și deci iscă neliniști și panică 
confuzionistă la ceilalți.

Inițiativa este inoportună pentru că zona trece 
printr-o criza identitară care nu se poate resorbi prin 
intervenții teoretice și utopice. Criza identitară are un 
sens destabilizator. El este contrar acestei soluții lipsită 
de o fundamentare concretă, o simplă supunere la moda 
exportată din câteva cancelarii și din cercuri comerciale și 
industriale, al căror interes real este să nu întâmpine nici 
o rezistență, să elimine diferențele, să distrugă alteritatea 
pentru a obține o masă amorfă de consumatori.

Un guvern european în sine, ca și un parlament 
european nu pot afecta situația țărilor Europei de Est ieșite 
de sub talpa lată, imperială a Rusiei sovietice, pe cale de 
a intra sub pulpana totalitară a politicii imperiale impuse 

de guvernele succesive ale SUA. Veți observa, dar țin să o 
fac observată și deci subliniez, grija pe care o am de a nu 
scrie America, politica americană, americanii care cred, fac 
sau dreg. Niciodată vocabulele de prea mare generalitate 
nu pot acoperi realitățile parțiale, situațiile particulare. 
Globalizarea ascunde mai mult decât dezvăluie. Ceea ce 
poate afecta situația acestor țări este modul concret de 
funcționare a unui astfel de parlament sau guvern, raportul 
dintre interesele țărilor mici sau mijlocii și interesele celor 
mari, mari nu în termeni teritoriali, ci în termeni economici.

Or, eu cred că țările Europei de Est au ratat o mare 
ocazie, de coordonare și colaborare, de unificare pentru a 
rezista mai bine presiunilor economice și de acculturație 
previzibile încă din 1990. Ieșite din chingile sistemului 
sovietic, guvernele țărilor respective, chiar și guvernele de 
tip Iliescu, au crezut că vor putea face jocul singure, s-au 
separat ca și țăranii care au desființat cooperativele agricole, 
în loc să le schimbe modul de funcționare, s-au reîntors la 
micul lor petec pe care au încercat să producă toate cele 
de trebuință, plus ceva pentru a vinde. S-au expus astfel 
la o concurență acerbă și au provocat căderea prețurilor. 
S-au dezbărat adică de un șef, dar au renunțat la principiul 
solidarității celor slabi. Și plătesc asta. Păstrarea CAER-ul 
fără presiunea sovietică, așa cum începuse să funcționeze 
cândva, ar fi permis o coordonare economică inter-
statală pentru a face față invaziei capitalului occidental, 
distrugerii economiilor regionale prin așa-zisa privatizare, 
transformării Europei de Est în semicolonie, piață de 
desfacere pentru produse de consum, zonă dependentă 
alimentar de importuri, sursă de forță de muncă brută, prost 
salarizată etc.

3. Un guvern european nu este tot una cu un 
parlament european. Parlamentul este o structură lentă. 
Ea nu poate compensa echilibrele sau dezechilibrele 
economice, deci implicit raporturile de coordonare nu pot 
înlocui decât teoretic raporturile de subordonare. Exemplul 
actual al comportamentului guvernului SUA, ale cărui 
mijloace politice sunt propaganda patriotardă, agresivitatea, 
egotismul, îngustarea cercului decizional, disprețul pentru 
țările mici și mijlocii, care conduce spre un model de 
politică autoritară atât în plan intern, cît și în plan extern. 
Ceea ce scriam în 2008 se realizează în 2017, sub Donald 
Trump. Pentru a-i răspunde, modelul autoritar se va impune 
în Europa, în Eurasia. Nu am ieșit încă de sub „teroarea 
istoriei” și nu cred că se poate ieși curând. Existența în illo 
tempore nu mai este posibilă.

În aceste condiții, independența și suveranitatea 
țărilor mici va fi un deziderat pios. Este naiv să credem 
că putem submina singuri logica zonelor de influență, că 
putem înlocui forța în jocul impus de marile puteri. Toate 
guvernele României, postcomuniste, ideale sau reale, s-au 
izbit și se vor izbi de limitele îngăduite de alții, vor încerca 
să navigheze între Scyla și Carybda. 

(Răspunsul actualizat la o anchetă a revistei Origini. 
Romanian roots. SUA)
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Emilian GALAICU-PĂUN

Octoih matern

1. Praznic

În vara lui
’46, atunci 
mama şi-a 
mâncat-o
– fiartă! –
păpuşa de
tărâţe a 
copilăriei.

2. 22

Puţina
franceză
vorbită
de mama
să fi fost
de-ajuns
ca să mă
nască pe
22 iunie
odată cu
Nostalgia*
sau poate
viitoarea
profesoară
de română
o fi avut
ultimul
cuvânt
aducându-
mă pe lume
de Limba
noastră**.

carmen saeculare

________
* cuvântul „nostalgie” a fost inventat pe 22 iunie 1688 de 
Johannes Hofer, care în teza sa medicală Dissertatio medica 
de nostalgia, unde analizează boala soldaţilor elveţieni 
aflaţi departe de munţii lor, a combinat cuvântul nostos 
(„întoarcere”) cu algos („durere”).
** poem publicat de Alexie Mateevici pe 22 iunie 1917 în 
Cuvânt moldovenesc. 

3. Terţină

Din Sf. Treime
tocmai mama să fie
lipsă? Cum, Doamne?!!

4. Ultimul sunet

Diminuată
de boală 
până şi-n
vorbire,
de unde
a predat
o viaţă
limba şi
literatura
română,
mama
lăsa cu
limbă de
moarte
doar patru
cuvinte:
   nu
   mă
   doare
   nimic. 

5. Lumină din lumină

Cum era
topită de
suferinţă,
când i-am
aprins o
lumânare
în seara
zilei de
8 martie
flacăra
s-a întors
cu faţa
la mama
şi, uşor



30

să nu-i
sperie
somnul,
i-a suflat
la ureche:
„Stingerea”

6. Miezonoptică

Citit în
oglindă
cu ochi
de orfan
versetul
8 : 8 din
Eclesiastul:
„Omul 
n-are
nicio
putere 
peste 
ziua 
morţii”
pare a
fi scris
pentru
Mama, 
de 8 M
(o)artie

7. Pietà

Acum
     tot 
ce-mi
doresc
   este
încă 7
ani de
viaţă
şi doar
ca să 
pot fi
îngropat
într-un
mormânt
cu mama:
unu-n
braţele
celuilalt
aşteptând
învierea
din morţi.

8. (∞.I.1943 – 2015.III.∞) 

carmen saeculare

În minele romane de la Roșia Montană
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Bedros HORASANGIAN

Motocicleta Harley Davidson a lui 
Charlie „Smith” Kissinger 

Ha, Jimmy Hendrix died because God wanted 
guitar lessons, ha, îi plăcuse la nebunie explicația asta 
dată de nu știu cine, nu știu cînd. A trăit toată viața cu 
ea. Ha, să ia Dumnezeu lecții de chitară, ce chestie, Hey, 
Joe…, bună socoteală!

Și el cînta la chitară. Prost. Avea bunăvoință, dar 
nu și ureche. Una e să joci baschet ca Bob Cousy și Mike 
Leibner, alta e să cînți la chitară ca Eric Clapton. Dacă 
nu-ți iese nici una, nici alta, mai bine te lași păgubaș. Se 
străduia cît putea, dar nici vocea nu-l ajuta prea mult. Îi 
ieșea mai bine Bridge over the troubled water. Cînd era 
băut. Sau se simțea bine. Așa, în general, cumva, ce dracu 
să explici cînd te simți bine și parcă toată lumea e a ta? 
Poți să joci în NBA sau să apari la CNN vorbind despre 
viitorul Americii.

Numele lui adevărat era Charles. Charles 
Kissinger. Nu era evreu, ca Big Henry, marele sforar de 
la Casa Albă. Și nici nu erau rude prin alianță. Doar o 
potriveală de nume. Tot timpul a dat explicații pentru 
numele său. Pînă într-o bună zi, cînd s-a săturat și s-a 
plictisit să mai pună lucrurile la punct. Să creadă fiecare 
ce vrea.

El avea de trăit. 
Cum? 
Așa cum se aude. Lui i se spunea Jimmy de cînd 

era pe lumea asta. Jimmy. I se spunea Jimmy și gata. Nu 
se știe de ce. Tatăl lui nu-i spunea Charlie, cum ar fi fost 
firesc și normal. Ce e normal în America? Hey, Jimmy, îi 
spunea taică-su cînd era mic de tot și rîdea de nu mai putea 
cînd îl arunca în aer. Maică-sa, Maria Lopez, și părinții 
ei, adică niște bunici pe care nu i-a văzut niciodată, erau 
din Columbia, spirit sudamerican cu frică de Dumnezeu 
și admirație pentru Fecioara Maria, tremura toată de frică, 
„Vezi să nu-l scapi o să-mi omori copilul…!” „Șezi blînd, 
Take it easy, mam, îți fac repede altul, nu te speria!“. Și 
rîdea tatăl lui. Și mama stătea îngrijorată pînă se termina 
tot circul cu aruncatul în sus. Hey Joe…A avut primul 
accident într-o intersecție. S-a luat la bătaie cu doi tineri 

care s-au legat de el. I-a făcut fața lată unuia, dar s-a ales și 
el cu un braț fracturat. Mama s-a speriat, tatăl a rîs, „OK, 
Jimmy, așa te vreau, să nu te calce nimeni în picioare, mai 
bine o mașină!” Maică-sa să leșine la asemenea urare. El 
rîdea alături de tatăl lui. Se simțeau bine unii cu alții. O 
familie americană adevărată, s-ar zice.

„Hai, noroc, Jimmy…,” ridica paharul tatăl lui 
cînd era bine dispus și bea o bere și niște Jack Daniel’s 
cu amicii. Toți erau Jimmy, dacă erau prietenii lui. Ca și 
fiu-su cel mic, „Hey, Jimmy…,” striga tata cum cînta mult 
mai tîrziu, „Hey, Joe…”, Jimmy Hendrix.

Run or down. Sună bine.
A murit și taică-su și Jimmy Hendrix.
Și maică-sa, săraca, tot țipa la taică-su pînă se 

termina joaca. I-a povestit soră-sa mai mare, cînd era și 
el mai mare. Toți s-au făcut mari. Au rămas copii doar în 
trecut. Alți copii nu i-a mai făcut mami lui tati, dar nu din 
cauza asta a plecat el de acasă. Avea un Harley-Davidson 
care făcea un zgomot infernal. Il freca toată ziua cu o 
cîrpă. Pînă ce toate fierătaniile străluceau ca lumina 
soarelui. Tati avea și cizme de piele, și o haină de piele cu 
fermoar și mănuși de piele, și curea de piele, și șapcă de 
piele, doar ochelarii de soare nu erau din piele. Și ochii nu 
erau de piele, erau foarte pătrunzători. Închizi ochii, zicea 
tati  a lui Charlie- Jimmy, și vezi tot ce e pe lumea asta…, 
zicea el și rîdea foarte tare. Era un bărbat înalt și voinic. Și 
tare îi mai plăceau motocicletele. Maria Lopez, mama lui 
cum ar veni, nu putea să le sufere. Nu s-a suit niciodată pe 
mașina aia de făcut gălăgie. Pentru Maria o motocicletă 
era o pacoste pe capul ei. Ea cînta în corul bisericii 
presbiteriene, n-avea treabă cu mecanica și motoarele. 
Era catolică, Ave Maria, Grazia plena, Dominus Tecum, 
Benedicta tuum Mulieribus…,dar prefera o biserică din 
apropiere de casă. Și mereu aprindea lumînări să nu se 
întîmple un accident pe șoselele astea unde gonesc atîția 
nebuni. Și șoselele astea s-au tot înmulțit în America, dar 
și nebunii.

Cine mai rămîne zdravăn în condițiile astea? 
Simplu. 
Nimeni. 
Toți. Există leacuri pentru orice.
Și lui Jimmy i-au plăcut de motociclete de mic. Ce 

putea fi mai frumos pe lume decît să te sui pe motocicletă 
și să bați America de la Est la Vest, de la Vest la Est, de la 
Sud la Nord, de la niciunde către nicăieri. Out of nowhere. 
Cînd dai de necaz, fugi în Canada. Sau în Mexic. În Cuba 
era mai greu. Acolo te mîncau comuniștii lui Fidel Castro. 
Acolo nu te mai găsește poliția, nu te mai găsește nimeni. 
E înghesuială și harababură, e de neînțeles de ce atîția 
mexicani vor să treacă granița și să ajungă în United 
States.

Și cubanezii care fug pe rupte în Florida.
– Hola, Diego…
– Parev, Bedros…
Cică ești în America.
Călare pe motocicletă lumea e a ta. Nici că-ți 

pasă de războaie, de cursul dolarului, de viața lui Joe 
Cocker sau cu cine și-a mai tras-o frumoasa Cybill 
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Shepard. Puah, ce oameni, ce viață! La început se plimba 
cu tricicleta pe terenul din spatele casei  apoi a mers cu 
bicicleta pe unde a apucat, și mai apoi cînd deja poseda 
permis de conducere s-a dus peste tot. Lumea era a lui. Ce 
să mai înveți sau înțelegi în plus? Libertatea omului care 
apasă pe accelerație. Road 66. Și șoselele din Arizona și  
Nevada, America e mare, America este pentru oameni 
liberi. Blowin in the wind. Da, a crescut cu nebunia asta 
în sînge. Cu asta a rămas de la taică-su, după ce el i-a 
părăsit pe mami și pe cei doi copii. Georgianei Brown îi 
plăcea să meargă cu motocicleta. Și a plecat cu tati și asta 
a fost tot. Deja au trecut niște ani. Știe de taică-su că a 
murit de supărare, bea prea mult, după ce făcuse pușcărie 
fără să fie de vină. Adică omorîse un om cu motocicleta, 
boul ăla intrase pur si simplu sub roțile lui, dar l-au scos 
pe el vinovat că are viteză prea mare. Toată viața lui s-a 
dat peste cap. N-a mai fost om după ce n-a mai călărit un 
Hardleys. I-a povestit toate astea un om care l-a cunoscut. 
Te miri cine știe despre tine și ai tăi ce nici tu nu știi. 
Chestia asta i-a intrat în cap lui Jimmy de cînd era la 
colegiu. Vorbele circulau mai iute ca oamenii. Da, nu se 
știe de ce se numea  Jimmy, așa cum pur și simplu unii 
oameni se înțeleg.

 Alții nu.
 Simplu.
 Cum nu se știe bine de ce unii oameni se înțeleg, 

alții nu. Simplu. Smith, cu Smith era altă poveste. Îi plăceau 
blues-urile acelei mari cîntărețe cu numele de Bessie 
Smith. Nici mai tîrziu nu i-a plăcut altceva. Rock, soul 
sau mai știi ce năzbătii, muzică simfonică, Puah! Te zgîrie 
pe ureche. Haleluiah, Muzică de mort. Muzica trebuie să 
te emoționeze, îi tot șoptea unei colege de colegiu care nu 
prea se lăsa pipăită. Apoi s-a măritat cu un trompetist din 
fanfara marinei. O fi fost pipăită după ce s-au căsătorit, 
Dumnezeu știe. Încurcate sunt căile Domnului! Acum 
e la Seatlle, au trecut anii, nu mai contează, nu i-a mai 
plăcut de Betty după ce au petrecut un weekend împreună. 
Părinții ei erau plecați. A și uitat de ea.

 I-a plăcut și apoi nu i-a mai plăcut de Betty. 
Asta a fost tot .
 Simplu. 
A auzit de Beethoven cînd au lansat Beatles-ii 

Roll over Beethoven. Aha.!Ar fi ascultat toată ziua muzică 
dacă nu ar fi trebuit să nu mai facă și altceva. Să meargă la 
școală, să se spele pe dinți și pe picioare, să învețe istoria 
Statelor Unite, despre generalul Lee, președintele Wilson 
sau tabelul lui Mendeleev. Mereu l-a nedumerit chestia 
asta cu elementele. Și ce nume tîmpit avea comunistul 
ăla, puteau americanii să-i găsească un înlocuitor, nemții 
găsesc la orice cîte ceva echivalent. Pentru Jimmy toți 
rușii erau comuniști și oameni fără Dumnezeu. Ei beau 
vodcă, nu bere și whisky ca americanii. Ca toți oamenii. 
Poate de acolo li se trage nebunia asta cu comunismul. 
Oh, Lord Give Me a Mercedes Benz… Săraca Janis, a 
murit atît de tînără. Și Jim Morrison, și Jimmy Hendrix, 
de ce Doamne toți nătărăii trăiesc atît de mult? E lucru 
dovedit. Nu mai contează. Că unele așa, altele așa, de ce 
dracu trebuie să ne batem capul cu treburi d-astea, dacă 

toate sunt de la Dumnezeu? Mîine poimîne o să învețe 
toți chinezește. Dai peste ei peste tot. Cum nu ești atent, îți 
zîmbește un gălbejit, coreean, chinez sau japonez, că nu-i 
miroși de la început, și te întreabă slugarnic, parcă te-ar 
linge un cîine pe obraz, May I help you? 

Miroase a prăjit pe lîngă ăștia, ar prăji și soarele și 
luna ca să fie mai gustoase. Dacă ar putea.

La dracu, nu.
Hey, Joe, where you goin’/with that gun in your 

hand
Hey Joe, I said you goin’/with that gun in your 

hand
Hey Joe. alright shoot her, one more time…
I’m going down to shoot my old lady
You know, I caught her messin’ around with 

another man
I’m going down to shot my old lady
You know, I caught her messin ’around with 

another man
And that ain’t too cool
Ain’t too hang man gonna 
He ain’t gonna put a rope around me
You better believe me it right now
I gotta go row
Hey Joe, you better run and down
…..
Good by everybody
Hey Joe, uhh
Run or down
Ce cîntec o mai fi și ăsta? 
L-a urmărit o viață întreagă. Run or down…
Tatăl lui Jimmy Smith lui a apucat să lupte în 

Coreea. El a fost în Vietnam. Are și acum în urechi Go! 
Go! Go! cum urlau sergenții la ei, să fugă, și pîrîitul 
mitralierelor și mirosul de napalm și de carne arsă. Și 
puștile alea automate M 16  de care nu se despărțeau 
niciodată. La orice foșnet, erai cu mîna pe trăgaci. Nu erai 
atent, erai un om mort. Cu steagul american pe cutia aia 
de lemn cu care erai trimis acasă: un erou. 

Mai bine lipsă.
Run and down, mama ei de viață. O motocicletă 

costă ceva parale. Și ca s-o întreții, să ai grijă de ea, s-o 
iubești cu adevărat lași totul la o parte. 

Nu mulți rezistă.
Hey, Joe! 
Cîntecul ăsta care i-a plăcut foarte tare lui Jummy. 

A trăit toată viața cu el. Unde să fugi dacă nu ai omorît pe 
nimeni și nici nu ești în stare să faci ceva deosebit? Așa a 
ieșit și el, Jimmy „Smith” Kissinger. Un om ca toți oamenii. 
Kissinger e doar în acte. Nici părinții nu erau, au fost, cine 
știe ce avuți, dar ceva școală tot a apucat să facă. Aveau 
doar două mașini cînd alții ca ei aveau cîte patru. Fiecare 
membru al familiei avea una. Bunicul lui Jimmy „Smith” 
Kissinger se pare că fusese în partidul nazist al lui Hitler. 
Cică a stat ascuns cîțiva ani prin Paraguay și Argentina și 
apoi a venit și el în US. La Boston, Massachussetts, unde 
erau ceilalți ai lui. De ce acolo și nu l-a New York, dracu 
știe. A fost ceva legat de nemți, naziști, comuniști, treaba 
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lor, a fost, nu l-a interesat să afle ce și cum. Avea viața lui. 
Fiecare are viața lui. Nu-ți convine, îți tragi un glonte în 
cap sau te arunci de pe Brooklyn Bridge.

Nobody cares, ce mai! Mare scofală.
Cînd Jimmy „Smith” Kissinger și-a cumpărat 

prima motocicleta Harley Davidson avea 21 ani. Era în 
1969. O iubea pe Sandra și urma cursurile Universității 
Brown, Providence, Rhode Island. Primăvara e frumos, 
vara prea cald, iarna suportabilă. A învățat ce a învățat și 
după doi ani a plecat. Sandra voia să se căsătorească, tot îl 
ducea să vadă o casă potrivită. Pentru ei doi. Și nu pricepea 
că el nu vrea nici casă, nici copil, nici un job bun la firmele 
tatălui ei. Poseda un hotel și mai multe magazine. Urma 
să se extindă pe toată Coasta de Est. Un tip simpatic, s-ar 
fi înțeles bine cu el. Republican, altminteri. Care cum are 
bani, devine republican. Asta e America.

 El voia ca ea să-l iubească și atît. Pare ciudat?
 N-a fost să fie. S-au despărțit cu multe regrete. 

Așa, pe loc. Ea s-a suit la volanul mașinii, el a rămas pe 
trotuar.

– Hai, nu urci...
– Nu...Plec...
– Unde...
– Nu știu...
– O să ne mai vedem ...
– Poate...
– De ce spui poate?
– Nu știu... ce să spun...
Și a plecat. Dus a fost. Apartamentul de pe 

Maryland Ave nu arăta rău.Și avea și un garaj special 
pentru motociclete în apropiere.

Cînd și-a cumpărat a doua motocicletă Harley 
Davidson,  nu mai era student nicăieri. Umbla hai hui 
prin toată America și avea două cicatrice. Una pe față, 
alta pe piciorul stîng. Una de la o bătaie teribilă la Santa 
Monica, cealaltă după un accident ușor la Saint Louis. A 
depășit aiurea un truck și a derapat. Mai mult s-a speriat, 
cei de la spital se mirau că a scăpat doar cu atît. Și cu 
o amendă. Sora lui plecase deja în Australia. O atrăgea 
la nebunie surful. Valuri ca acolo de șase  metri nu mai 
găsești nicăieri, mama lor nu o înțelegea pe sora lui, El 
da. Fiecare are viața lui. Face ce vrea cu ea. El era deja 
divorțat de două ori. N-au durat mult însurătorile lui. 
Nu ducea lipsă de fete care să-l iubească. Ultima, Sally, 
din Arizona, ținea chiar foarte mult la el. Se vedeau de 
două-trei ori pe an. Dacă voia să știe dacă că îl iubește, îi 
surîdea cu grație. 

Și? 
Și nimic.
Mai ciripea ceva nemțește. Spunea Ohne Worte, 

dacă el insista să-i spună că-l iubește și ea și dacă ar vrea 
să plece cu el.

Nu se poate. Zicea ea. 
De ce nu se poate...
Nu se poate și atît! Ohne worte...
Nu se putea nimic. 
Nu începea și nu se termina nimic, trăiau și ei cum 

trăiseră și alții și urmau să trăiască apoi și alții. Hey Joe.  

Run or down. Bunica lui Sally  era nemțoaică și ea avea 
trei copii. Ei erau americani. Lucra la un Fast Food. 

La  a treia motocicletă a fost mai greu. Era un 
model scump și la 40 de ani deja împliniți Charles „Jimmy 
Smith” Kissinger nu stătea chiar pe roze cu banii. Și nici 
situația din SUA nu era prea grozavă cu conservatorii 
ăștia nenorociți ai lui Bush. După războiul din Vietnam și 
atîția nenorociți pe toate drumurile. Nimic nu a mai fost 
la fel după Vietnam în America. Orice ar zice ăștia care 
tot dau cu gura. Nici unul n-are motocicletă. Dar au gărzi 
de corp. Să păzească. Ce? Curul, banii, femeile, vilele 
de la Malibu, conturile din bancă, ce să le mai păzească? 
N-a ținut mult motocicleta asta. A avut ghinion cu ea. A 
trebuit s-o vîndă. N-a fost ușor. Doi ani fără motocicletă, 
n-a fost ușor după un accident teribil pe care l-a avut lîngă 
Tulsa. Era în drum spre Chicago. Cineva îi propunea să 
preia un club moto. A preluat clubul, dar erau prea mulți 
tîmpiți care voiau să călărească motocicletele de parcă ar 
fi călărit-o pe Miss Univers.

Cînd a început Războiul din Golf, urma să-și 
cumpere a patra motocicletă. Tot un Hardleys, urma s-o aibă 
peste cîteva săptămîni. Găsise ceva de ocazie, un model 
mai vechi, ca și prima lui motocicletă. Voia să se așeze la 
San Francisco. Îi plăcea mult orașul, dar îl ținea mereu și 
spatele. Și nici cu genunchii nu era prea bine. Gîndea că 
nu mai poate să se culce oriunde. Și nici prea multe de 
așteptat. Ce să speri cînd nu mai speri nimic, iar puștii rîd 
de tine cînd te văd cu plete și păr alb pe motocicletă? Hie, 
daddy... Nici măcar nu poți să-i iei la bătaie, niște mucoși, 
sună imediat la poliție. De cînd au apărut telefoanele 
mobile totul s-a dat peste cap. Toți vorbesc la telefon, în 
ochi nu se mai uită nimeni. Pentru ce dracu mai trăim, dacă 
nu mai putem privi în ochi pe nimeni?

Hey Joe, run or down..
Dar acasă la Patty Buchanan nu i-ar fi displăcut. 

De pe veranda casei ei se vedea tot golful. Și cerul, și 
pescărușii care guguiau de te înnebuneau de cap. Îi plăcea 
să stea întins pe șezlong și să bea o bere rece. El, care nu 
a băut bere decît foarte rar. Ori whisky, ori nimic. Acum 
se răsfăța și el. Se simțea protejat. Totul era minunat la 
Patty acasă. Era cam obosit și se putea mulțumi doar cu o 
cafea și două țigări fumate una după alta, nu-i trebuia mai 
mult. Și Oceanul, hăt departe,  unde nu putea ajunge cu 
motocicleta. 

L-a lovit mortal un dobitoc care conducea un 
Harley Davidson chiar în seara cînd se întorcea pe jos spre 
motelul unde închiriase de două luni o cameră. Undeva în 
apropiere, o milă să fi fost, nu mai mult. Incepuse o ploaie 
zdravănă, n-a vrut să se întoarcă din drum.

Have you seen the rain?
 Sally i-a spus, rămâi aici peste noapte
– Nu e departe...
– Te duc eu cu mașina...
– Lasă, mai i-au puțin aer… Somn ușor...Take 

care...Pe mîine...
Tocmai stabiliseră de comun acord că ar fi cazul 

să se logodească și să se instaleze la ea acasă. Hey Joe...
 N-a mai apucat.
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Alex GOLDIȘ

Constelația Vinea

Foarte bună ideea publicării, de către Editura 
Școala Ardeleană, a ediției a II-a a volumului Sandei 
Cordoș, Ion Vinea. Scriitor între lumi și istorii*. Nu 
numai că volumul de față e revăzut și adăugit substanțial 
(beneficiind de două capitole în plus), dar prima ediție, 
apărută în 2013 și publicată în urma unui proiect al 
Academiei Române, n-a avut – din cauza constrângerilor 
administrative ale unor astfel de demersuri – decât 
o circulație limitată. Cartea e importantă întrucât 
reprezintă, după volumele – bune, dar inevitabil datate 
ale lui Simion Mioc și Elena Zaharia, publicate ambele 
în 1972 – o revizuire substanțială a biografiei și a operei 
poetului. 

Termenul de revizuire nu trebuie privit, când 
e vorba de discursul Sandei Cordoș, în accepțiunea lui 
forte: unul dintre cei mai echilibrați critici contemporani, 
autoarea nu așază forțat cărțile lui Vinea pe primul 
raft al literaturii române – așa cum o fac, din spirit de 
compensație, destui monografi autohtoni cu obiectele 
lor de studiu. În schimb, ea propune un interesant 
exercițiu de recontextualizare, nu fără a ironiza ambițiile 
maximaliste ale cercetărilor autohtone: „Sigur, există 
în practica istoriei noastre literare o anumită superbie 
(pe care aș numi-o romantică) care ne îndeamnă să 
judecăm doar cu măsura geniului și a capodoperei, și nu 
cu acel spirit de discernământ care să permită decelarea 
gradelor diferite ale valorii și includerea într-un circuit 
viu al unui număr mare de opere”. 

Nici termenul de monografie nu acoperă întru 
totul demersul autoarei clujene. Exhaustivitatea și 
spiritul pozitivist-aglutinant lipsesc acestei cărți care 
preferă să decupeze, în schimb, „punctele fierbinți” ale 
vieții și operei scriitorului. Ion Vinea. Un scriitor între 
lumi și istorii se citește, de aceea, ca un microroman 
de idei (pasionant, adesea), în care centrale devin 
tensiunile unui destin cu multe accidente și paradoxuri. 

Dacă opera lui Vinea nu e întotdeauna de prim raft, 
în schimb, personalitatea lui constituie o prezență 
singulară în istoria literaturii române. În aceeași măsură 
scriitor și jurnalist, creator de instituții și mare risipitor 
cu propria operă, avangardist în program și modernist 
cuminte în texte, militant comunist în timpul ascensiunii 
fascismului și victimă a interdicțiilor și a persecuțiilor 
după instaurarea stalinismului, Vinea reprezintă un 
„caz” care merita revizitat cu toate documentele pe 
masă. 

Faptul că autoarea nu e interesată de un 
discurs monografic de tip clasic nu înseamnă, totuși, 
că documentarea de culise nu e impresionantă. Meritul 
central al cercetării e de a fi pus cap la cap, într-o 
narațiune totalizatoare, bucăți dintr-o operă și un 
destin prin excelență fragmentate. Pentru a reconstrui 
un portret coerent al lui Vinea, Sanda Cordoș a apelat 
nu doar la bibliografia la îndemână (opera din volume/ 
reviste sau receptarea critică), ci a căutat cu asiduitate 
prin toate documentele în care Vinea a putut lăsa o urmă 
cât de mică, de la dosare de Securitate ale apropiaților 
săi până la memorialistica prietenilor – ba chiar și a 
adversarilor. A scotocit, adică, în arhive de la Muzeul 
Literaturii Române, de la Muzeul județean „Teohari 
Georgescu” din Giurgiu sau în fondul Bibliotecii 
Jacquet Doucet din Paris; a mers nu doar la dosarul de 
securitate al lui Vinea, ci și la cele conexe din care a 
putut extrage informații despre poet (Victor Eftimiu, 
de pildă); nu în ultimul rând, a studiat aproape toată 
memorialistica personalităților aflate într-un contact 
oarecare cu scriitorul român. În fond, cartea construiește 
un păienjeniș de relații în măsură să reconstituie 
amplitudinea unei personalități prismatice. Miza e de a 
demonstra că o parte considerabilă a boemei intelectuale 
europene, nu doar românești, a avut tangente la Vinea, de 
la suprarealiștii francezi (la ale căror ședințe a participat 
în casa lui Tzara) sau Constantin Brâncuși până la F. 
Scott Fitzgerald, Clara Haskil, ba chiar Josephine Baker 
– cu care e bănuit de a fi avut o relație pasageră. Astfel 
încât se poate spune că, în locul unui portret uniliniar și 
previzibil, cel mai mare atu al cărții constă în construirea 
unui profil polifonic care derulează sub ochii cititorului 
toată complexitatea personalității lui Vinea.

 Aspectul detectivistic al narațiunii derivă din 
minuțiozitatea cu care autoarea vânează detalii sau 
pândește indicii ale prezenței lui Vinea în momente-
cheie ale istoriei intelectuale de secol XX, de la 
constituirea avangardelor românești/ internaționale 
până la ascensiunea totalitarismelor politice. Nu e greu 
de observat că noul volum al Sandei Cordoș vine în 
prelungirea unei obsesii tematice mai vechi, ilustrată 
în Literatura între revoluție și reacțiune: ciocnirea 
imagologică dintre cele „două lumi” aflate în conflict în 
a doua jumătate a secolului trecut. Biografia intelectuală 
a lui Vinea demonstrează, ca nici o alta în istoria 
literaturii române, transformarea brutală a mirajului 
pro-european într-un izolaționism lipsit de orizont: 
„Internaționalei artistice pe care o vedea realizată și 
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despre care scria entuziast în 1922 i-a luat locul o așa-
zisă internațională politică, în fapt, un lagăr, în care 
literatuea era supusă prescripțiilor propagandistice”. 
Dacă nu e un neapărat un personaj de prim plan în 
niciuna dintre aceste „revoluții” (rămânând un om al 
nuanțelor), demonstrează Sanda Cordoș, Vinea este 
un excelent reflector, care și-a asumat reflexiv toate 
dilemele etice ale culturii contemporane. Mai mult decât 
atât, și-a păstrat verticalitatea și independența gândirii 
în contexte în care chiar și cei mai demni au cedat. Din 
acest punct de vedere, Vinea ar fi interesant de pus în 
paralel – și poate cercetări viitoare ale autoarei o vor 
face – cu un alt scriitor care a trăit permanent între lumi 
și istorii: B. Fundoianu.
 La complexitatea reconstituirii monografice 
contribuie, de altfel, excelenta gestiune narativă a 
biografiei,  gen deloc anacronic în mediile intelectuale 
occidentale, care apelează la ficțiune atunci când 
informațiile lipsesc sau sunt contradictorii. Sanda 
Cordoș construiește o astfel de biografie „căptușită” cu 
detalii din ficțiunile lui Vinea sau din scrierile femeilor 
cu care a intrat în contact – toate, înclinate să-și încifreze 
în operă experiențele întâlnirii cu scriitorul. Căci Ion 
Vinea a fost, o spune printre rânduri cartea, un mare 
catalizator de experiențe – fapt pentru care Sanda Cordoș 
nu ezită să-l plaseze, ca sensibilitate, în vecinătoatea 
unor autori ai generației americane pierdute, precum 
Hemingway sau Fitzgerald. Înserierea tipologică este 
justificată de viața aventuroasă a scriitorului, care a 
trăit în Montparnasse în tumultuoșii ani ʼ20. Unde 
detaliul biografic concret amuțește, Sanda Cordoș lasă 
să vorbească romanele lui Vinea, care păstrează, toate, 
o considerabilă amprentă biografică: Venin de mai dă 
seama de condițiile materiale limitate ale tânărului poet, 
dar și de discipolatul la școala artistică a lui Brâncuși; 
Lunatecii e, în sine, „un roman al generației”, în care 
autoarea identifică personaje cu rol formator asupra 
scriitorului. Interesante cu privire la această bandă 
Moebius viață-literatură în care e înscris demersul 
monografic sunt nu doar umplerile golurilor biografice 
cu detalii romanești, ci mai ales „răspunsurile” prin 
operă la impasuri existențiale majore. Excelent e citit 

dialogul prin ficțiune – compensativ, paleativ, ca orice 
dialog mediat – dintre Henriette Yvonne Stahl și Ion 
Vinea. Destinele eroilor din romanele care transpun 
povestea de dragoste a celor doi (Lunatecii, respectiv 
Drum de foc) pot fi citite drept modalități filtrate de a 
gestiona o despărțire traumatică – ceea ce  Sanda Cordoș 
numește „convertire scripturală”: „Dacă, în romanul lui 
Vinea, Laura însărcinată pleacă, după despărțitea de 
Lucu, spre o nouă viață, în cel al Henrietteu Yvonne 
Stahl, Ion este ucis în efigie. Sentimentul de culpă (în 
primul caz) și cel de nedreptate (în al doilea) au orientat 
discursul romanesc spre soluții narative diferite (dacă 
nu la antipod) pentru a rezolva momentul despărțirii”.
 A nu se înțelege de aici că monografia Sandei 
Cordoș se rezumă la biografia autorului. Cu aceeași 
voce caldă și empatică, a cărei adeziune nu se manifestă 
prin metafore sau prin expresivități patetice, ci printr-o 
înțelegere din interior a condiționărilor politice de fiecare 
moment și printr-o discretă nostalgie față de proiectele 
rămase neîmplinite ale scriitorului, autoarea reface și 
traiectoria operei. Din acest punct de vedere, meritul 
cărții constă în deconstruirea presupozițiilor teoretice 
curente: unor „rame” anacronice de interpretare, Sanda 
Cordoș le opune o privire proaspătă, menită să pună în 
valoare specificul creației lui Vinea. Capitolul despre 
poezie demonstrează, cu argumente greu de combătut, 
că eșecul receptării și chiar al înțelegerii adecvate a 
lui Vinea derivă din placarea asupra ei a două etichete 
constrângătoare: cea de „avangardism” și cea de „poet 
al transcendenței”. Odată înlăturate aceste prejudecăți, 
poezia lui Vinea își recapătă vitalitatea, ca poezie a 
valorilor confesiv-umane, „a interiorității și fragilității, 
a tranzitivului și a fugitivului (care îl apropie, probabil, 
cel mai mult de Bacovia, dintre poeții fixați în prima 
linie canonică a liricii românești)”. Nici proza nu e mai 
puțin abil reconsiderată: grilelor experimentaliste și 
anti-epice – pe care Vinea însuși le-a impus receptării 
critice prin articole programatice – Sanda Cordoș le 
preferă o lectură în cheie referențială și autobiografică, 
ce apropie proza lui Vinea de formula prozei lui 
Fitzgerald. Lunatecii e în mare măsură simptomatic 
în acest sens, ca roman care pune în ecuație imaginea 
unei generații și rezolvă ficțional figura fantasmatică a 
„omului lui Vinea”: „Lucu este un cuceritor atipic, purtat 
nu de strategii voluntare, ci de iradierea magnetică a 
fascinației sale; energia sa nu este una a faptei, ci una, 
difuză și insinuantă, a farmecului”.   
 În ciuda acestor interpretări care secționează 
miezul imaginarului scriitoricesc, nicăieri nu insistă 
Sanda Cordoș asupra originalității absolute a lui Vinea, 
personalitate mai importantă prin extensiune carismatică 
decât prin profunzime. Configurarea unui întreg sistem 
de relații intelectuale și de afinități elective are, însă, 
meritul de a fi probat existența unei adevărate constelații 
Vinea, a cărei sensibilitate depășește perimetrul 
literaturii române. 
______
* Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, 306 p. 
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Mihnea BÂLICI

Proteism și douămiism

Prima (și singura, momentan) încercare de 
sintetizare și sistematizare a fenomenului poetic 
douămiist în critica literară contemporană a sfârșit 
prin a avea nenorocul unei receptări reduse. Tentativa 
Grațielei Benga de a panorama, în toată complexitatea 
ei, „rețeaua” (metafora ce stă la baza volumului său cu 
același nume, Rețeaua. Poezia românească a anilor 
2000*) poeticii respective este, într-adevăr, admirabilă 
prin dimensiunea ei amplă, fiind un punct de referință 
fundamental pentru studiul douămiismului poetic, 
cel puțin din punct de vedere documentar, mai ales 
că, afirmă autoarea, „a refuza sau a amâna sine die o 
discuție asupra acestei realități literare de netăgăduit 
este o eroare” (p. 12). Așadar, o abordare a subiectului 
se cerea făcută, iar Rețeaua... reușește să lege laolaltă 
atât o reprezentare adecvată a contextului socio-politic 
declanșator și a divergențelor critice, cât și manifestele 
și programele literare, corpusul de poeți și poetici, fără 
a-și pierde coerența.

Totuși, fecunditatea critică a proiectului s-a 
dovedit a fi precară: aparentei sale exhaustivități (deși 
Emanuel Modoc observă, pe bună dreptate, în articolul 
Îmblânzirea douămiismului din Apostrof, anul XXVII, 
nr. 8 (315), lipsa unor nume pregnante, precum Andrei 
Peniuc, Andrei Doboș, Nicolae Avram sau Oana Cătălina 
Ninu) i se adaugă totodată o mult prea laxă sistematizare. 
Evident, interșanjabilitatea taxonomiilor și evitarea 
unei poziționări precise în enumerarea de reacții critice 
și/sau teoretice la adresa douămiismului își găsesc 
motivația încă din premise: „paginile de față urmăresc 
un parcurs, nu fixează, cu aplomb, o încheiere”, și nici 
vreo „demonstrație exactă, cu formulă finită, categorică” 

(p. 13). Cu toate acestea, simpla listare a poeților, chiar 
sub pecetea unei taxonomii oarecum juste, dar ambigue, 
sau a diverselor interpretări, comentarii sau speculații 
la adresa așa-zisei „generații” sau „paradigme” 
a anilor 2000, de multe ori în contradictoriu, nu 
clarifică totalmente problema. Astfel, „diversitatea 
caleidoscopică a anilor 2000” este pur și simplu dublată 
și accentuată de diversitatea caleidoscopică a abordărilor 
ei, fără a fi explicată și evidențiată estetica particulară a 
acestei perioade. Desigur, nu este firesc ca toate numele 
apărute în proximitatea anilor 2000 să se configureze 
sub o estetică similară, dar cartea eșuează în a arăta ce 
și unde sunt „focarele de douămiism” în acest amalgam 
eterogen, atât tematic, cât și valoric.

Cu toate acestea, în privința structurării densității 
de informație, trebuie apreciat bricolajul întocmit de 
Benga, mai ales provenind din partea unui „outsider” al 
generației 2000, după cum a subliniat și Alex Goldiș în 
Harta poeziei douămiiste din revista Vatra, nr. 5/2016. 
Primul capitol prezintă o analiză pertinentă a ambianței 
anilor ’90-2000 și a legăturilor dintre contextul social 
și literatura douămiistă: „Scrisul tinerilor nu reflectă 
contactul cu o realitate socială dezamăgitoare, ci e menit 
să se exprime împotriva acestei realități. E similar unui 
răspuns organic la un atac viral asupra trupului” (p. 18).  
Relevă starea de criză comun împărtășită, precum și 
spectrul puternic nuanțat al acestei crize: „Tinerii autori 
ai anilor 2000 sunt vocali, sunt energici, sunt revoltați, 
dar nu au cu toții aceeași atitudine ireverențioasă și nici 
nu împărtășesc aceeași stilistică” (p. 15) Alienarea, 
angoasa, ruperea de textualismele evazioniste ale 
postmodernismului optzecist, întâietatea conținutului 
în fața formei, accentul pus pe real și subiectivitate ca 
elemente specifice ale douămiismului sunt evidențiate 
prin prezentarea manifestelor și programelor, atât cele 
radicale, inițiale (fracturismul, utilitarismul), cât și 
cele ulterioare, moderate (performatismul lui Komartin 
și deprimismul lui Gelu Vlașin fiind două dintre ele). 
Capitolul demonstrează atât evoluția atitudinii așa-zis 
„insurgente”, cât și diversitatea ideologică a poeticilor, 
deoarece, spre deosebire de alte generații, „poeții afirmați 
în anii 2000 nu au un manifest autentic în care să se 
regăsească” (p. 67), și mai ales nu unul cu „consistență 
teoretică”, ci mai degrabă cu „o anume sensibilitate 
afectivă”. Astfel, în timp ce unii poeți îmbrățișează o 
adevărată poetică a negației, neoavangardistă și profund 
impregnată de traumă socială, alții își temperează 
revolta, conturând o pleiadă de individualități, a cărei 
(reale) multiplicități creează și o anxietate față de 
orice conceptualizare critică. De altfel, un subcapitol 
documentar interesant este cel care inventariază mediile 
de geneză și evoluție ale fenomenului douămiist, atât 
reviste, antologii și cenacluri, cât și platforma online, a 
cărei relevanță în configurarea unei promoții culturale a 
fost deseori subestimată.
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Capitolul dedicat definirii douămiismului – sau, 
mai precis, spune autoarea, a poeziei anilor 2000: „Nu 
cred că se poate folosi, cu îndreptățire, nici unul dintre 
termenii care au circulat (și circulă mai departe) ca 
instrumente conceptuale pentru a denumi poezia anilor 
2000” (p. 111) – se dovedește a fi o compilație de sinteze 
ale textelor critice scrise pe marginea temei, nesituându-
se de nicio parte a baricadei, ci încercând mai degrabă 
să le înglobeze. Putem afirma că volumul își propune 
(și reușește în a oferi) atât o cartografiere a fenomenului 
poetic douămiist propriu-zis, cât și a metadiscursului 
stârnit de acesta. Andrei Terian, Paul Cernat, Octavian 
Soviany, Daniel Cristea-Enache, Ștefania Mincu, Ion 
Pop, Bogdan-Alexandru Stănescu, Bogdan Crețu, Luigi 
Bambulea sunt invocați, „între dialog și aserțiune”, 
doar pentru a se ajunge la următoarea concluzie: „Nici 
delimitările conceptuale, nici demarcarea generaționistă, 
nici identificarea unui (pretențios) Weltanschauung, 
nici posibilele ierarhizări nu relevă prea multe opinii 
comune” (p. 130). Este greu de infirmat această 
implicație. De asemenea, sunt analizate și deconstruite 
preconcepții despre poezia tânără, lucru care provoacă 
la noi modalități de raportare la temă. Agresivitatea și 
caracterul violent-schismatic de care a fost și încă este 
acuzat douămiismul, din cauza unei „fracturi” căzute 
deja în obsolescență, dar privită cu încăpățânare ca 
element definitoriu, se dovedește a fi un simplu mit: 
„Radicalismul lui Marius Ianuș și a Manifestului său 
nu poate fi agitat intensiv ca o secure a războiului și 
proiectat asupra tuturor autorilor douămiiști, cu pretenția 
că îi caracterizează” (p. 120).

Adevărul este că poezia douămiistă oscilează 
constant între biografism și ficțiune, minimalism 
textual și maximalism ontologic, realism și fantezie, 
liric și narativ, violență și tandrețe, antilivresc și 
intertextualitate, generând confuzie în încercarea de a 
o situa oriunde pe aceste axe. Acest punct de vedere 
este întărit prin recapitularea unor clasificări anterioare 
(cele menționate sunt cele făcute de Rita Chirian, 
Radu Vancu sau Dmitri Miticov), abordări cu mize 
diferite care, comparate, generează alte tensiuni de 
sistematizare. Aceste tensiuni rămân însă nerezolvate pe 
parcursul volumului, imaginea de ansamblu fiind mai 
mult conturată prin particularități de grup restrâns sau 
individuale, al căror fundal existențial, social, estetic 
sau discursiv, care este „spiritul lor comun”, rămâne 
vag subînțeles. Motivul acestei insuficiențe este, totuși, 
datorat noutății subiectului. Lăsând deoparte spectrul 
pur literar, Grațiela Benga preferă să vadă punctele de 
coeziune poetică în manifestarea socială, biografică 
a douămiismului. Intersecțiile efective ale rețelei se 
petrec în lecturile reciproce, contactul direct cu cititorii, 
solidaritate politică, lansări, dezbateri, tabere. Dar nu 
tocmai aceste elemente extratextuale sunt premisele 
unei oarecare omogenizări de „grup” (în sens larg) și 

la nivel poetic? Respectivul proteism ar putea la fel 
de bine să fie un alt instrument conceptual presupus și 
exagerat, având în vedere că „tectonica lui internă” este 
foarte slab evidențiată.

În pofida acestor lucruri, un punct de vedere de 
un real interes îl reprezintă sesizarea unei mutații la nivel 
de discurs în cea de a doua jumătate a deceniului trecut. 
Prin scoaterea în evidență a unui „proces de așezare (de 
decantare)” a poeziei anilor 2000 și a domolirii frondei 
autenticiste, pe care le situează în intervalul 2005-2006, 
Grațiela Benga observă o tranziție către o nouă estetică, 
esențial distinctă de cea a predecesorilor, resimțită din 
2008 încoace. Lipsa unei coagulări teoretice asumate a 
poeticii predecesorilor este problematică în delimitarea 
acestui caz de „restructurare” a rețelei, dar accentul 
se pune, vizibil, pe temperarea și răcirea afectelor, 
implicând faptul că douămiismul incipient a reprezentat 
tocmai opusul: o poetică a ebuliției și efervescenței. 
Astfel, este adusă în discuție și posibilitatea apariției 
unei noi paradigme poetice, care s-a cristalizat progresiv 
în ultimii ani sub denumirea de „postdouămiism”, sau 
cel puțin a unor elemente de legătură între poezia anilor 
2000 și o generație viitoare.

Tocmai pe această tranziție este construită și 
ultima parte a studiului, care, de altfel, este și cea mai 
voluminoasă. Astfel, există două subcapitole care împart 
poezia anilor 2000 în perioada sa incipientă („Primele 
noduri”) și cea care o urmează, în a doua jumătate a 
deceniului („Arhitectura de rețea”). Mai există două 
secțiuni de legătură, de la nouăzeciști la douămiiști 
(din care lipsește, în mod surprinzător, Constantin 
Acosmei, acceptat în capitolele anterioare ca predecesor 
incontestabil), respectiv spre „noua topologie”, o poezie 
„de tranziție moderată”, sub acea estetică în curs de 
cristalizare discutată anterior. Presupune o analiză 
critică a poeților emblematici ai anilor 2000, așezați 
după o clasificare proprie, deși, notează Yigru Zeltil 
în articolul De la fracturi la rețele din Observator 
cultural, nr. 841/2016, „această taxonomie este, parțial, 
o încrucișare a clasificărilor improvizate de Rita Chirian 
și Dmitri Miticov”. 

Chiar dacă sunt sau nu improvizații pe baza 
unor taxonomii făcute anterior, încadrările propuse de 
Grațiela Benga rămân, din nefericire, ineficiente ca 
aparat de sistematizare a poeticilor discutate. De pildă, 
accepțiile „autenticismului existențialist” sunt neclare, 
unii poeți autenticist-existențialiști (Claudiu Komartin 
și Teodor Dună îndeosebi) putând fi cu ușurință 
interpretați ca aparținând „poeziei neoexpresioniste”. 
Apoi, încadrările teoretice în funcție de curente și 
direcții (realismul autenticist, poezia conceptului, 
neoexpresionismul) sunt abandonate brusc în favoarea 
unor clasificări tematice ad-hoc (poezia măștilor, poezia 
profundului, poezia traumei sau a intervalului). În 
cazul „arhitecturii de rețea”, lucrurile par să stea și mai 
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aleatoriu: Vlad Moldovan este situat ca unic exponent 
al „poeziei fără bariere”, în timp ce Stoian G. Bogdan 
și Ștefan Baghiu sunt așezați inexplicabil sub aceeași 
tutelă a „poeziei contradicțiilor”. În ceea ce privește 
analiza propriu-zisă a poeților, autoarea, chiar și dintr-o 
poziție periferică „generației 2000”, reușește de cele 
mai multe ori să le sesizeze cu succes particularitățile, 
în ciuda câtorva formulări dezavantajoase: „Cântecele... 
lui Dan Sociu au prospețime și, mai ales, au câte un 
șurub care pare a nu fi confecționat (căutat), ci – pur și 
simplu – găsit” (p. 169).

În cele din urmă, autoarea este conștientă că 
sinteza unui fenomen atât de larg și neclar, chiar și în urma 
numeroaselor dezbateri care au împânzit presa literară a 
ultimului deceniu, cum este douămiismul, despre a cărui 
legitimitate teoretică încă nu s-a ajuns la un consens, 
riscă adesea să cadă pradă unei conceptualizări forțate, 
speculative. Curajul pe care și-l asumă prin conceperea 
lucrării este temperat de o abstragere strategică din 
polemica despre poezia începutului de mileniu, în 
vederea evitării acestui risc. Totuși, există și celălalt 
pericol al acestui pat al lui Procust. Afirmația conform 
căreia „nu se poate vorbi despre o poezie douămiistă, 
cu invariante indubitabile și o viziune comună asupra 
lumii” este, într-adevăr, valabilă, dar „această (dez)
organizare de tip rețea in progress, cu noduri și răspântii 
în continuă metamorfoză” (p. 147) pare să descrie nu 
numai cazul specific al douămiismului, ci al oricărei 
mișcări literare, dacă nu chiar al întregii literaturi. 
Analogia este sugestivă, însă falacioasă ca instrument 
critic de particularizare. Și, dacă este să menținem 
metafora digitală propusă de Grațiela Benga, Rețeaua. 
Poezia românească a anilor 2000 are mai mult formula 
unei arhive de hyperlink-uri care, deși fac fenomenul 
mult mai accesibil, nu îi explică întru totul natura. 
_______
*Grațiela Benga, Rețeaua. Poezia românească a anilor 2000, 
Editura Universității de Vest, Timișoara, 2016.

Rita CHIRIAN

Lumea ca o boală cronică

Poate că nicio altă literatură n-a experimentat 
o atât de greu de depășit falie între teorie și practica 
ei. E suficient să aruncăm o privire înapoi la textele 
programatice ale optzeciștilor, nouăzeciștilor și la 
cele mai anemice ale douămiiștilor ca să vedem cât de 
surprinzătoare, eclatante, inteligente, seducătoare sunt; 
însă, dacă te încumeți pe drumul spre literatura produsă 
de aceleași capete teoretice, vezi că arareori socoteala de 
acasă se și potrivește cu cea din târg. Poate e o formă de 
autoiluzionare; de un abur pe filtrul critic; de o beție a 
diferenței și a rupturii. Poate că teoria care însuflețește 
scrisul – ca lucrătură de pe spatele covorului – ar trebui, 
ca măsură de protecție a muncii, să rămână necunoscută. 
Căci, pășind pe un pod, nu ești interesat de proiect, ci de 
soliditatea lui factuală. 

Cristian Fulaș, aflat la a patra carte (nu ne 
interesează aici switch-ul pe care-l încearcă, cel de abandon 
al bucătăriei biografice și autoficțiunii), își însoțește cele 
patru proze scurte din Cei frumoși și cei buni (Polirom, 
2017) cu o scrisoare adresată lui O. Face însemnări cât 
se poate de echilibrate; literatura nu-i este datoare lumii/
realității, ci, exclusiv, sieși; se autoreproduce, e catharsis; 
e atemporală; literatura este stil și migală: „Cred prea mult 
în ideea de stil și în minunatul ei corolar, anume gratuitatea 
operei literare, ca să devin și eu un biet comentator al 
timpurilor pe care le trăiesc”; Zeitgeist-ul e „odios”, iar 
prozatorul „nu-și va înmuia vârfurile degetelor în urâtul 
istoriei”; declamă faptul că e „dispus să facă o anti-istorie, 
o apologie a lipsei sensului celor ce se întâmplă în lume” 
și să ridice „haosul la rang de principiu”. Refuzând răul 
istoriei, Cristian Fulaș – pornim de la premisa că prozatorul 
nu s-a tras în spatele niciunei instanțe a narării („există 
o singură persoană a scrierii unui text, anume persoana 
întâi”) – se arată lipsit de încrederea că viitoarea carte ar 
căpăta unitate & continuitate, altfel spus că ar fi tocmai o 
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„carte”: „Revenind, tema cărții pe care o voi face încă nu 
mi se revelează pe deplin. Aici ar fi marele impas, de aici 
ar trebui poate să pornească istoria ei, dublul interpretării. 
Oricât ar părea de ciudat însă, mă mândresc cu faptul că 
nu am o temă clară și că nu pot spune cu nicio limpezime 
despre ce e vorba. Aici locuiește un vis al meu, aici e 
locul locuirii: în a nu ști cu siguranță despre ce e vorba, 
în instalarea unei incertitudini care, asemeni oricărui 
viitor, va traversa fiecare literă a cărții și o va amplifica, 
aproape clarificând lucrurile. Aș fi atât de mândru dacă, 
după ultima literă, nimic nu ar fi cu o iotă mai clar decât la 
început. Dacă, după ce voi fi rezolvat infinitele probleme 
tehnice ale continuității, mă voi lovi de haosul ideilor, voi 
dansa și voi cânta și voi aștepta să se producă dezastrul; 
abia atunci lucrurile vor lua o întorsătură bună, cu adevărat 
bună și demnă  de sensul oricărui scris. (...) ...totul se 
petrece sub forma incertă a unei revelații.” OK, Fulaș e 
un scriitor departe de mainstream și care își apără cu tot 
dinadinsul poziția. Locul „scrisorii” și fragmentariumului 
final e, valoric și conceptual, în debutul cărții. Pentru că, 
dincolo de cele câteva splendide imagini (degradarea vilei 
celei exorbitante, moartea tabletei pe blatul de bucătărie, 
nebunia și plânsul celui care, departe de lume, își 
îngroapă copilul, câinii care-l împresoară și care așteaptă 
în parcarea din fața casei), discursul e firesc, inteligent 
și artist. Mai mult decât atât, paginile acestea sunt cam 
singurele din carte (cu câteva mențiuni, pe care le voi 
fixa mai jos) care chiar au noimă și se ridică pe o idee. 
Care nu sunt destinate doar gimnasticii oculare. Pagini 
doldora de poezie și de rafinament. Și care, din păcate, 
vor să proptească șubrezenia paginilor pe care le încheie. 
Iar explicația vine tot de la Cristian Fulaș: „Și poate de 
aceea nu vom găsi îngăduință pentru cartea la care fac 
și desfac, pentru că ea nu descrie umanul, ea nu spune o 
poveste recognoscibilă, pipăibilă, ci spune mai degrabă 
amintirile unui om care, foarte multă vreme, nu a mai vrut 
să trăiască în această lume. Ea spune existența la limită, 
acolo unde ea e îngăduită, nicidecum dorită sau celebrată 
în vreun fel.”

Am citat amplu din ultimele pagini ale cărții 
tocmai pentru că notațiile acestea palpită de viață, sunt 
netrucate, nu au referentul imaginar spre care vrea s-o 
cotească Cristian Fulaș după Fâșii de rușine și După 
plâns. Tind să cred că prozatorilor de story, capabili să 
construiască epic și să arunce în scenă personaje solide 
le trebuie un eșafodaj lăuntric străin lui Fulaș, poate 
histrionism, poate volubilitate. Când lucrează cu materia 
i-mediată a prezentului, proza lui Fulaș este vulgară, 
neconvingătoare, eșuată în registre stilistice inadecvate 
(un nelegiuit româno-italian a cărui nevastă „rămâne 
grea”, de exemplu), cu personaje discontinue și neglijent 
asamblate (o fostă studentă la Cluj, reîntoarsă în sat, se 
mărită cu un mecanic și se angajează la Tricotaje, uită de 
navetă și „repede-repede” rămâne gravidă, se mută la oraș 
și, spune ea,  „m-am făcut doamnă, umblam pe tocuri și 
în rochie”). Deloc verosimil – undeva, apare imaginea 
unui bărbat, în comunism, care nu se mai desprinde de 
televizor și de telecomandă! –, cu argou prins parcă din 

dicționare, fără vervă, cu narațiuni de redare și nu de 
reprezentare, Fulaș nu face saltul necesar cu această carte, 
grăbită și inegală. 

Giovanni, o narațiune de formare a unui depeizat 
care-și caută un rost italian, e nulă: Ionel devine Giovanni, 
trăiește la întâmplare, supraviețuiește, își încropește 
o mică rețea de smardoi, face legea în zona unei gări 
gestionate de fapt de o „familie” mafiotă; e somat – prin 
intermediul nevestei – să capituleze și să se pună în slujba 
ei; în ciuda curajului de țăran ambițios, trece în rândurile 
mafiei, crește în grad, se căpătuiește, dar omoară un rău-
platnic; are mustrări de conștiință. Giovanni își promite că 
n-o să mai ucidă pe nimeni! 

Liniștea e o confesiune mută, de pe patul unui 
spital, a unei femei – narator feminin, așadar – care vorbește 
despre ratare, suferință, incertitudine, singurătate și alte 
banalități din care se face literatura, desigur, dar discursul 
este similar celor mai proaste emisiuni de televiziune, în 
timp ce personajul s-ar vrea filozofard – chiar și într-o 
cheie de „școală a vieții”. Liniștea debutează astfel (și 
creează așteptări, chiar dacă sunt prea multe exclamații, 
chiar dacă problematica se tranșează prea iute): „Tot îți 
spun, tot îți spun  că nimic nu seamănă și e o bătaie de joc 
viața asta, e un fel de teatru mut...” și eșuează în „...hai, 
du-te, eu rămân cu liniștea mea și o să văd eu ce mai e de 
făcut, poate mă scoate cineva pe afară și mai fumez câteva 
țigări, poate mâine o să fie mai bine, asta zici tu acolo, 
că mâine o să fie mai bine, nu te mai cred, hai, rămân cu 
liniștea mea și cu patul meu și cu o carte și cu gândul la 
noaptea care iar vine, du-te, lasă-mă singură, du-te unde ai 
treabă, eu rămân cu fata asta aici dacă tot a venit să stea cu 
mine, oricum și eu am lucrat în spital și știu cum e, asta e 
meseria și nu ai ce să-i faci...” etc. O des-frânare de flux al 
conștiinței care ar fi putut să fie Dimineață pierdută, dar, 
deși joacă în registrul colocvialului, nu leagă nici epic, 
nici personaje.

Cea mai surprinzătoare nuvelă este 50 de 
bani, spectaculoasă prin epicul condensat, alert și prin 
răsturnările de situație. De altfel, 50 de bani și Cei frumoși 
și cei buni, proza care dă titlul volumului, sunt pagini care 
pot rezista unui examen critic. Cei frumoși și cei buni este 
o distopie care se construiește în jurul unei misterioase 
Agenții a cărei activitate infailibilă este tulburată – și 
amenințată cu disoluția – de apariția unui profesionist 
extern, neînregimentat, impecabil. En passant, nuvela 
poate fi citită și ca alegorie a vieții literare autohtone. 

Singurătate, supraviețuire, zbatere, alienare, 
zădărnicie – temele nu sunt suficiente să construiască un 
text. Drept, ca disculpare, Fulaș spunea că ar fi mândru 
ca, la capătul cărții, să nu adauge nicio iotă limpezirii 
sensului, construcției, liniarității etc. Nici n-o face, 
desigur, motiv îndestulător de mândrie. Dezvinovățirea 
finală – destul de ieftină în context – nu schimbă faptul 
că jumătate dintr-o carte subțirică nu e proză, ci revistă 
pentru femei. Aș spune totuși că Cristian Fulaș poate 
primi notă de trecere, ținând cont de faptul că două dintre 
cele patru proze ies din clarobscurul pasabilului. Nu este 
totuși destul pentru un prozator notabil.      
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Mihai DUMA

Nicio pisică nu a fost rănită 
în timpul scrierii 

Cartea lui Alex Tocilescu* apare ca o reușită pe piața 
de carte, fiind, la Bookfest 2017, cel mai vândut volum de 
literatură română publicat de editura Polirom. Care ar fi 
motivele? Probabil toate se găsesc în spatele ocupației de 
copywriter a autorului, care reușește să comunice eficient 
cu publicul țintă, construind o narațiune facilă, ale cărei 
semnificații se află la nivelul primului nivel de lectură. 
De fapt, succesul cărții, ce cuprinde treizeci și două de 
proze scurte, este rezultatul creării unei mitologii în jurul 
imaginii autorului prin postările sale „pisicoase” pe rețelele 
de socializare și prin activitatea sa de jurnalist cultural. 
Strategiile de marketing se reflectă și asupra volumului – un 
titlu ce conferă o aură glam/glossy, o copertă care fascinează 
iubitorii patrupedelor, povestirile care debutează cu o selecție 
muzicală (pentru că autorul activează și în acest domeniu!?). 

Ce altceva rămâne din cartea lui Alex Tocilescu? 
Nu orizontul de așteptare creat de titlu, care este ușor de 
deconstruit, după cum observa și Daiana Gârdan în revista 
Cultura. Pe parcursul narațiunii, pisicile sunt „pe cale 
de dispariție”. Imperiul este mai degrabă absent, noroc 
că sintagma este titlul ultimei povestiri ce se dovedește 
construită pe clișeul meme-urilor conform cărora pisicile 
conduc lumea. În povestirea lui Tocilescu, nici asta nu se mai 
întâmplă, căci (iar aici intervine din nou clișeul) felinele nu 
izbutesc să depășească limita morții (limitându-se la nouă 
vieți), astfel încât renunță la conducerea lumii pentru a nu 
face nimic. Întregul scenariu pare a pastișa acțiunea unui film 
hollywoodian, doar că acolo câinii salvau situația – poate ar 
fi trebuit și ei să devină personaje ale povestirilor pentru a 
salva, dacă se putea, lumea (ficțională).

Dincolo de titlul neinspirat, subiectul cărții nu 
poate fi circumscris. Un amestec de evenimente din 
rubrica diverse, pornografie, autoficțiune, umor, fantasy,  
unele dintre ele unite prin noduri narative lăsate la vedere. 

Povestirile sunt plate și construite pe tipare narative similare, 
iar personajele nu se configurează în relief. Nici chiar (auto)
ficțiunea personajului-narator (în Cu Dorin, Câteva zile, 
Romanță rurală, Diapozitiv) nu prezintă autoproblematizare 
sau autenticitate: „fumând îndârjit și gândindu-mă la ale 
mele: dacă mai aveam chefir în frigider, dacă pisica mai avea 
mâncare de pisică, dacă avea rost să pun mașina de spălat 
doar pentru două perechi de jeanși și un tricou, dacă noul 
album Arcade Fire chiar era cel mai bun album al lor până 
acum sau mă entuziasmam eu aiurea.” (Câteva zile).

Povestirile se vor o notație a absurdului cotidian, dar, 
și de această dată, construcția epică este ratată, căci schița 
realului se dovedește artificială. Autorul nu are răbdarea de a 
configura raportarea la evenimențialul minor și la implicațiile 
lui. Prin urmare, absurdul nu devine o stare interiorizată sau 
un element de umor, el se răsfrânge doar la nivelul acțiunii, 
iar lumile imaginate nu primesc autonomie funcțională: un 
copil de paisprezece ani oprit din masturbare pentru a nu 
declanșa o criză economică (Efectul fluturelui), extratereștri 
veniți pe stația spațială pentru a lua sperma unui astronaut, 
salvându-și astfel planeta (Astronautul), un înger cerându-i 
prim-ministrului să-și dea demisia în schimbul sexului oral 
(Un înger se arată) sau apariția unui diapozitiv pornografic 
la o vizită între prieteni (Diapozitivul). 

Pornograficul abundă în povestiri, dar nu actualizează 
o estetică a eroticului, narațiunea este una lipsită de orice 
adâncime, tot ce se poate afirma aceste fragmente ar fi: 
„porno, și ce-i cu asta?”. Ceea ce autorul încearcă să contureze 
este o literatură a controversei și a democratizării sexului, 
dar evenimentul estetic eșuează, fiindcă limbajul licențios 
funcționează artificial – o aglomerare de termeni actualizați 
conform unui program mecanic. Astfel, narațiunea devine 
scenariul unui film porno, demn de imaginația unui regizor 
deja consacrat.

Ar mai fi umorul pe care Marius Chivu îl recomandă 
(pe coperta patru) ca fiind „neconvențional”. Dar el se înscrie 
în linia unei culturi create de postările virale ale site-ului 
9Gag ce abundă de meme-uri, diferența între postările de pe 
internet și umorul lui Alex Tocilescu este întinderea pasajelor. 
Volumul poate fi citit ca o colecție deloc originală de umor 
adunat din spațiul online: „– Dacă nu-i niciun deranj, a zis 
Dumnezeu, da, aș bea o bere.” (Pisica lui Dumnezeu).

Superficialitatea temelor este dublată de neglijența 
construcției dialogurilor și a stilului. Narațiunea apare ca un 
mecanism defect încă de la început, un aparat care se învârte 
în gol și nu poate susține construcția acțiunii. Ilustrativă 
este lipsa de soluții lexicale care conduce la repetiții: „fata 
scoase din pungă un ursuleț de pluș. Era uriaș, un urs maro 
și uriaș, un urs deloc feroce, cu un zâmbet mare pe față, cu 
ochi mari și maro care se întâlniră pentru o clipă cu ochii 
mari și maro ai Anei.” (iPhone) sau „Dar s-o descriu pe 
Raluca, deși nu pot s-o descriu. [...] Ochi negri. O gură mică, 
cu buze pline și roz. Când mă uitam în ochii ei, începeam să 
transpir, și mă uitam des în ochii ei. Închipuiți-vă cea mai 
frumoasă fată cu părul negru și ochii negri și gura mică pe 
care v-o puteți închipui.” (OK). Dialogurile sunt artificiale 
prin repetiția verbelor ilocuționare (a zice, a spune, a întreba, 
a răspunde ș.a.), se transformă într-un fel de bancuri prost 
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spuse și întinse de-a lungul paginilor: „– Nu-ți spun, zise 
Maria. Ghicește. – Vrei să studiezi, zise Dănuț. – Da, spuse 
Maria. – La... București? – Da, zise Maria. – Și ce vrei să 
te faci? întrebă Dănuț, gândindu-se cum naiba să ghicească, 
doar erau zeci și sute ce materii care puteau fi studiate. – Nu-
ți zic. N-am zis la nimeni până acum.” (Romanță rurală).

Ce rămâne din acest roman? O serie de ipoteze 
deconstruibile, un top al vânzărilor, strategii de comunicare 
cu publicul și de intrare pe piața de carte, umor de internet 
la mâna a doua și pornografie. În rest, nimic. Păcat de pisici.
______
*Imperiul Pisicilor, Editura Polirom, Iași, 2017.

Anamaria MIHĂILĂ

Poezia inumană. The stray beast 
față cu literatura

 Poezia românească a ultimilor ani caută, tot 
mai mult, să schimbe resorturile limbajului și arhitectura 
imaginarului douămiismului de început. De cele mai multe ori 
discurs împotriva sensului, fragmentarism gratuit și paseism 
intențional, poezia „extrem” contemporană rămâne totuși 
tributară, într-o formă explicită sau nu, neoexpresionismului 
și/ sau biografismului, cu observația că, pierzând efectul de 
șoc al experimentului inițial, asumă lucid o ligă alternativă, 
deseori în construcție minoră. Cel mai recent volum al 
Olgăi Ștefan, Charles Dickens*, dă seama de o logică 
programatică a textelor, care cresc în intensitate pe măsură 
ce pun la bătaie misticismul anarhic, disfuncționalitățile 
semnificative, refacerea tensiunilor intime până la epuizare. 
E o poezie care disecă umanitatea și îi desființează agresiv 
iluziile – sexualitatea/ erotica, miturile alterității, divinitatea 
izbăvitoare, corporalitatea autosuficientă – un apocalips 
identitar, un sfârșit inevitabil al formelor relaționale. 

Într-unul din textele de pe coperta a patra a 
volumului, Alex Ciorograr discută „necrosimbolismul” 

Olgăi Ștefan ca reacție „împotriva poeziei confesive de 
azi”. Or, dacă prima afirmație mi se pare, de departe, printre 
dintre cele mai reușite remarci ale criticii referitoare la 
(neo)neoexpresionismul poetei și la tonurilor joase cu care 
lucrează, a doua e greu de înțeles, atâta vreme cât întregul 
volum cuprinde tocmai confesiuni ale ratării, investigări 
insolite ale unei sensibilități în litigiu. Fără îndoială că 
modalitățile de discursivizare nu corespund biografismului 
confesiv, cu detalii domestice și mize superficiale (dacă asta 
se înțelege prin „poezia de azi”), ci ele reconstituie traumele 
unor voci afectate apropiate de lirica Ruxandrei Novac, a 
Oanei Cătălina Ninu sau a lui T.S. Khasis. 

De altminteri, asumată ca discurs al unei „living 
creature removed from its original surroundings”, al unei 
figuri instabile, „mereu pregătite pentru nedreptate”, poezia 
reconstituie o intimitate autistă, ce refuză dialogul cu 
lumea, cu divinitatea, cu vecina de bloc, cu vânzătoarea, 
cu partenerul erotic, cât timp orice retorică nu e decât una 
constatativă, instabilă, inconsistentă: „port cu mine, ca un 
aparat inaudibil,/ trântirea isterică a unei uși// sunt cei mai 
săraci, cei singuri, cu inimile-boschetare/ în cutii de carton./ 
și oameni cărora le datorez adevărul. câțiva inchi,/ câțiva 
nicheli. o așchie. gestul rămas inexplicabil,/ după o nici așa 
de pregnantă prietenie/ […]/ și totuși, și totuși/ douăzeci de 
ani ți-ai bătut joc de tine,/ ai nădușit într-un parpalac kaki 
de la ajutoare,/ ți l-ai făcut o a doua piele, de vânătoare./ dar 
vine dragostea/ ca o femeie milostivă care strange și pune-n 
ordine/ sărăcia unui schit de monahi septuagenari/ și iată-te 
zâmbind, puma,/ piesă de rezistență într-un nesfârșit marş al 
rușinii/ sau al disperării […]/ acea nostalgie după călătorii 
amânate, după nimic/ nu e posibil, acea mișcare de satin 
murdar a/ umerilor prinși în resortul (nu mai puțin delicios)/ 
al umanității ratării,/ forma gurii care spune mereu nu-se-
poate și-n sânge/ o matriță defectă, să ronțăie fusceii oricărei/ 
infame ierarhii”.

Cu o luciditate acerbă și o privire monstruoasă, 
care amplifică hăurile interioare și dezintegrează semnele 
firescului, ale ordinii și ale posibilului, Olga Ștefan 
resemantizează povestea unui Dumnezeu absent, aparent 
bolnav (ill), situat ironic nu mai departe de buletinele meteo 
sau de predicțiile vrăjitorești: „am rupt o bucată din afișul/ 
cu trupe obosite din ʻ93/ ca să scriu asta/ (cuvintele mele 
artizanale)/ și am primit un pliant/ iehovist/ numai vești 
bune/ din regatul/ lui dumnezeu/ cineva să ne testeze/ cu 
dozimetre/ loialitatea/ răceala aseptică/ a ereziei. Viața 
spoită/ din care nu te-ai mai trezit/ aș vrea să port negru cu 
tine, o soră/ de la jumătatea vieții, o nepoată cu vise mari,/ pe 
care le susții/ să te țin de mână,/ dantele și cașmir,/ sub vița 
din curțile/ candidate la praznice, catafalce și/ moșteniri./ 
să-ți spun cum și alții/ s-au întors de acolo/ asudați/ în 
autocare închiriate/ cu răni pe care va trebui să le-ngrijești 
toată viața/ și să nu mint”. Toată retorica afectată a salvării, 
mistificările forțat optimiste, adulațiile vieții de după moarte 
vin în contrapartidă în Charles Dickens – denunțarea 
ideosincraziilor, a fantasmagoriilor consumeriste sau a 
ideologiilor vandabile ce funcționează ca promisiuni ale 
unor prelungiri existențiale sunt rezultatul tăierilor în carne 
vie pe care le practică poeta. 
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Fără îndoială însă că poezii ca stillborn sau 
safe place revin în punctul de congruență al textelor – 
imposibilitatea unei diferențieri semnificative, angoasele la 
cald ale unui homeless conștient de falsitatea posibilităților 
de apartenență: „aici nu e my safe place: mișună invidia,/ 
frica și vina/ de tot ce n-am putut fi/ aici nu e my safe place: 
în cuibul pentru vegani/ am încercat să leg o prietenie/ cu 
o fată din gemeni, veselă și/ troubled, dar/ prietenia mea 
fără sevă/ și-a arătat chipul”. Un soi de ghid al prefacerilor 
interioare, poezia Olgăi Ștefan reface Marile Speranțe ale lui 
Dickens, cu instrumentarul anunțat în pasajul din deschiderea 
volumului – „I stole her heart away and put ice in its place”. 
Sondările realității cu luciditatea celui care nu mai are nimic 
de pierdut, singurătatea satisfăcătoare, introspecțiile gratuite, 
ironic-constatative constituie răspunsul unei autosuficiențe 
asumate. Olga Ștefan știe (ori pare că știe) că din amalgamul 
de imagini și din retorica stufoasă nu rămâne decât o asumare 
gravă a inumanului, a falsității, a lipsei de apartenență, 
o solitudine glacială care întețește distanțele și amplifică 
spaimele și reacțiile adverse. 
________
*Olga Ștefan, Charles Dickens, Ed. frACTalia, București, 
2017;

Ovio OLARU

Un Bildungsroman fragmentar

 Debutând în poezie la editura Cartea 
Românească în 2012, cu volumul Apoi, după bătălie, 
ne-am tras sufletul, urmând ca în 2014 să publice 
AnaBASis, Bogdan Alexandru Stănescu își asumă în 
Copilăria lui Kaspar Hauser* demersul unui roman. 
Și nu orice fel de roman: semn al maturității literare 
depline, puțini sunt acei scriitori care mai au curajul, în 
câmpul prozei românești a anului 2017, să construiască 
Bildungsroman. O discuție se impune încă de la această 
afirmație. Cosmin Borza, în ultimul număr al revistei 
Cultura (nr. 25/ 29 iunie 2017), argumenta faptul că 
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„tentativa de a asambla așa-zisele capitole într-un singur 
univers imaginar, într-o narațiune-fluviu, ar atenta grav 
la valoarea volumului”. Criticul nu creditează, așadar, 
tocmai eticheta de roman a cărții, lăsându-se indus 
în eroare de ambiguitățile de pe coperta a patra, unde 
termenul de roman alternează cu cel de proză/proze 
scurte. Având în vedere faptul că cel puțin unul din 
textele cărții a fost publicat independent, preferarea 
acestei grile de interpretare e perfect de înțeles. Dacă 
a considera Copilăria lui Kaspar Hauser un roman 
înseamnă a o lectura împotriva intenționalității 
auctoriale, mea culpa. Argumentul meu este acela că, 
deși capitolele romanului funcționează la fel de bine și 
independent, elementele constituente ale narațiunii își 
generează propria suprastructură: același protagonist, 
același registru nostalgic, aceleași figuri de referință. Cu 
alte cuvinte, se leagă. 

Cartea urmărește viața lui Bobiță/ Bobby/ Stane, 
începând de la copilăria bucureșteană plasată temporal 
în finele comunismului până la dezastrul biografic 
plenar, situat undeva în jurul evenimentelor din 11 
Septembrie 2001, trecând prin adolescența din pragul 
revoluției și studenția desfășurată pe fondul tranziției. 
Cele 12 capitole sunt intersectate, iar fiecare etapă a 
formării biografice a protagonistului corespunde, în 
subsidiar, unei etape din istoria românească recentă. 
Risc afirmația că atuul acestui roman îl reprezintă 
personajele. Nu numai că ele sunt construite credibil 
și consistent, cu idiosincrazii, gesturi specifice și ticuri 
verbale, ci sunt pitorești, imediat recognoscibile și 
plasabile în perioadă. O figură pivotală în formarea 
protagonistului o reprezintă, însă, primul tată vitreg, 
un bărbat cu o personalitate magnetică, gras, afabil, 
performer social amuzant și vulgar, care își părăsește 
în cele din urmă familia cea nouă pentru a își găsi fiul 
natural, pe Georgică, personaj perdant și iresponsabil. 
După ce dispare, figura lui trece în fundal, unde e 
urmărită cu duioșie până la moarte: „Nu m-am dus la 
înmormântare pentru că la noi, la români, se obișnuiește 
să expui cadavrul pentru ca babele să exclame «ce mort 
frumos», iar eu mi-l imaginam doar așa cum l-am văzut 
în noaptea aia, dormind lângă trupul cald al unei copile 
de 15 ani și știam că la subrațul lui de mult nu mai 
curgea miere, ci doar lacrimile unei ape negre care-și 
făcuse cuib în mintea lui cândva, în timpul copilăriei 
mele.” Pierderea tatălui desemnează o ruptură biografică 
și începutul declinului: „cum ieșeam din blocul de 4 
etaje din Militari, acolo unde m-ai chemat «să ne mai 
vedem și noi, Tătuțule», după meditații, mi-am amintit 
strângerea aceea de inimă din Eforie. De data asta mai 
ușoară, așa cum devin ele, strângerile de inimă, sub 
rulajul ca de șenilă de tanc a timpului, din ce în ce mai 
ușoare, mai pierdute în zgomotul lumii.“

Mama singură, de profesie profesoară, este 
pedepsită prin intermediul copilului, căruia i se refuză 
în mod repetat locul întâi la sfârșitul anului școlar. De 
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altfel, o dimensiune pe care se șarjează insistent de-a 
lungul întregului roman este tocmai această răutate 
gratuită, căreia protagonistul îi cade în mod repetat 
victimă. Umilit la școală, tachinat cu cruzime, el se vede, 
în urma unui scandal, exmatriculat din școala „de fițe” 
unde intrase, ajuns în schimb într-o școală de cartier, 
unde devine ținta amenințărilor și bătăilor zilnice. 
Cazul lui Bobiță devine în acest punct un pretext pentru 
descrierea României de tranziție, cu povești de golănie, 
ostentație goală, sesiuni de masturbare în comun, 
amenințări, invective, alcool și conflicte violente, 
dublate de rasismul și homofobia atât de actuale în 
conștiința comună. Referințele specifice diferitelor 
perioade de formare ale naratorului sunt sudate firesc și 
fără un program transparent. Vorbind despre comunism, 
el nu face politică. Vorbind despre liberalizare, nu face 
din violență spectacol. Climatul social comunist e 
apelat fără tragism și reprezintă doar un pretext pentru 
construirea atmosferei. Compromisurile cu penuria sunt 
asumate jovial, mediate de figura bonomă a Tătuțului, 
iar discuțiile despre Securitate sau partid nu au un aport 
semnificativ în raport cu narațiunea: „Era perioada cea 
mai neagră, din ce-i auzeam pe Mama și pe Tătuțu 
seara în bucătărie, și eu puteam citi deja semnele acelor 
vremuri. În fiecare seară, cu mici excepții, mă aștepta 
«mâncărica de cartofi», iar ciorba de gheare sau din 
capete de pui devenise o delicatesă”. Departe de a fi 
un roman cu osatură narativă puternică, Copilăria lui 
Kaspar Hauser mizează pe stil și pe reconstituirea lirică 
a amintirii: „când l-am întâlnit pe Tătuțu, treceam în 
clasa a doua și eram un băiețel mic și în permanență 
terorizat, percepeam lumea cam cum îmi imaginez 
că o face un pârș, strecurându-se afară din bortă doar 
pentru a prinde insecte, mereu pe fază să nu fie prins 
de vreun răpitor. Viața era de o tristețe molcomă, pare 
că nu ar fi existat diferențe între zile, ci doar ritmuri, 
nu sunet care puncta un sfârșit și care nota un început.” 
Contextul imediat postdecembrist e actualizat prin 
prisma experiențelor limită ale protagonistului –devenit 
între timp adolescent –, redate fără stridențe și situate 
în limite credibile. Descrierea studenției alcoolizate nu 
deviază de la clișeele societății românești de tranziție 
– balcanisme, politică ieftină, ignoranță și corupție 
–, e însă punctată de reminiscențe și detașări senine: 
„îmi amintesc perioada aia ca pe o lungă vară, plină 
de transpirație și de nervi, de insatisfacții sexuale, de 
foame și de mizerie. Trăiam între două lumi, într-un 
limb jegos, și așteptam o schimbare, o mântuire care 
trebuia să vină din altă parte, dintr-un cer cenușiu, 
întunecat. Deși ieșisem din adolescență, o prelungeam 
oarecum estetic, dar în direcția unei estetici a mizeriei 
în care mă bălăceam.”

Mai târziu, pe când devine monitor la un summer-
camp din Statele Unite, protagonistul întâlnește același 
climat hipermasculinizat, băiețesc-violent și pervers, 

punctat cu bătăi, tachinări și brutalitate candidă din 
copilăria proprie. Episodul american oferă variație, dar 
modificarea toposului nu se traduce într-o schimbare 
esențială de atmosferă și e justificabilă numai în măsura 
în care romanul ar trăda un program autobiografic, o 
concluzie pe care nimic din construcție nu o sugerează. 
Însă această inconsecvență nu merită, după părerea 
mea, formularea unui reproș. Devenit mai târziu agent 
literar, protagonistul participă la o întâlnire cu editori 
internaționali, tot în Statele Unite. Întreruperea spațiului 
bucureștean introduce în roman un cosmopolitism 
decadent, posedând același substrat autodistructiv, doar 
că poleit cu internaționalisme. De altfel, acest ultim 
capitol conține și o trecere în revistă a experiențelor 
lui Bobiță, o meditație amară asupra parcursului său de 
dată recentă și un autoportret: „sunt un agent literar de 
succes, cum se spune, alcoolic, recent divorțat. Am o 
fetiță pe nume Mara, de șase ani abia împliniți, și mă 
gândesc zilnic la sinucidere. Fac terapie, care nu mă 
ajută foarte mult, pentru că sunt obsedat de detalii și nu 
pot să nu remarc privirile Danielei spre ceasul de mână 
sau faptul că reușesc să-i ofer în timpul ședințelor o 
variantă idealizată de-a mea, idealizată în rău, menită să 
o ascundă pe cea banală, a unui tip dezamăgit de propria 
viață, slab, egoist, incapabil de orice efort de voință.”

În cazul acestui roman, reproșurile sunt 
neglijabile în raport cu calitățile. Eventual chestiunea 
încadrărilor, altminteri derizorie, poate sări în ochi. 
Este Copilăria un roman? Lecturată decontextualizat, 
categoric că da. Însă ce fel de roman? Nu unul politic, 
nici proză frustă cu ambiții detabuizante, nici măcar 
vreo narațiune auxiliară celebrului caz al lui Kaspar 
Hauser, cum am putea deduce din titlu, ci un roman 
al formării, pur și simplu, sentimental și patetic, însă 
impecabil scris. 
_________
*Copilăria lui Kaspar Hauser, Editura Polirom, București, 
2017.
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Ioana PAVEL
Punct şi de la capăt

 În puţine, dar cuprinzătoare pagini, cel mai 
recent roman semnat de Ioana Bradea*, e un palimpsest 
de poveşti care invită cititorul la delimitarea „straturilor” 
de semnificaţii, revizitând spaţiul barocului prin nivelul 
discursiv şi propunând o poetică a operei deschise, 
suspendate, care îşi invită cititorul la o lectură participativă.

Romanul configurează istoria Bistriţei (de notat 
trimiterile la Klausenberg, Markplatz, Hermannstadt 
ş. a.), cetate a secolului al XVI-lea, brodând adevărul 
istoric, verificabil, alături de întâmplări fictive, toate 
reunite pe parcursul a patru poveşti. Prima dintre ele se 
întreţese în jurul condamnării la moarte (prin decapitare) 
a fostului jude al cetăţii, Andreas Beuchel; cea de-a doua 
e povestea Margaretei Werner, fiica noului jude, rebelă 
şi nonconformistă, trimisă la mănăstire şi izolată de tatăl 
„necruţător”; urmează istoria Mariei Simbriger, o fată 
de 17 ani, condamnată şi ea la moarte (după ce rămâne 
însărcinată), pentru ca, în final, romanul să se fixeze 
asupra poveştii lui Petrus da Lugano, arhitect italian care 
lucrează la catedrala ce „permite totuşi parcă prea multe 
nenorociri”. Se poate vorbi aici despre anumite influenţe 
ale mitului Meşterului Manole, fără ca istoria romanescă 
să fie o recuperare pas cu pas a motivelor folclorice.  
Mai mult decât atât, scrierea Ioanei Bradea oferă şi o 
revenire la mituri biblice ori motive religioase pe care le 
resemantizează prin concretizarea unei lumi care nu şi-a 
pierdut neapărat reperele, nici nu şi-a negat făţiş credinţa, 
dar pare să nu îşi găsească voinţa şi puterea de a înfăptui 
binele; apar, aşadar, imaginea furtunii pedepsitoare, a ploii 
de pucioasă, a diluviului, reformulări de tipul „Femeie, 
iată omul tău”, toate fiind expresii ale aceluiaşi raport 
sinusoidal dintre om şi divinitate.

S-a invocat faptul că ultima frază a romanului nu 
e încheiată. Aş zice că nu doar romanul e „neterminat”; 
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fiecare dintre cele patru părţi lasă ultimele fraze în aşteptare. 
Dat fiind şi discursul la persoana a II-a, cititorul e invitat nu 
doar să participe prin lectură la continuarea lor, ci chiar să 
găsească ordinea din interiorul discursului, legăturile logice 
şi cauzale care construiesc lumea ficţională. Autoarea nu 
ajunge în imposibilitatea de a-şi găsi „cuvintele potrivite”; 
frazele alambicate nu îşi pierd sensurile  pe parcursul 
întinderii lor, ci dovedesc atenţia atât la nivelul registrelor 
lexicale, cât şi la acela al înlănţuirii coerente (da, aţi citit 
bine) din interiorul lor, atenţie discursivizată explicit: 
„Mai ştergi cu pana câte un cuvânt nepotrivit sau, enervat 
deodată, mototoleşti foaia cumpărată [...] şi o arunci cât 
colo şi te întinzi spre altă coală, pe care te străduieşti din 
nou să aranjezi istoria cum se cuvinte, să aşterni aici toate 
faptele cetăţii [...] oricum or fi fost”. De fapt, naratorul îşi 
asumă pe alocuri ipostaza de critic al unui cronicar care, 
încercând să redea evenimentele aşa cum s-au întâmplat, 
imprimă şi o notă personală prin interpretări subiective şi 
prin raportul pe care îl stabileşte între scriere şi posteritate: 
„Cu siguranţă fi-vor toate acestea pomenite şi cinstite cum 
se cuvine peste veacuri, între locuitorii acestei cetăţi uitate 
de rege şi sfinţi, iar istoria care te va face nemuritor, istoria la 
care munceşti de şase ani deja, fi-va de asemenea povestită 
tuturor spre slava lui Dumnezeu, care i-a croit după chipul 
şi asemănarea Sa pe cei care locuiesc înăuntrul cetăţii.” 
Vizibilă deja, legătura cu sacrul e o problematică importantă 
a cărţii Ioanei Bradea. Fără să alunece într-un discurs 
religios în esenţă, romanul înfăţişează o lume care a pierdut 
adevărata semnificaţie a credinţei; toate atitudinile pe care 
omul trebuie să le manifeste în raport cu divinul rămân în 
proiect, rămân necesar de îndeplinit („adevărata şi singura 
comoară a Bisericii voastre trebuie să fie Sfânta Evanghelie 
a slavei şi a harului lui Dumnezeu”), fără ca semne ale 
finalizării acestora în act să fie evidente în vreun fel.

Pe lângă aspectul de cronică, discursul împrumută, 
uneori, şi din retorica rugăciunii, care, surprinzător, nu e 
adresată în mod direct lui Dumnezeu. Rugăciunea devine 
o transcriere la persoana a III-a a laudelor obişnuite: 
„înalt este doar numele celui care a întins cerul ca un cort 
deasupra noastră şi a întărit pământul peste ape şi a îngrădit 
marea cu nisip şi a revărsat aerul pe care îl răsuflăm în 
această cetate uitate de rege şi sfinţi” sau „Domnul trebuie 
lăudat, pentru că înalt este numele Lui şi pentru că El a 
făcut fapte strălucite” (intertexte biblice cu referinţe 
evidente). Frapant este faptul că autoarea nu îşi intitulează 
romanul „Înalt este numele Lui”, propoziţie care apare 
aproape obsedant pe parcursul poveştilor, mizând pe un joc 
de voci care se regăseşte şi între pagini, întrucât „numele 
Tău” (de pe copertă) ajunge, în şi prin poveste (deci, prin 
discurs) „numele Lui”. Adresarea directă (la persoana a II-
a), amintită deja, e uşor de observat şi a fost remarcată şi 
până acum, însă prea puţin s-a vorbit despre schimbarea 
adresanţilor, mai ales că modificarea e vizibilă prin formele 
de masculin („te simţi obosit” – s. n.), respectiv de feminin 
(„De-acum nu te mai surprinde nimeni prin târg fugită de-
acasă.” – s. n.).  Această schimbarea adresanţilor apare 
în directă legătură cu succesiunea protagoniştilor celor 
patru poveşti. Personajele joacă, aşadar, un dublu rol, atât 
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ca figuri principale ale naraţiunii, cât şi ca interlocutori 
ai naratorului. Adjectivul pronominal din titlu sugerează, 
pe de o parte, faptul că oricare dintre ei poate fi substituit 
divinităţii, primind nume „înalt” în raport direct de 
proporţionalitate cu evenimenţialitatea, iar, pe de alta, 
mediază distanţa (considerabilă) dintre lector şi ficţiune, 
pentru că numele „tău” poate fi şi o strategie auctorială de 
a facilita lectura de identificare.

Dincolo de imaginea istorică reconstituită şi 
dincolo de aspectul baroc al discursului, romanul Ioanei 
Bradea configurează un univers ficţional încadrat de 
limitele verosimilităţii, fără a cădea în artificialitate. La fel 
ca „scribălăul cetăţii” (Christian Pomarius Baumgarten), 
autoarea îşi asumă atât rolul de compilator, cât şi cel de 
„ficţionalizator” meticulos în raport cu propria scriitură, 
„adunând informaţii şi frânturi de poveşti, punându-le cap 
la cap şi caligrafiindu-le rar pe foi, cu cerneală scumpă.”
_____
*Ioana Bradea, Înalt este numele tău, Humanitas, Bucureşti, 
2017;

Daiana GÂRDAN

Modern, contramodern, antimodern

 Problema modernității rămâne până în ultimele 
decenii un subiect actual și departe de a fi epuizat în 
discuțiile criticii și teoriei literare naționale sau străine. Cu 
o miză recuperatoare, printr-un demers polemic, diferit de 
cel analitic din Modernitatea politică și literară din gândirea 
lui E. Lovinescu, Teodora Dumitru revine în același an cu un 
volum* dedicat celor trei autori fundamentali pentru studiul 
modernității (literare) – Paul de Man, Matei Călinescu și 
Antoine Compagnon, ce urmărește modalitățile prin care 
cei din urmă se revendică de la primul autor și, mai departe, 
raporturile dintre teoriile acestora. 

Demersul autoarei pornește de la ideea existenței 
unui punct comun în definirea modernității de către cei trei 
autori vizați, și anume modernitatea ca ,,punct de fugă” sau 

,,punct de convergență”, teză prin care Teodora Dumitru 
alege să-și justifice din capul locului opțiunea pentru aceștia 
trei și nu alții. Totodată, autoarea anunță și miza majoră a 
acestui demers de urmărire sau panoramare a unui traseu 
al modernității în textele celor trei autori formulată drept 
finalitate epistemologică: adică expunerea modului în care 
„se transformă un concept alterând principiul care-l justifică 
sau cum se conservă același principiu în istoria a două 
concepte percepute ulterior ca diferite”. Ambiția autoarei, 
enunțată explicit, este aceea de a oferi o „mostră de analiză 
care să probeze că studiul conceptelor literare poate participa 
la o istorie a ideilor”.

Volumul are o structură triadică, primul capitol 
este dedicat lui Paul de Man, iar următoarele două, mai 
semnificative în economia demersului atât calitativ, cât 
și cantitativ, dedicate lui Matei Călinescu și Antoine 
Compagnon. Astfel, primul capitol al Rețelei modernităților 
discută două texte fundamentale ale lui Paul de Man, 
Literary History and Literary Modernity și Lyric and 
Modernity, ambele inserate în volumul Blindness and 
Insight, unde autorul își expune teoriile asupra modernității 
istorice (modernitatea în sens larg) și modernismului literar 
sau curentului modernist. Teodora Dumitru insistă asupra 
refuzului teoreticianului american al școlii pozitiviste și 
genetice, acesta profesând chiar o deconstrucție antigenetică. 
Tezele lui Paul de Man, așa cum le expune autoarea, se 
îndreaptă spre definirea modernității în raport cu istoria, 
stabilirea unor dihotomii unde modernitatea în sens larg 
este văzută ca limbaj, în timp ce istoria literară este un 
metalimbaj, și „contestarea demersurilor de contextualizare 
a operei literare (...) prin înlocuirea lor cu o viziune în care 
modernitatea și istoria devin niște tipologii abstracte definite 
strict de relația paradoxală dintre ele, în sensul unei dinamici 
interne”. Ideea de paradox și de tensiune internă în definirea 
modernității în raport cu trecutul/tradiția rămâne funcțională 
și va migra și în teoriile celorlalți doi autori vizați de demersul 
Teodorei Dumitru, într-o manieră care, revendicată de la 
Paul de Man, va duce mai departe rolul ei în discuția despre 
modernitate. În primul eseu discutat de autoare, ”Literary 
History and Literary Modernity”, Paul de Man își anunță el 
însuși revendicările din filosofie, de la Nietszche în speță, 
formulând pe linia dihotomiei viață-istorie ce-i aparține 
filosofului german perechea modernitate-istorie. Mai departe, 
autoarea insistă pe formulele de echivalare a modernității la 
Paul de Man cu „simțul prezentului”, sintagmă ce-i aparține 
lui Baudelaire, despre care teoreticianul american va susține 
că este epitomul modernității. Literatura pentru Paul de Man 
în această discuție este, notează autoarea, „un caz particular 
al modernității”, între ele existând un raport de includere, 
iar nu de suprapunere. Simptomatică pentru modernitate, 
literatura are „calitatea modernă” de natură paradoxală a 
vieții în raport cu istoria. Specificitatea literaturii rămâne, 
așadar, la fel ca cea a modernității istorice, „autonegarea 
urmată de anularea autonegării”, unde această negație este 
tradusă de teoriile demaniene ca imposibilitatea „divorțului 
radical de trecut”. Teodora Dumitru surprinde în această parte 
dedicată autorului american formulele în care el combate 
istoria literară pozitivistă, formalismul și structuralismul, 
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(care, susțin teoriile demaniene, se ocupă mai degrabă cu ce 
nu este literatură) și ideea de evoluție a literaturii, susținând 
că istoria literară trebuie să rămână la interpretarea textului, 
teze care fac din Paul de Man, conchide autoarea, un gânditor 
esențialist, ce respinge nu atât istorismul genetic, cât riscurile 
pe care le aduce, precum așezarea literaturii într-o ordine fals 
naturală, ce pare necesară.

Al doilea capitol, dedicat lui Matei Călinescu, 
prezintă formulele de revendicare ale autorului român de la 
teoreticianul american, dar expune cu precădere modalitățile 
în care acesta se distanțează de câteva puncte fundamentale 
ale teoriilor demaniene. Astfel, viziunea lui Matei Călinescu 
este tradusă de Teodora Dumitru drept o recontextualizare a 
interpretării modernității de către Paul de Man, prin inserarea 
unei conștiințe a timpului istoric. Autorul român păstrează în 
teoriile sale ideea de ruptură continuă și ireversibilă în traseul 
modernității propusă de teoreticianul american, iar mutațiile 
teoriilor lui Matei Călinescu în raport cu cele demaniene 
sunt prezentate de autoare etapizat: preluarea fidelă a 
tezelor lui Paul de Man și valorificarea infidelă a acestora. 
În prima fază, susținând teza naturii eminamente istorice 
a fenomenului modernității, Matei Călinescu recodifică 
raportul propus de Paul de Man dintre modernitate și istorie 
prin optica unui nou dublet, a două modernități, una societală 
și una artistică/estetică. Călinescu îi reproșează aici lui Paul 
de Man esențialismul demersului deductiv al generalului din 
particular (Baudelaire). Or, autorul român expune dualismul 
lui Baudelaire care se configurează ca modernitate artistică 
raportată întotdeauna la cea societală. În faza a doua, Matei 
Călinescu discută dependența paradoxală a modernității de 
istorie pe care o transferă într-o teză a celor două modernități 
deja anunțate, estetică și socială, unde reface raportul 
demanian între modernitate și istorie, dar un raport de data 
aceasta dialectic pe care Paul de Man l-a refuzat constant. 
Astfel, ideea de modernitate estetică pentru Matei Călinescu, 
care pornește și depășește teoriile demaniene, este aceea de 
„concept de criză în triplă opoziție dialectică față de tradiție, 
față de modernitatea civilizației burgheze și față de ea 
însuși”. Păstrând spiritul disociaționist și lexicul paradoxului 
din tezele lui Paul de Man, Matei Călinescu transferă 
conceptul de ambivalență din teoriile acestuia din urmă 
în dialectică. Teodora Dumitru continuă prin a demonstra 
cum aceste teze din Fețele modernității (și mai apoi Cinci 
fețe ale modernității) se modifică în eseurile „Modernitate, 
modernism, modernizare: variațiuni pe teme moderne” și 
„Reflecții subiective despre modernitate și lectură”, unde 
introduce conceptul de contramodern și o nouă dihotomie în 
cadrul modernității sociale: modernitatea raționalistă vs cea 
iraționalistă, migrând totodată de la optica neutră ideologic 
la una eticistă. Matei Călinescu ridică problema unei  false 
modernități, reprezentată de comunismul țărilor de Est, care 
se opune „modernității autentice”, astfel că noua perspectivă 
călinesciană în urma acestor eseuri se leagă de un divorț 
între cele două modernități, unde una este pozitivă și cealaltă 
negativă. 

Ultimul capitol, dedicat lui Antoine Compagnon, 
este și cel mai semnificativ din punct de vedere cantitativ, 
deși pledoaria autoarei rămâne explicit în favoarea lui 

Matei Călinescu. Teodora Dumitru discută despre miza 
deconstructivistă prezentă în Cele cinci paradoxuri ale 
modernității a narațiunii canonice a modernității literare și 
despre încercarea de demontare a viziunii genetico-finaliste 
asupra literaturii în genere, poeziei în speță, moderne 
pe care o profesează autorul belgian. Soluția propusă de 
Compagnon este deschisă așadar în Cele cinci paradoxuri 
ale modernității, dar este concretizată abia în Antimodernii 
în 2005: antimodernitatea. Miza autoarei în acest capitol 
rămâne încercarea de a discerne modul de prelucrare la 
Compagnon a influențelor demaniene și ale lui Matei 
Călinescu. Compagnon combate ideea e timp linear (iudeo-
creștin) propusă de Matei Călinescu, pentru care creștinătatea 
și modernitatea sunt fenomenene interdependente, deoarece 
„temporalitatea creștină este declinistă, nu progresistă, ca 
etosul modern”. Compagnon păstrează politica paradoxului 
în discuția despre modernitate pe care o pune în termeni ca 
„asociere de contrarii”, „aporie”, „impas logic” și definește 
modernul drept „negare a tradiției și tradiție a negării”. În 
Antimodernii, tensiunea interioară preluată de la Paul de Man 
va fi transformată dintr-o condiție a modernității într-una a 
antimodernității. Demersul autoarei vizează mai departe 
cum, de la epitomul modernității pentru Paul de Man și 
Matei Călinescu, Baudelaire devine pentru Compagnon un 
antimodern; dacă la Matei Călinescu Baudelaire era privit 
ca tensiune față de trecut și prezent, Antoine Compagnon 
insistă pe tensiunea lui Baudelaire în raport cu prezentul: 
„Nemaifiind abordat în calitatea lui de artist, ci în aceea 
de cetățean cu opinii modelate de o ideologie, autorul 
Florilor răului va deveni în Antimodernii un retrograd în 
linia lui Joseph de Maistre; diferența dintre ei – esențială 
în orice istorie a literaturii – se va pierde, în loc să iasă în 
evidență; iar acolo unde Călinescu vedea «un jurământ 
de credință, lipsit de orice echivoc, față de modernitate 
în estetică», Compagnon va distinge în cele din urmă un 
simptom al antimodernității”. Pe Antoine Compagnon nu-l 
mai interesează, așadar, gândirea artistului Baudelaire, ci a 
omului politic. Dubletul de modernitate estetică și socială de 
la Matei Călinescu se transformă la Compagnon în dubletul 
modernitate vs antimodernitate. Această dihotomie este 
prezentată pe larg  în capitolele Ce este modernul?  și Ce 
este antimodernul?, de unde autoarea subliniază, în primul 
rând, elementele modernismului în viziunea lui Compagnon, 
care-l va defini în termeni de revoluție, intelectualism, 
idealism, revoluție, optimism, metodă; în al doilea rând, la 
polul opus, elementele antomodernismului în termeni de 
contrarevoluționarism, anti-Iluminism, pesimism, doctrina 
păcatului originar, sublim, vituperație, unde antimodernul, 
susține Antoine Compagnon, este contrarevoluționarul. 

În fine, autoarea se raportează polemic la 
Compagnon, căruia îi recunoaște aportul însemnat abia în 
Antimodernii, și acesta, însă, „strict nominal, desemnând 
printr-un termen relativ nou o entitate artificială formată din 
entități pentru care jargonul istoriei politice a dezvoltat o 
panoplie mai rafinată și care include conceptul dialectic de 
modernitate descris de Călinescu, fără a-l putea, la rândul 
său, ataca sau nuanța”. Miza recuperatoare a volumului 
Teodorei Dumitru rămâne îndreptată spre teoriile lui Matei 
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Călinescu, susținând posibilitatea unei redeschideri a 
problemei dialecticii, propusă ca soluție pentru discuția 
despre modernitate de autorul român. Un demers cu finalitate 
epistemologică, așa cum își propune autoarea, Rețeaua 
modernităților. Paul de Man – Matei Călinescu – Antoine 
Compagnon oferă un amestec fericit de teorie literară, studii 
culturale și istorie a ideilor și urmărește cu succes un traseu 
al teoriilor despre modernitate așa cum se conturează el în 
textele celor mai relevante nume în domeniu.
________
* Teodora Dumitru, Rețeaua modernităților. Paul de Man 
– Matei Călinescu – Antoine Compagnon, Editura Muzeul 
Literaturii Române, București, 2016.

Senida POENARIU

Cu Andrei Bodiu despre viață și 
despre moarte

 Antologia Oameni obosiți*, editată la Cartier de 
Claudiu Komartin, își atinge scopul și prezintă „o imagine 
de foarte bună rezoluție” a poeziei lui Andrei Bodiu. 
Selectând poeme din volumele Pauză de respirație (1991), 
cursa de 24 de ore (1994), Poezii patriotice (1995), Studii 
pe viață și pe moarte (2000), Oameni obosiți (2008) și Firul 
alb (2014), Komartin vede „multă primăvară în poezia lui 
Andrei Bodiu”, o poezie „întocmai cum a fost și omul”, în 
timp ce Al. Cistelecan îl cataloghează pe poetul brașovean 
drept un „poet al infernului, al asfixiei cotidiene”. Selecția 
lui Komartin, ilustrativă cum spuneam pentru poetica lui 
Andrei Bodiu, confirmă fără drept de apel încadrarea lui 
Cistelecan, așa că nu putem să nu ne întrebăm, totuși, cât 
de adecvată, cum ar spune Mircea Martin, este „imaginea” 
pe care încearcă programatic editorul acestei antologii să 
o contureze. „Primăvara Bodiu”, cum își numește de altfel 
antologatorul nota introductivă, respectiv poezia „debordând 
de vitalitate”, lipsește cu desăvârșire.

Nu pot să fiu de acord nici cu percepția conform 
căreia între omul Bodiu și poetul Bodiu ar fi o suprapunere 
perfectă, dincolo de faptul că discuțiile de acest gen nu 
sunt relevante în hermeneutica literară. Dar pentru că 
deja am intrat pe acest domeniu, voi spune că, din contră, 
senzația mea când am citit poemele profesorului Andrei 
Bodiu, care mi-a marcat devenirea intelectuală în mod 
activ timp de șase ani, a fost una stranie sub acest aspect al 
identificării. Și aceasta deoarece Andrei Bodiu a fost de o 
energie debordantă, primăvăratică – dacă e să fim în ton cu 
descrierea Claudiu Komartin – o prezență stenică și jovială 
care, prin volubilitate mobiliza și totodată magnetiza 
oamenii din jurul său. La o primă lectură, formula mai 
degrabă recesivă a poemelor sale nu trăda nimic din 
expansivitatea cu care eram obișnuită. Imposibilitatea 
evadării din existența care, asemenea unui turbion, 
izolează individul într-o realitate care ea însăși nu-și (re)
găsește rațiunea de a fi, are, la Bodiu un deznodământ 
deconcertant: „ne învârtim în cerc/ ne învârtim în cerc/  
simțim căldura și frigul și ploaia și ninsoarea/ și ploaia și 
căldura și ninsoarea și frigul/ atât/ atât” –  cam aceasta ar fi 
în câteva cuvinte amprenta pe care versurile din Pauză de 
respirație mi-au lăsat-o. 

Profesorul Bodiu avea însă grijă ca, din când în când, 
să ne ducă în vizită prin laboratorul de creație al poetului 
Bodiu, împărtășind momente germinative ale poeziei sale, cât 
și motivațiile din spatele publicării volumelor la distanțe atât 
de mari. Andrei Bodiu nu credea că rezervoarele inspirației 
(autentice și de valoare) sunt capabile să producă volume de 
poeme pe bandă rulantă. Chiar și un volum pe an era deja 
prea mult, oricât de prolific ar fi un autor. 

 Membru al grupului de la Brașov condus de 
Alexandru Mușina, Andrei Bodiu debutează alături de 
Simona Popescu, Marius Oprea și Caius Dobrescu în 
1991 cu volumul colectiv  Pauză de respirație. Acesta se 
distinge de congenerii săi prin ceea ce Andrei Terian numea 
„radicalizarea programatică a prozaismului”: „La Andrei 
Bodiu nu se întâlnesc nici arierplanul politic şi ideologic din 
lirica lui Caius Dobrescu, nici polifonia şi intertextualitatea 
Simonei Popescu. Dimpotrivă, autorul Poemelor patriotice 
practică în mod deliberat o artă austeră, menită să sugereze, 
prin chiar sărăcia ei, afină cu textele «ultimului» Bacovia, 
lipsa de coerență, de sens şi de transcendență a lumii”. 
(Andrei Terian în Cultura)

Într-un interviu acordat lui Mihai Vakulovski pentru 
revista Contrafort, în 2002, Andrei Bodiu plasa propria 
generație, cât și pe cea care o succedă, sub auspiciile 
optzecismului: „Şi poeţii din anii ’90, şi cei care debutează 
azi scriu o poezie care situează în centrul ei  realitatea şi 
biografia, o poezie care mizează pe directețe, oralitate, pe 
comunicare. De mai bine de douăzeci de ani poezia română 
se află în interiorul modelului propus de optzeciști”. Cât 
despre „programul” grupului de la Brașov, Bodiu afirma: 
„Maşscrismul s-a născut de la «ca şi cum m-aș scrie» şi are 
legătură cu faptul că doream  să ne scriem biografiile «în 
realitate». Când primea poeme de la congenerii noştri spre 
lectură, Caius Dobrescu întreba: «E de-al nostru, scrie cu 
realitatea?»”. 
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Scria Andrei Bodiu cu realitatea, sau despre realitate? 
Ambele variante ar putea fi valabile dacă privim indigența 
tropilor, tranzitivitatea, precizia și concizia poemelor sale, 
respectiv limbajul nemediat, ca o mostră  procesuală a 
„scrierii cu realitatea”, acea „realitate epidermică ce se scrie 
direct pe pielea poemului” amintită de Nicolae Manolescu. 
De altfel, poemele lui Andrei Bodiu sunt străbătute de un 
sâmbure tensional al indeterminării dintre percepție, proiecție 
și realitate: „Dar poate pictorul a modificat/ o fotografie poate 
poetul era/ mincinos sau grafoman/ și tu nu ești decât/ unul 
dintr-o mulțime aliniată/ în timp ce eu/ mă plimb pe stradă/ 
firul care mă leagă/ e mult mai subțire.” (319) Realitatea lui 
Andrei Bodiu este un puppet show colectiv din care nu se 
poate evada, așa că nu e de mirare că „un robinet îți/ strânge 
ușor încet creierul în fiecare dimineață.” (Bună dimineața) 

Noul poem din volumul cursa de 24 de ore stă sub 
semnul unei realități în expectativă  dominată de plictisul 
existențial. O așteptare a unui ceva indicibil care, în lipsa unei 
finalități, fie ea și o degringoladă, se transformă într-un teribil 
simț al urgenței. Nu degeaba volumul se întitulează cursa 
de 24 de ore. Într-o tonalitate eclesiastică, poetul conchide: 
„toate au un sfârșit și un început. Chiar gara/ asta a fost demult 
înființată”. Deschiderea spre universal a poemelor lui Andrei 
Bodiu este intempestiv înăbușită prin reculul în prozaic. 
Tehnica este subtilă și aplicată cu o anumită consecvență. 
Acesta este unul dintre procedeele prin care Andrei Bodiu se 
ferește de patetisme. De fapt, cum bine spunea Radu Vancu, 
vorbind despre ultimul volum al poetului, Firul alb, Bodiu 
deschide discuția în subtext, în timp ce lectorul este direct 
responsabil „să vină cu utilajele de forare & extragere a 
poeticității” și a sensului latent, aș adăuga. 

Tergiversarea și lipsa concretizării unei reacții 
definitive sunt sincrone blazării post revoluționare unde nu 
mai e loc de zvâcniri sedițioase: „Camera mea era/ tot mai 
închisă/ îmi arsesem mânecile cu supă și scrum/ mâinile mele 
de copil bolnav/ căutau zonele calde ale caloriferului ruginit/ 
scaunele căzuseră pe parchet/ se amestecau amănuntele unei 
plecări/ așteptate departe departe/ fără grupă sanguină pe 
buletin/ fără să comunic ceva deosebit/ aș fi plecat departe 
departe/ spre colțul străzii/ sau mai la sud/ spre balconul 
proaspăt vopsit/ și închis cu cheia.” (a.b. a.b. a.b.)  Și, chiar 
dacă, ipotetic, cu timiditate și chiar precauție, ai deschide 
fereastra pentru a ieși din spațiul claustrofobic dominat de 
frig – puține ocazii în care poetului să nu-i fie frig sau să nu fie 
vreo referire la vântul care-ți pătrunde până în oase, motive 
ale unui scenariu imaginar glacial –, zidul alb nu se lasă decât 
pipăit, nu și escaladat: „Apoi dănțuind pe cordoanele de mâl/ 
pe cărările uscate de mâl învârtindu-te/ până  cazi pe sacii 
de cânepă./ Vrei să deschizi geamul./ Să pipăi zidul peretele 
alb lucitor/…/ deschizi puțin geamul și pipăi peretele alb/ 
lucitor îți auzi inima zvâcnind tot/ mai tare/ înfășurată în 
ziare precum 2 kg carne vită.”

Cât despre valoarea soteriologică a poeziei sau 
despre statutul poetului, ei bine, Andrei Bodiu tratează 
această chestiune cu ironie: „Aseară am băut o sticlă de vin 
cu Marius./ În cârciumă s-a aprins dintr-odată lumina și/ 
m-a întrebat cum mai merge cu poezia nu/ i-am răspuns am 
scuturat doar țigara/ am stins-o el mi-a spus că e în formă./ 

Azi mi-a spus că tot ieri l-au bătut doi tipi./ Seara târziu. Pe 
stradă./ Poate erau grăbiți/ să-i scoată poezia din cap și/ s-o 
atârne pe sârmă/ ca pe o rufă albă în bătaia vântului.” (despre 
cum se poate citi o poezie)

Andrei Bodiu nu a fost niciodată un languros 
locvace, însă, în poeziile patriotice, ritmul este și mai lapidar, 
formatul și mai condensat, iar luciditatea sumbră este una 
de sorginte profund nihilistă și decepționistă, chiar macabră: 
„Dar țara ta e foarte departe./ Prin acest tunel de carne 
vie de/ corpuri moarte./ Țara ta e foarte departe./ Ce mai 
contează dragostea ta?/ E patetică și neputincioasă.” Poeziile 
patriotice sunt exprimări ale unei crize existențiale venită 
și pe fondul falimentului realității incapabile să-și conțină 
Sensul, și totodată să livreze poetului măcar un sens, dacă nu 
Sensul. Gândul sinuciderii nu este terifiant, ci, dimpotrivă, 
este stenic: „Ce ți-a rămas. O venă/ deschisă și propria iluzie/ 
Că te mai poți omorî./ Că te mai poți sinucide./ Agățat de 
vreun copac”.

În Studii pe viață și pe moarte, poetul optează pentru 
decupaje din cotidian lipsite de orice urmă de spectaculos 
și care, de cele mai multe ori, sunt doar expuse fără vreo 
intervenție a vocii poetice: „o femeie învelită/ într-o pătură 
roșie./ Acoperită cu un batic de mătase./ Ea împingea în 
beznă cu mâinile/ mecanismele grele ale unui cărucior./ 
Printre becurile chioare un muncitor/ obosit gonea un 
tomberon de gunoi./ S-au oprit în mijlocul drumului./ El i-a 
zâmbit și i-a pupat mâna.” (Scurtă întâlnire) Avem o poezie 
a tipologiilor umane, tocmai de aceea cred că în această etapă 
poetică prevalează focalizarea asupra trăirilor celuilalt, care, 
prin extensie, identificare și empatie, devin și ale lectorului, 
nu doar ale poetului. Studiile denudează potențialele sinapse, 
punctele de legătură și de ruptură dintre indivizii care 
formează colectivitatea: „Stăm de vorbă și-n/ Spatele nostru 
un bătrân/ Urcă scările cu-n rucsac/ Verde soios în spate./ 
«N-aveți voie, n-aveți voie/ acolo» îi strigă vânzătoarea  
«ce căutați»?/ mai spune și bătrânul scoate o batistă/ și-și 
suflă nasul cu mâna transpirată./ Noi brusc tăcem/ Și praful 
dintre cărți face/ Viraje prin încăpere./ Bătrânul coboară 
întreabă de-o carte/ de proverbe și iese/ lăsându-și inima 
să zvâcnească/ înfiptă-ntre-rafturi.” (Eu cu Mihai Ignat 
discutând despre Thomas Wolfe în anticariat).

Umbra thanatică se păstrează, însă, mai degrabă în 
subsidiar. Un adevărat spectacol tulburător al tanatologiilor 
funeste oferă Andrei Bodiu în Firul alb, volum publicat post-
mortem. Cum tematica marelui exitus a poeziilor poetului 
brașovean fost deja învăluită cu o aură mistică, voi încheia 
prin câteva versuri pe care le consider exemplare pentru 
întregul volum: „Azi un șofer care semăna cu Seymour 
Hoffman/ M-a întrebat dacă știu încotro/ Se îndreaptă lumea./ 
Era dimineață și lapoviță într-un sfârșit de octombrie/ Iar 
lumea mergea spre centru spre școli./ Mi-am strâns umerii 
atât/ Cât să iau în piept căldura din mașină./ Până la Livadă 
am schimbat guverne președinți Seymour/ Hoffman mi-a 
luat banii./ Nu m-a privit./ Purta ochelari cu dioptrii mari cât/ 
Parbrizul prin care ne chinuiam să ieșim.” (Taxi Driver)
________
*Andrei Bodiu, Oameni obosiți, selecţie realizată de Claudiu 
Komartin, Editura Cartier, 2016.
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Mihaela VANCEA

Manifeste resemnate

 Să vorbim puțin despre bani./ Să vorbim 
puțin despre muncă./ Să vorbim puțin despre timp. O 
invitație la șuetă ar părea de la prima pagină noul volum 
de poezii* apărut în colecția Vorpal. Dar lucrurile sunt 
mai serioase de atât, căci, așa cum și-a obișnuit cititorii, 
Elena Vlădăreanu rămâne o ,,autoare cu program”, 
după cum o numea Octavian Soviany în Cinci decenii 
de experimentalism. Compendiu de poezie românească 
actuală, Volumul II. Bani. muncă. timp liber rămâne în 
aceleași grafice ale stilului autoarei: nu lipsește factorul 
biografic, nici spiritul feminist, de frondă, manifestat în 
poeme de tip monolog și mai ales, nu lipsește atenția la 
detalii care denunță nedreptăți și incompatibilități de zi 
cu zi. Estetica sa distinctă vine la pachet cu un discurs 
mai direct decât cel utilizat în volumele precedente. 
 Cartea este structurată pe trei grupaje, după 
cum sugerează și titlul, fiecare cu un corp de poeme 
menite să se completeze la nivel de idei. De departe, 
cele mai grăitoare sunt poeziile primei părți, poezii care 
aduc în discuție un lung șir de chestiuni deranjante, de 
frustrări, de nervi privind condiția scriitorului în special 
și a artistului în general. Sigur că tematica nu e una 
nouă, însă ce impresionează este modul de raportare 
la aceasta. Autoarea redă punctual o serie de nereguli 
ale lumii scriitoricești simultan cu o atitudine generală 
de toleranță a unor nedreptăți. Sunt lucruri care trebuie 
zise, care se discută în general pe la colțuri și cărora 
ea își asumă să le dea voce pentru ca unii să-și piardă 
,,inocența”. Să o luăm, așadar, pas cu pas. Scriitorul 
zilelor de astăzi este un membru activ al societății, 
adesea văzut ca un soi de entertainer, el participă la 
evenimente culturale, la lecturi publice, însă de cele 
mai multe ori implicarea sa nu are vreo remunerație 

căci ,,evenimentul nu e nicăieri bugetat./ așa că nu avem 
bani de onorarii/ (n-avem de fapt nimic)/ nu am primit 
un leu pe acest text/ hai, mă, Elena, și tu acum!/ nu, 
nu se plătește, e la bookfest, ce naiba?!/ din păcate, nu, 
dar consumația la bar e gratuită pentru dvs./ în limita 
unei băuturi alcoolice și a unui suc sau cafea/ îmi pare 
așa de rău că nu putem plăti contribuțiile/ e foarte 
jenant/”. Câștigul de pe urma acestor evenimente este 
unul modest, constând în interacțiunea cu publicul, 
recunoștința acestuia, pe scurt, acea acumulare de 
,,capital simbolic”, la care se referă și autoarea într-unul 
din poeme. 
 Cu toate acestea, piața de carte e una 
competitivă cu atât mai mult cu cât implică adesea 
concursuri și burse, diverse finanțări pentru rezidențe 
artistice. Aici, Elena Vlădăreanu creează un montaj 
destul de interesant intercalând printre poemele sale și 
e-mailuri care conțin refuzuri în urma aplicării la astfel 
de programe. Un montaj care dă și mai multă forță 
mesajului textelor ei. Astfel încât, poetul trebuie să fie 
dincolo de toate un bun PR, caracteristică vitală, iată, 
pentru supraviețuirea ca artist: ,,Probabil/ Nu sunt un 
bun scriitor de aplicații/ Nu știu să mă scot la vânzare”. 
Desfășurarea poemelor are o logică grozavă, fiecare 
neconcordanță pe care autoarea o aduce în discuție își 
găsește continuarea într-o alta. Dacă lecturile publice, 
colaborările la diverse antologii și alte evenimente nu 
sunt plătite, firească ar fi existența unui sindicat, a unei 
uniuni care să reprezinte scriitorii. Tot volumul are în 
spate atitudinea celui care se revoltă în singurătatea sa, 
în spatele ecranului, prin casă, pe la colțuri: ,,Nu mai 
trebuie să acceptăm./ Prima întrebare asta trebuie să 
fie: se plătește ori ba?/ Nu se plătește, adio și la gară!/ 
Trebuie să fim uniți, să ne vorbim între noi și să nu 
mai/ acceptăm să mergem fără bani./ Poate ar trebui să 
facem un sindicat./ O uniune. Cei care sunt în uniune 
să nu accepte fără bani./ La un moment dat nu vor 
mai avea încotro și vor începe să plătească./ Trebuie 
să fie clar. Niciun scriitor nu acceptă să citească fără 
să fie plătit!/ Mobilizarea!/ O să punem noi lucrurile 
la punct!/ Schimbare scrie pe noi!/ Vom face istoria 
literară!/ Vom face și vom drege!/ Vom face marea 
cu sarea!/ Vom face o mare brânză!/ Vom face rahatul 
praf!/ Vom face din rahat bici și vom face biciul să 
pocnească!”.
 Bani. muncă. timp liber este un volum care 
își propune multe. Un volum încărcat de revoltă și de 
critică a unor obiceiuri pe care autoarea le reliefează și 
le condamnă pornind de la propriile experiențe. Cele din 
primul grupaj trimit la fapte umilitoare, constrângătoare, 
uneori la limita ridicolului, toate construite în jurul unor 
neajunsuri ale statutului de scriitor. Sigur că toate cele 
menționate mai sus se completează cu presiunea din 
partea familiei, cum e mama care întreabă dacă ,,iese 
ceva din treaba asta” sau presiunea socială, inevitabila 
distincție între succesul de piață și cel critic, ,,lista cu cei 
grozavi, cu cei care merită”.
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 De un haz delicios este atacul la prejudecățile 
legate de imaginea artiștilor, androgini prin definiție: 
,,Mie îmi plac hainele colorate, artiștii se îmbracă în negru. 
All/ black. Eu nu fumez, artiștii fumează. Nu mă droghez, 
nu beau./ Artiștii... în fine.(...) Artiștii sunt androgini, pe 
mine scrie mare REPRODUCERE./ Salvarea speciei./ 
Gospodină./ Mamă./ Mică, șolduri mari, pulpe, colăcei, 
sâni, umeri lăsați./ Artiștii nu se reproduc”. 
 Despre grupajul poemelor referitoare la muncă 
putem zice că ele sunt construite în baza unei ferme 
poziții feministe, atacând cu aceeași armă a autoironiei 
o serie de prejudecăți de tipul ,,mama poartă șorț și stă 
la bucătărie” sau ,,desigur că femeile trebuie să câștige 
mai puțin decât bărbații, ele sunt mai slabe, mai mici 
și mai puțin inteligente” sau ,,femeile nu sunt bune de 
chirurgi”. Discursul se înmoaie însă cu acest calup de 
poeme, vocea autoarei nu mai este atât de puternică 
precum în partea întâi a volumului. Portavocea pe 
care părea să o poarte cu sine e înlocuită de niște 
povestioare cu tâlc, printre care intercalează fragmente 
de poezii proletcultiste de tipul celor scrise de Veronica 
Porumbacu: ,,Tatăl meu zidește case,/ Cocoțat pe 
schele./ El cu fruntea lui ajunge/ Până sus la stele”. 
Acest montaj creează o atmosferă de pionierat care 
lucrează în favoarea temei despre diferențele de gen. 
 Într-un spațiu relativ restrâns poemele Elenei 
Vlădăreanu vizează o gamă largă de subiecte actuale, 
de la condiția scriitorului la funcționalitatea pieței de 
carte, de la femeia scriitor la diferențele salariale dintre 
bărbați și femei, de la relația mamă-copil la boom-ul 
tehnologic și invazia roboților. Filosofia timpului liber, 
tema celei de a treia părți, aluncă pe calea unui imaginar 
de tipul Brave New World: ,,Bilanț: 5000 de bebeșuși au 
fost acasă după ce au fost delivrați de uterele externe. 
Sunt perfecți, nici o anomalie înregistrată”. Autoarea 
destabilizează orizontul de așteptare al cititorului, 
poemele evocă o lume a roboților, unde importantă 
nu mai e egalitatea de gen, ci capacitatea fiecăruia de 
a munci, de a fi mai mult decât poate o mașină să fie. 
Mai mult, însă, ea duce la extremă ideea timpului liber 
și elimină complet munca din ecuație: ,,Ei vor crea 
lumea fără muncă./ Aceasta este împărăția lor.” În doar 
câteva pagini, imaginarul volumului său se transformă 
radical. De la imaginea clasei muncitoare sare la 
portretul omului eliberat de sub corvoada muncii, care 
nu se mai definește prin orele lucrate ci, din contră, se 
confruntă cu angoasa timpului liber:  ,,Timpul liber va fi 
nemărginit/ Atât de nemărginit că te vei lua cu mâinile 
de cap/ Încotro? Și acum? Eu ce mă fac?”.
 Odată cu lansarea bani. muncă. timp liber, 
Elena Vlădăreanu se dovedește în continuare o ,,clasică” 
a generației douămii, după cum o numește Bianca 
Burța-Cernat. Fiecare dintre aceste grupaje, separat, ar 
fi putut reprezenta un volum în sine, dar împreună ele se 
completează tematic. Cu toate acestea, discursul devine 
instabil pe alocuri, probabil din cauza numeroaselor 
mize pe care și le propune. Ea rămâne fidelă, până la un 
punct, formulei sale directe care a consacrat-o, poeziei 

de tip manifest, însă, undeva pe drum, acest volum pare 
că se înmoaie, își pierde din elanul inițial și se încheie 
într-o atmosferă de resemnare, cu o apocalipsă cumințică 
și cu niște influențe biblice, de tipul Fericirilor, varianta 
updatată: ,,Dacă ești dintre cei săraci, nu te preocupa, 
totul va fi bine./ Privește cerul,/ îți garantez/ totul/ va/ fi/ 
bine”. 
________
*Elena Vlădăreanu, bani. muncă. timp liber, Nemira, Colecția 
Vorpal, București, 2017.

Amalia COTOI

Regimul monumentalității în 
literatura română

Fabrica de geniu e un fenomen de două ori 
important în literatura română. În primul rând, gândit ca 
un sequel al momentului eminescian, conținutul ei reușește 
să producă istorie și miez acolo unde discursul public și 
retorica omagială livrează, cel puțin o dată pe an, un înveliș. 
Odată cu Adrian Tudurachi și cu analiza mecanismelor de 
aureolare a unor personalități literare fondatoare, Eminescu 
nu mai e o culme a genialității privită în abstract, ca o 
consecință a unei literaturi supusă tentativelor nereușite, ci 
un rezultat aproape organic al tendinței spre „genializare” 
proprie oricărei culturi emergente. „Geniul e soluția 
literaturilor care nu dispun de un patrimoniu literar și care 
capătă conștiința propriei precarități prin comparație cu 
o literatură mai bogată.” În al doilea rând, prin asumarea 
unei literaturi văzută ca „uzină al cărei principal scop 
rămâne mărirea producției” și prin înlocuirea, în termenii 
lui Jan Baetens (din Une défense „culturelle” des études 
littéraires), noțiunii rigide de obiect (literar) cu conceptul 
dinamic, de practică culturală, studiul lui Tudurachi devine 
un must read și ca abordare metodologică. 
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M-aș opri, pentru început, la ceea ce Stanley Fish, 
într-un articol din 1989, Being Interdisciplinary Is so 
Very Hard to Do, numește „interdisciplinary thought”. 
Cu o vădită rezistență împotriva trendului neo-marxist al 
interdisciplinaritărții, Fish nu vede în „interdisciplinary 
thought” eliberarea cercetătorului din chingile inerente 
propriei specializări, ci o nouă formă de instituționalizare 
care ia forma unui melanj între elementele mai multor 
domenii, într-un soi de harababură a disciplinelor. „The 
blurring of existing authoritative disciplinary lines 
and boundaries will only create new lines and new 
authorities; the interdisciplinary impulse finally does not 
liberate us from the narrow confines of academic ghettos 
to something more capacious; it merely redomiciles us 
in enclosures that do not advertise themselves as such.” 
Ancorat în „realitățile productive ale locului” în ceea ce 
privește analiza ideilor despre geniu care devin, în cele 
din urmă, motorul creației literare, axat, mai degrabă pe 
o cartografiere socială decât textuală („Cred că pentru 
a putea stabili o focalizare asupra obiectelor literare 
trebuie să avem nu atât o cunoaștere a discursurilor, 
cât una a experiențelor.”), Adrian Tudurachi depășește 
clivajul inerent demersului său, între intenția literară 
și interpretarea fină a textelor supuse chestionări, pe 
de-o parte, și abordarea, pe rând, a unei perspective 
antropologice, sociale, istorice, religioase, arheologice, de 
cealaltă parte. Fie că pleacă de la un principiu economic, 
în care literatura e „o acumulare de date demografice”, iar 
numărul celor angrenați în „jocul literar” e cu atât e mai 
mare cu cât locuitori unui spațiu lingvistic comun sunt 
mai mulți (în capitolul Sacralizarea), fie că alege studii 
de patrimoniu pentru a justifica monumentalizarea și 
switch-ul paradigmei estetice, dinspre aspectul impunător 
al „operelor care fixează memoria” înspre fragmente de 
artefacte, menite să funcționeze ca întreg (în partea a 
treia, Monumentalizarea),  fie că vede în terminologia 
și etica religioasă motorul care antrenează vocația 
literară într-o cultură de început (în ultimul capitol, 
Singularizarea), intelectualul umanist păstrează cu 
naturalețe unitatea discursurilor multiple prin stabiliarea 
categoriei admirației ca punct central al cercetării. „Ca 
să redau semnificația socială a mitologiei genialității și 
în același timp funcționarea ei în cadrul unei «fabrici de 
literatură», am citit discursurile despre geniu în corelație 
cu ideile care susțin și justifică admirația.”  

Atent la explicitarea pașilor pe care-i face în 
cercetare, cu incursiuni meta de tipul „analiza la firul 
ierbii a putut să lase impresia unei complexități pe care 
în realitate metafora nu o are” (atunci când vorbește 
despre mărgăritarele lui Alecsandri), Adrian Tudurachi 
își marchează demersul prin permanenta nevoie de 
conceptualizare a lexicului cu care operează. Mișcarea 
de cartografiere a dinamicii ideii de geniu, de la Barbu 
Paris Mumuleanu, primul care-l vehiculează, în anul 
1825, cu un popas prin paralele dintre geniul micilor 
culturi și geniul literaturii franceze („Geniul francez era 
orientat de valorile sociabilității, de idealul comunicării 
reușite și al schimbului fericit de idei; prin contrast, 

geniul micilor culturi naționale s-a situat în domeniul 
valorilor etice, bazându-se pe comportamente, atitudini, 
stiluri și moduri de a fi”), culminează, în a doua parte 
a studiului, cu o analiză focalizată pe definirea boieriei 
și a relațiilor pe care acesta le stabilește cu mitologia 
geniului. Boierii, în viziunea lui Heliade Rădulescu, sunt 
„echivalentul locurilor comune ale libertății și egalității”, 
„ei nu sunt definiți printr-o interioritate diferențiată sau 
o acțiune politică singularizată. Individualitatea lor ține 
de drepturile politice: opiniile pe care pot să le exprime, 
voința pe care pot să o arate, deciziile pe care le pot 
influența. Ceea ce îi face «geniali» e o anume capacitate 
de cunoaștere a realității din Țara Românească, o 
înțelegere a regimului de proprietate, a nevoilor 
oamenilor locului etc.” Important de menționat aici e că 
nu e vorba de o analiză inocentă a unui fapt izolat. În 
figura boierimii, Tudurachi recunoaște circulația ideilor 
bazate pe „investirea indivizilor în funcție de capacitățile 
cognitive”, specifice saint-simonismului.

Deplasarea paradigmei dinspre un regim al 
monumentalității înspre fragmentar plasează acum în 
centrul atenției estetice și opere populare. „În acest context 
s-a schimbat și conținutul ideii de geniu. Alecsandri 
nu mai vrea să denumească o atitudine specifică unei 
comunități, un aspect caracterial. Genialitatea e direct 
determinată de «originalitatea» frumuseții., de gradul de 
inventivitate estetică.” În vreme ce regimul sacralizării, 
specific figurii boieriei, are ca fundament o viață model, 
regimul monumentalizării are la temelie efemeritatea 
timpului. Aici, autorul Fabricii de geniu se oprește asupra 
mărgăritarelor ca metaforă a formei și ca „promisiunea 
unei lumi în care totul (...) are șansa de a se instrumentaliza 
și de a încremeni în ipostaza hieratică a obiectului demn 
de admirație”. E, din nou, același mecanism al unui zoom 
in pus pe un detaliu anume, care devine concept și nucleu 
al întregii demonstrații, fiind dus, în cazul de față, până 
la supralicitare. „În activitatea de metaforizare a epocii 
era vorba de investirea cu calități estetice tocmai a 
fragmentelor decupate: ceea ce mărgăritarele încercau să 
reprezinte era o experiență sensibilă făcută posibilă prin 
desfacerea piesei din ansamblul ei organic, prin separarea 
ei de operă, de context și de producător. Era un mecanism 
de legitimare a atenției la micro-unitățile textuale, 
comparabil cu cel care în epoca structuralismului avea 
să justifice practicile de microlectură sau close reading.”

Partea a patra, Singularizarea, e dedicată, după 
cum era de așteptat, tranziției dinspre genii înspre geniu 
și, deci, dinspre latura socială, a comportamentelor 
exemplare, înspre cea literară, a operei care ține locul 
exemplarității exterioare. Deși întreprinde o analiză 
fină a mecanismelor angrenate în nașterea vocației 
într-o literatură emergentă, cu o focalizare repetată pe 
comportamentele religioase, sursele afectivității sau 
dorința națională („Dorința națională face posibile două 
narațiuni existențiale care distribuie valori complementare 
și – aș remarca – în egală măsură nesatisfăcătoare: una 
care e profund evenimențială, dar lipsită de libertate 
(tiparul creației prin retragere). Cealaltă, care e liberă 
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să exprime activ și care domină câmpul acțiunii, dar 
monotonă, fără relief, indiferentă în raport cu tipurile și 
planurile activității umane. Ceea ce lipsește e o narațiune 
care să reunească libertatea acțiunii și singularizarea: 
adică o viață în care profesia să reflecte vocația 
particulară a fiecăruia dintre indivizi.”), cred, totuși, că 
analiza propriu-zisă a geniului eminescian e prea facil 
expediată în zona evidenței. Astfel că, întrebări ca „ce 
s-a schimbat în economia genialității pentru ca, dintr-o 
dată, autorii să treacă de la calificări multiple la calificări 
solitare? De ce, din momentul în care genialitatea i s-a 
atribuit lui Eminescu, ceilalți au pierdut-o? De ce trebuia 
să fie singur? De ce, după mulți ani de largă toleranță 
față de seria autorilor „geniali”, societatea a decis brusc 
să restricționeze utilizarea cuvântului, retrăgând acest 
privilegiu nu numai vechilor scriitori, ci, mai mult încă, 
refuzând să îl acorde oricărui alt scriitor din prezent sau 
din viitor?”, rămân, într-un procent destul de ridicat, 
retorice.
_________
* Adrian Tudurachi, Fabrica de geniu. Nașterea unei mitologii 
a productivității literare în cultura română (1825 – 1875), 
Editura Institutul European, Iași, 2016.

Florina LIRCĂ-MOLDOVAN 

A citi și a scrie. Bărbații sau femeile...

 „Cum citesc bărbații cărțile femeilor”? Iată 
întrebarea... și totodată cartea... publicată la editura Polirom, 
în 2017, din – cel puțin – curiozitatea Liei Faur și a lui Șerban 
Axinte. Care nu s-au lăsat până nu și-au convins colegii 
de condei (destul de mulți, se vede din cele câteva zeci de 
răspunsuri) că literatura merită o dată în plus dezbătută, chiar 
dacă, în cazul de față, mai mult din perspectiva lectorului 
decât a scriitorului. Și, mai concret, dinspre bărbați înspre 
femei.

De ce așa și nu invers, (cum și cât) citesc femeile 
cărțile bărbaților, spre exemplu, e cumva de la sine înțeles. 
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Sau, dacă nu e, în prezenta dezbatere nu se precizează. Nu se 
știe de ce, poate pentru că femeile, în unele cazuri, scriitoare, 
„nu se simt egale cu bărbații”. Iar acelea se și comportă de 
parcă nu ar fi. Dovadă că au îndrăznit „să scoată nasul sau, 
mă rog, creștetul capului pe deasupra apei abia de vreo sută 
și ceva de ani”. Nu e clar pe cine se dă vina, un lucru e 
– pentru unele dintre ele – cert. Bărbații („convenționali” 
i-a numit scurt Angela Marinescu), sunt, dacă nu conduși 
de prejudecăți, privilegiați. Ca număr și ca sex. De aici, 
și necazul: „literatura scrisă de femei nu este privită cu 
încredere și nici cu seriozitate” (Medeea Iancu). 

O afirmă una dintre susținătoarele feminismului și 
o confirmă, zice-se, statisticile internaționale. Nu însă și 
colaboratorii prezentului volum. Care, deși unii mai sceptici, 
recunosc că „în poezia românească a ultimului deceniu și 
jumătate, vocile feminine sunt nu doar numeroase, ci 
puternice și foarte personale; proza și eseistica sunt, la 
rândul lor, genuri luate cu asalt, în ultimii ani, de autoare; 
iar în revistele culturale/literare semnăturile feminine sunt, 
de mai multă vreme, o constantă” (Bianca Burța-Cernat). 
Cum a fost posibilă emanciparea – mai ales în țara noastră, 
cu o mentalitate, zice Ruxandra Cesereanu, „masculină” 
și, deci, „misogină” –, lasă să se înțeleagă Doina Ruști. 
Prin deschiderea acelorași (sau a altor) huliți bărbați, care, 
dincolo de opiniile de exegeți, rămân „bărbați inteligenți și 
iubitori de literatură”. Dacă ei citesc mai bine sau mai rău, 
depinde, este de părere Nina Corcinschi, de „propriul cod al 
lecturii, dictat de educația, cultura și sensibilitatea proprii”.

Unde e atunci dilema? În statistici, unde schimbarea 
de atitudine nu se face încă vizibilă. „Nu se poate trece cu 
vederea, scrie Dana Pîrvan, numărul redus al femeilor aflate 
la conducerea unor instituții, în jurii sau în alte colective 
de decizie din viața literară. Și, dacă ne uităm la premiile 
Nobel pentru literatură, vedem că din 113 laureați, doar 14 
sunt femei. Am putea trage concluzia că nici azi luptele nu 
sunt încheiate pe deplin. Că și azi există mai mult albastru 
decât roz, că încă este dificil să vorbim despre o normalitate 
a receptării, despre un echilibru”. Privită astfel situația, 
s-a comis, nici vorbă, o nedreptate. Una la fel de mare ca 
explicarea atitudinii sexiste a bărbatului în fața literaturii 
prin gradul de legitimare a femeii în societate. Pe ultima 
Iulian Boldea o califică tot „un act de relativă discriminare” 
ca și acela de „includere a operelor scriitoarelor în categoria 
«literatură feminină»”. Căci se știe bine – iar cui a uitat, îi 
amintește Angela Furtună –, „creația este elaborarea unui 
univers singular și personal, prin care artistul își exprimă 
viziunea asupra lumii, iar această operațiune nu este 
condiționată de gen”. Și nici de firea mai mult sau mai puțin 
conservatoare a bărbatului.

 Incontestabil, unghiurile discuției sunt, nu numai 
în carte, mai multe și mai largi de atât. Altfel – admit 
prefațatorii –, „mulți ar răspunde scurt: nu mă interesează 
această distincție, lucrurile sunt lămurite de mult sau există 
literatură proastă și literatură bună, nu literatură scrisă de 
femei și literatură scrisă de bărbați”. În loc de replici concise 
însă, cei mai mulți întrebați, bărbați, femei, creatori și cititori, 
critici ori scriitoare, majoritatea cu notorietate, mărturisesc 
elaborat și dezbat argumentat. Din poziții (și genuri) diverse 
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și cu puncte de vedere, firește, diferite. Toți însă pe tema și 
în interesul literaturii scrise de femei, mai mult sau mai puțin 
citite de bărbați. 

Împărțit în trei secțiuni – À la recherche de la femme 
perdue, Noi, scriitoarele și Un bărbat citește o femeie 
–, volumul câștigă în simpatie, încă de la început, prin 
seducătoarea introducere în versuri a lui Șerban Foarță, pe 
cât de plină de umor, pe atât de grav-problematizantă. Dar și 
în autenticitate, nu numai prin spontaneitatea și firescul cu 
care se leagă o convorbire telefonică între Lia Faur și Angela 
Marinescu, așezată contrapunctic, „în loc de postfață”, ci și 
prin inspiratele și cuprinzătoarele relatări. Ale unor bărbați 
(Dan. C. Mihăilescu,  Bogdan Crețu, Adrian Cioroianu, 
Iulian Boldea, Emil Hurezeanu, Radu Vancu,  Al. Cistelecan, 
Adrian G. Romila, Dumitru Crudu, Felix Nicolau, Robert 
Șerban, Raul Pavel, Dan-Liviu Boieriu, Liviu Antonesei) și 
ale unor femei, de data aceasta – ironie sau pură întâmplare? 
–, superioare numeric respondenților masculini: Bianca-
Burța Cernat, Alina Purcaru, Doris Mironescu, Simona 
Preda, Dana Pîrvan, Nina Corcinschi, Raisa Beicu, Ruxandra 
Cesereanu, Doina Ruști, Ioana Bot, Angela Furtună, Maria 
Pilchin, Aliona Grati, Cristina Hermeziu, Teodora Coman, 
Melinda Crăciun, Medeea Iancu. 

Conceput de coordonatori ca un roman de partea 
emancipării și împotriva discriminării femeii, realizat 
premeditat „cu anticipări, cu reveniri, cu idei lăsate înadins 
în suspensie într-o anumită zonă a volumului, pentru a-și 
afla clarificarea și împlinirea în altă parte”, demersul de 
față se comportă în fapt ca un serios documentar. Despre 
(demodatele, au zis unii) prejudecăți de gen și evoluția 
ori, mai bine, involuția lor istorică, despre marginalizarea 
femeii și a literaturii scrise de ea, despre sexism, 
misoginism – poate chiar exacerbatul feminism? – și alte 
asemenea realități înconjurătoare. Dincolo însă de invocatul 
egalitarism de gen, volumul scoate la iveală cel puțin un 
complex, de data aceasta nu al literaturii, ci al personajelor 
care o frecventează. Curajul demascării lui și-l asumă Maria 
Pilchin care îl încondeiază, metaforic, astfel: „este vorba 
despre înălțimea tocurilor unei doamne, cu cât mai înalte, cu 
atât mai multă disperare”. Exagerarea, căci despre ea aduce 
vorba scriitoarea, „poate fi o formă de artă” și atunci e, nici 
vorbă, binevenită. Când se transformă însă în „prefăcătorie”, 
în „machiaj literar”, singurul câștig pe care și-l atrage, 
atenționează ea, ajunge să fie deformarea. „Nu mai vrem, 
chiar și pe «tocuri», nu mai vrem să fim femeia-gonflabilă 
a lecturilor și scriiturilor masculine”. Desigur, e însăși 
schimbarea pentru care pledează, de generații, literatura. 
Și critica literară. O dată în plus, mai-sus-vorbitoarea: 
„Să coborâm de pe tocurile incomode ale scrisului!”. Or, 
„misiunea unui text scris de o femeie este să fie în primul 
rând literatură, apoi ceva care să transmită mesaje de gen”.

Cred, asemenea Teodorei Coman, că „orice scriitoare 
trebuie să fie în primul rând ea însăși, să facă abstracție 
de percepția masculină […]. Cum vremea manifestelor 
și protestelor a trecut, cred în feminism în primul rând ca 
respect activ (mai degrabă decât activist) de sine, ca libertate 
de a cerceta și a scrie mai mult decât ca discurs public. În 
trecut, chiar și în cel recent, a fost dificil să te afirmi, dar 

astăzi orice fată sau femeie își poate demonstra talentul, 
nimeni și nimic nu o mai împiedică în afară de ecuația psihică 
a neîncrederii sau a ezitării”. Ce gândesc însă bărbații despre 
toate acestea? Răspicat, ne-o spune Radu Vancu: „habar nu 
am. Nu pot vorbi în numele tuturor bărbaților, nici nu sunt 
sigur de altfel că există o percepție unificată a bărbaților 
în privința oricărei chestiuni, cu atât mai puțin în ceea ce 
privește literatura. […] Bărbaților nici măcar femeile nu le 
plac în același fel – darmite literatura scrisă de ele!”.

M-am întrebat și eu: să aibă ceva în comun percepția 
masculină cu felul în care își construiește și își menține o 
femeie identitatea literară? Dar pornirile sexuale, fiziologice 
ori paranormale ale autorului cu valoarea scriiturii? Nu 
m-am edificat, deși răspunsuri am găsit în majoritatea 
depozițiilor. Categorice, ca al lui Bogdan Crețu – „literatura, 
definită ca performanță estetică, nu are sex (sau are?), nu este 
democratică, nici corectă politic (ceea ce nu înseamnă că 
este antidemocratică sau incorectă politic). Sau, mai precis: 
nu există o legătură demonstrabilă între sexul autorului/
autoarei și calitatea literară a textului” –, dar și nuanțate, ca, 
de exemplu, al Melindei Crăciun: „literatura, fie că e scrisă 
de femei sau de bărbați, e mai mult sau mai puțin valoroasă, 
citită, gustată indiferent dacă autorul e bărbat sau femeie. 
Putem vorbi totuși de o paradigmă a scrisului feminin 
[…]. În literatură, putem opera cu ideea de masculinitate 
și feminitate doar dacă le eliberăm de conotații sexuale și 
acceptăm că ambele se pot manifesta în scris, indiferent 
dacă autorul e bărbat sau femeie”. Printre ele, unul ultimativ: 
„bărbați sau femei, homosexuali sau heterosexuali, ori scrieți 
bine, ori nu. Și punct.” (Adrian Cioroianu), altul cuceritor, 
prin stil și abordare: „Mi-ar prinde bine, la așa întrebare, 
un tratat asupra metodei. Dar adevărul este că și dacă aș 
dispune de un asemenea tratat, tot fără metodă aș rămâne. 
Sper însă că în lipsa tratatului (și mai ales a metodei) poate 
funcționa un fel de confesiune; o confesiune, ca să zic așa, 
fondatoare. Firește, una din categoria celor care n-ar trebui 
niciodată făcute, dar cine poate rezista prea mult anumitor 
persuasiuni?! Eu unul nu” (Al. Cistelecan). 

Vina pentru atât-de-puțina clarificare, de care poate 
se vor plânge și alții, e, musai să se afle, a cititorului. Și 
a așteptării de a găsi în carte certitudini. Or, prefațatorii 
avertizează de la început: „certitudinea, un blocaj al 
gândirii”. De aceea, în loc de clasificări și concluzii definitive, 
cei interesați vor întâlni, mai degrabă, opinii divergente și 
perspective diverse. A scriitorilor-femei, a analiștilor-bărbați 
și a celor care militează, în general, pentru reconsiderarea 
statutului de femeie. Unele, am zice, previzibile – „literatura 
presupune o zonă evazionistă de visare, de proiecție către 
spații imaginare, către utopii. Bărbații plasează mai mult 
concret în scris, intuiesc mai ușor limitele până unde 
merge abstractizarea și nu o forțează. Poate că scriitoarele 
împing granițele visului puțin mai departe” (Simona Preda) 
– altele, provocatoare: „să fim cu toții feminiști, înspre 
beneficiul tuturor, într-o Românie care nu prea a cunoscut 
feminismul [...]”. Cele mai multe demne de toată atenția. 
Printre ele, a Ioanei Bot, din punct de vedere al mărturisirii, 
surprinzătoare: „nici nu decisesem prea bine ce vreau să 
mă fac, dacă vreau – de pildă – să devin scriitoare sau (mai 
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modestă în aspirații...) critic literar, că în jurul meu instanțele 
de validare au și început să îmi reproșeze că scriam «ca un 
băiat». […] Nu scriam «ca o fată», preferam critica literară 
poeziei, îmi lipseau vibrația, adjectivele, empatia pe care un 
cititor expert le aștepta de la o fată. Aveam în schimb idei, 
claritate conceptuală, chestii «de băieți»”.

Rămâne, deci, întrebarea. Cum citesc bărbații cărțile 
femeilor? Cu empatie, cu mefiență, ori, pur și simplu, nu le 
citesc? Ca pe o plăcere a sufletului (de ce nu, a trupului) lor 
sau, dimpotrivă, ca pe un dat literar? Aș zice, treaba lor, cât 
timp lectura, dacă există, e adăpostită de clișee. În caz că 
bărbatul e și critic literar, o va face, sperăm, profesionist. La 
fel de bine sau de stângaci cum ar judeca o femeie-interpret 
arta scrisă de bărbați: cu argumente și contraargumente 
neapărat estetice. După caz și talent. Cât despre feminism 
(despre masculinism nu s-a adus încă vorba), el există 
și chiar „e necesar astăzi în România”. Unul cumpătat și 
civilizat. Care să promoveze egalitatea respectând dreptul la 
diferențiere. Altfel, inițiativa de față nu va obține mai mult 
decât ce deja a fost: incriminarea într-o formă nouă a unei 
cutume mai vechi.

Denisa BUD

Cultura românească între 
comunism și globalism

 Sistemul cultural românesc din ultimele 
decenii a fost pus adesea sub interogare tocmai din 
pricina schimbărilor istorico-politice. Cum bine se știe, 
în perioada comunistă, cultura a fost adesea utilizată 
ca instrument de propagandă, astfel încât nu s-a putut 
vorbi de o evoluție a acesteia. Începând cu 1990 și 
cu instalarea democrației, s-a sperat la o regândire a 
domeniului cultural, însă a devenit segmentul cel mai 
puțin favorizat la nivel economic și nu numai. Volumul 
Angelei Martin, Ascensiuni interioare*, cuprinde o 
serie de interviuri care subliniază tocmai această criză a 

culturii române. Autoarea reunește o serie de interviuri 
apărute, majoritatea dintre ele, în revista Cultura, a 
unor intelectuali români și a câtorva oameni de cultură 
străini. Selecția realizată contribuie la o perspectivă 
multiplă asupra culturii, cu toate segmentele care sunt 
implicite. Portretele prezente în a doua parte a cărții 
evocă notorietatea anumitor scriitori români, dar și 
experiențele pe care publicista le-a avut de-a lungul 
timpului cu autori internaționali renumiți precum Jean 
Rouset sau Jean Starobinski. Domeniile profesionale 
variază de asemenea: de la scriitori, critici literari sau 
istorici până la medici și muzicieni. Direcțiile urmărite 
în dialoguri au ca punct central tranziția sistemului 
românesc, la toate nivelele, de la un regim totalitar la 
procesul de mondializare, odată cu intrarea României 
în Uniunea Europeană, și efectele pe care le are 
asupra spațiului românesc. O parte dintre articole sunt 
realizate în perioada respectivă, iar autorii străini văd 
benefică etapa vizată, întrucât consideră că ar contribui 
la promovarea culturii românești, la o depășire a 
naționalismului excesiv prezent chiar și la începutul 
anilor 2000. Același interval e privit de intelectualii 
români cu un oarecare pesimism provocat de acțiunile 
clasei politice. O parte dintre interviuri sunt centrate 
pe contextul comunist și influența sa asupra societății 
românești. În dialogul cu Vintilă Horia, din 1991, 
se poate observa o atitudine negativă în raport cu 
intervalul de până la 1990. Alege varianta exilului și 
primește premiul Goncourt pentru volumul Dumnezeu 
s-a născut în exil, în 1960, fapt ce provoacă reacții în 
rândul comuniștilor români. Augustin Buzura evocă 
aspecte din viața sa trăită în comunism, rezistența de 
care a dat dovadă vizavi de organele politice, dar și 
lupta cu Securitatea, iar Dan Berindei prezintă o altă 
latură a vieții din comunism, condiția cercetătorului și 
opresiunile resimțite: demiterea din funcții în instituțiile 
de cultură, închisorile, soluțiile oferite de Partid, pentru 
un loc de muncă, precum cooperativa. 

Alți intervievați subliniază importanța 
fenomenului mondializării și reorganizarea produsă. 
Thierry de Montbrial percepe revoluția tehnologică 
ca  un punct major care a dus la căderea URSS-ului 
și consideră că umanitatea ar trebui să aibă alte mize. 
Susține o anulare a conservatorismului și o deschidere 
la actualitate tocmai pentru că procesul globalizării 
oferă mediul propice pentru asta, iar România ar trebui 
să folosească acest prilej, știind ce înseamnă anularea 
oricărui contact cu internaționalul. O altă categorie 
dezvoltă o viziune negativă persistentă în mediul 
românesc, în ciuda democrației, în legătură cu finanțarea 
domeniilor culturale și a politicului care se implică 
într-un mod greșit. Augustin Buzura evocă, de pildă, o 
imagine a vieții literare românești dominate de politic, 
și nu de criteriul estetic, chiar și după 1990. Planurile 
de promovare ale culturii române nu au susținere 
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financiară, proiectele de cercetare din domeniul istoriei, 
al literaturii nu au un buget alocat. Afirmația lui Eugen 
Simion rămâne simptomatică pentru situația culturală 
românească: „Când e vorba de tăiat bugetul, cultura 
e victimă predestinată”. În aceeași situație este văzut 
și sistemul medical care, din lipsa fondurilor, oferă 
condiții proaste medicilor, iar din această cauză, mulți 
aleg să părăsească țara.

Dincolo de situația românească de la începutul 
anilor 2000, un alt subiect abordat în interviurile cu 
scriitorii e, evident, literatura și receptarea pe plan 
internațional. Kjell Espmark discută despre oportunitățile 
pe care le oferă romanul spre deosebire de poezie, însă 
și despre poziția literaturii române în Suedia. Doi autori 
văzuți ca modele culturale românești în mediul suedez 
sunt Nichita Stănescu și Marin Sorescu, iar volumele 
acestora sunt potrivite, spune Espmark, pentru exportul 
literar. Jaap Lintvelt dezbate în dialogul său cu Angela 
Martin concepte din teoria naratologiei, însă și noile 
direcții internaționale de cercetare – interviul e realizat în 
2008 – ca, de exemplu, raportul dintre geografia literară 
și gender studies. Strâns legate de sfera literară sunt și 
discuțiile despre traduceri, despre dominația lingvistică 
a limbii engleze la nivel global. În ciuda monopolizării  
limbii engleze, traducătorii intervievați sunt de părere 
că trebuie promovată o deschidere lingvistică către 
culturile marginale.
 Cu un stil direct în interogație, dar ce se pliază 
formației fiecărui interlocutor, Angela Martin trasează 
un fir comun al discuțiilor pentru ca întregul dosar de 
interviuri să ofere o imagine a societății românești cât 
mai complexă, atât din interiorul granițelor, cât și din 
afara lor. Retorica eseistică a publicistei se remarcă 
în a doua parte a volumului, Portrete, unde articolele 
prezente au mai degrabă un caracter memorialistic. 
Autoarea subliniază  importanța unor exegeți români 
precum Adrian Marino și Mircea Iorgulescu, având 
un rol semnificativ în critica postbelică, în procesul 
de rezistență față de presiunile regimului comunist, al 
lui Augustin Buzura, în romanele căruia se regăsește 
o atitudine contestară. Traducătoare a unor studii 
importante ale lui Jean Starobinski, Jean Rousset, Kjell 
Espmark sau a romanelor lui Manuel Scorza, autoarea 
evocă momente importante din întâlnirile cu acești 
scriitori. Amintește despre vizitele la familia Starobinski, 
în Paris, trăirile pe care le are odată cu aceste ocazii: 
„Dar cât era de pregătit un vizitator scăpat din Est în 
ianuarie 1990 să perceapă o asemenea realitate, altfel 
decât ca pe un spectacol despre normalitate desfășurat 
sub ochii lui într-o scenografie inspirată?”. Cum se 
poate observa, conștiința influenței comunismului e 
prezentă și în eseurile publicistei. În Portrete, se publică 
fragmente din scrisori care demonstrează preocuparea 
externă pentru situația României, a modului în care 
evoluează după căderea comunismului și odată intrată 

în procesul globalismului. Din seria interviurilor 
reiese interesul străinilor pentru perioada comunistă 
românească, tranziția spre democrație, maniera în care 
ficțiunea și memorialistica conturează imaginea unei 
națiuni ce încearcă să depășească impasul politic care a 
avut influențe puternice asupra societății.
 Reprezentativă în sfera autorilor interesați de 
cercetările referitoare la cultura românească din ultimii 
ani, Angela Martin alege să prezinte o imagine veridică 
a sistemului național. Maniera în care își construiește 
întrebările demonstrează obiectivitatea sa în raport cu 
contextul românesc. Sintagma pe care o evocă în final, 
„Spune ce crezi și scrie cum simți”, e cea mai bună 
definiție a cărții de față. Un volum care dă de gândit. 
_____
*Angela Martin, Ascensiuni interioare, Școala Ardeleană, 
Cluj-Napoca, 2016.

Nina CORCINSCHI

Eugenia Bulat, reverii din (auto)exil

„– Această carte va fi altceva, Alter” este prima 
frază din dialogul lui Alter cu Donna, dialog cu care 
începe cartea Eugeniei Bulat Piatra de Ca̓ Vendriamin. 
Dialogurile străinei cu vechiul său prieten Alter*. 
Este cea de-a treia carte a autoarei despre condiția 
imigrantului și prima care dilată contururile poeziei 
spre spațiul prozei, conținând fragmente de dialog 
dintre Donna și Alter, în care confesiunile,  întrebările, 
reveriile fac corp comun cu poezia, într-un lirism 
molcom, clipocitor, acvatic. 

E o altă carte și prin deosebita ei încărcătură 
reflexivă, care pune viața și moartea într-un regim 
hamletian al căutărilor și răsturnărilor de sens. Primul 
palier al plachetei, cel care ține de cotidian, aduce 
tema (auto)exilului femeii din Est, pe care condiția 
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de îngrijitoare a bolnavilor o așază ontologic într-un 
orizont al morții și a stărilor-limită: boala, suferința și 
disperarea.

 „În Occident, Femeia din Est este silită să devină 
Martor al Morții, să locuiască în claustrare, necunoscând 
nimic despre implicațiile dezastruoase pe care le poate 
avea asupra sănătății sale această nefastă combinație”, 
îi mărturisește Donna lui Alter. Viața imigrantei aduce 
cu sine un topos nou literaturii noastre: muribundul, 
familia lui și martorul morții. Printr-o fatalitate a 
istoriei, literatura din Basarabia capătă o nouă imagine 
cronotopică a exilatului, imaginea unei arene cu „trei 
actori ai încleștării. – Muribundul, care vrea să trăiască, 
familia lui, care vrea să trăiască fără să vadă moartea la 
față și Martorul Morții, care luptă și el pentru viață...”. 
Femeia sacrificată, silită să fie Martor al Morții, nu mai 
poate avea cu moartea decât un raport extrem de intim 
și de supliciant. În Totentanz, romanul Claudiei Partole, 
imigranta care asistă la decesul prietenei sale pe care o 
îngrijea, petrece o noapte de priveghi la patul defunctei, 
noapte care se transformă într-un proces dureros de 
sondare în adâncurile sinelui, de chestionare a întregii 
vieți, ca într-o anticameră a propriei judecăți tanatice. 

Verificarea sensurilor dramatice ale existenței în 
compania unui muribund se produce în mod fulgurant și 
paroxistic, de aceea și dialogul cu Alter se articulează în 
registrul visceral, într-o căutare dramatică a sensurilor 
existenței umane. Senzația acută a mirosului și 
respirației morții aflate atât de apropiate, plutind undeva 
pe alături de patul muribundei, distilează realitatea, îi 
oferă luciul esenței, semnificația primară, pe care ți-o 
pot revela doar stările-limită. Apa venețiană devine un 
Styx, în care imigrantul își asumă condiția luntrașului 
Charon, care face conexiunea dintre tărâmul viilor și cel 
al morților. Prin puterea sacrificiului, prin claustrarea 
Martorilor Morții în anticamera morții, prin nemiloasa 
lor condiție de-a fi mesageri tanatici, ei devin, în final 
„cei mai frumoși morți din lume”: „Noi ne numim 
Esteban – te gândești. –/ Când va fi să ajungem pe țărm,/ 
regăsi-ne-vor fii./ Nici o cămașă/ nu va mai fi pentru noi,/ 
pentru drumul din urmă;/ nici un lințoliu care-ar putea/ 
tristețea să-ncapă.../ – Aceștia sunt morții noștri,/ vor 
spune cu toții în cor, –/ cei mai frumoși morți din lume!/ 
Imigranții...”. Iată de ce în apropierea morții este căutată 
cu înfrigurare candoarea vieții, frumusețea lucrurilor 
simple, curgerea melodioasă a apelor ca antidot al 
pierderii și neființei. Veneția oferă din belșug prilej de 
astfel de frumuseți genuine. „Să fii Martor al Morții în 
mijlocul unei asemenea frumuseți, să auzi necontenit 
în juru-ți bătăi de clopot!...”. Intrarea Donnei în toate 
bisericile, căutarea de sacru  sunt forme de interacționare 
cu formele vitale și perene ale vieții, în confruntarea ei 
cu fatalitățile morții. Melodiile preoților pe care Donna 
le ascultă într-o trăire totală exprimă setea ei de puritate 
și reverie. „Pământul din care sunt făcută este visarea și 
emoția”, mărturisește Donna lui Alter. Femeia ascultă 
apele în clipocitul lor interior, își pleacă urechea la 
melodiile neauzite ale lumii și cunoaște astfel reveria 
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caldă, sub semnul feminității ființei, de care vorbește 
Gaston Bachelard. Legănările valurilor, mediul acvatic 
al Veneției trezesc stările crepusculare ale reveriei, 
anihilând povara grea a suferinței:  și „de la un moment 
încolo, suferința suportă o neașteptată convertire: 
ajungi să o contempli așa precum ai contempla un 
apus de Soare pe Zattere. Viața ta însăși sângerează 
auriu, ca un apus de soare peste Acqua Alta. Și nu mai 
doare...”. În contopire cu frumusețea, ca puls al vieții, 
eul coboară lent pe „pantele reveriei” (Bachelard), în 
adâncurile sale, devenind el însuși melodie și repaos. 
Stările de reverie ale animei alternează însă cu cele de 
vis ale animusului. Frământările exilatului, rupturile lui 
interioare de desțărat, sunt stări de alertă ale ființei în 
căutare de certitudini.

Căutarea hamletiană a sensurilor existenței 
angajează dialogul cu Marii înțelepți din Casa de 
Hârtie a subiectului artistic. „Sunt aidoma unei materii 
curgătoare, amalgamată cu înțelepții mei salvatori, cu 
care delirez rotitor: «Eu sunt, poate, un copil/ care se 
teme de morți,/ care moartea cheamă,/ pentru ca să-l 
disocieze/ de toate creaturile:/ de copii, de copaci, de 
insecte;/ de orice lucru care are inimă/ de tristețe./ Pentru 
că nu are/ mai mult daruri/ și străzile sunt de-ntuneric/ 
și mai mult nu e nimeni/ care să știe să-l facă să plângă/ 
alături de tine, Doamne»”. Trecute prin filtrul livresc, 
reperele realității sunt incluse într-un registru mistic, 
căpătând greutate vizionară. Țara de origine a Martorilor 
morții devine Țara Teilor, parte a Țării Munților Mari, 
mutilată de Ursoaica din Urali și Marele Descreierat 
german. Emigrantele din Lumea Paralelă sunt niște ane 
sacrificate, despre care Înțeleptul din Vest „spunea că 
au consimțit să moară de vii”. Înțelepții din Est și din 
Vest sunt cei care au participat la construcția Casei de 
Hârtie a evadatei. O casă purtată peste tot, ca o cochilie 
protectoare de melc. O cetate care te ajută să trăiești, 
„nu să te lași trăit”. Înțelepții   au scris  cărți despre 
„agonia omului în căutare de Absolut” și au transmis 
și Donnei setea de împlinire sub semnul Absolutului. 
Căutările în galeriile interioare ale ființei se produc 
în tăcerile care asigură popasurile lungi ale reflecției, 
zăbovirea contemplativă. ”...Absolutul există,/ acolo, în 
miezul tăcerii.../ El e tăcerea însăși...”.

De aceea, „Într-un oraș unde totul se mișcă/ tu 
ești ca o piatră în așteptarea/ reînvierii./ Piatra de Ca̓ 
Vendriamin”.

______
* Eugenia Bulat Piatra de Ca̓ Vendriamin. Dialogurile străinei 
cu vechiul său prieten Alter, Iași, Junimea, 2017.
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Andreea POP

Inaderența la real

 Ironia, dar mai ales aceea îndreptată spre 
sine, educată în direcția sondării biografice e, cel puțin 
aparent, „specialitatea” Gabrielei Feceoru. Poemele 
cu care debutează în Blister au aerul unor coregrafii 
personale negative (s-a văzut, cu rol de terapeutică, 
însă, o spune Al. Cistelecan pe coperta a IV-a). 

E teritoriul cel mai la îndemână și acela de unde 
poeta își survolează toată confesiunea tensionată. 
Harta personală ce rezultă de aici, cu toată concretețea 
antrenată în derularea viziunilor intimiste – în absența 
subtilităților stilistice, adică – atinge doar exponențial 
detaliul realist propriu-zis (sau, mai bine zis, rareori îl 
afișează în chip de avanpost). De cele mai multe ori, 
cadrul de familie e redirecționat treptat în favoarea 
unei problematici ceva mai generale. Reperele 
materiale ale „dosarului” existențial funcționează 
doar ca o premisă – „lumini și bineînțeles tot felul/ 
de umbre” –, dincolo de care poemele își dezvăluie 
adevăratele preocupări. Pornind de la cartografierea 
datelor personale (relația disfuncțională de acasă & 
părăsirea orașului natal, mizerabilismul din jur & 
stările de letargie interioară din cămin, desenul amoros 
degradat, post-factum etc.), Gabriela Feceoru își 
construiește o mitologie a nonsensului, fragmentarului 
și involuției generalizate. Rezultă de aici un no man’s 
land pe cât de dezolant (artificial și fără noimă în 
perisabilitatea lui), pe atât de ceremonios descifrat. 
Cu o exuberanță a demistificării și o distribuție a 
frazei aproape ritualică, poemele își reiterează sub 
forma unor refrene monotone „sărbătoarea neființei”. 
Neputința organică pe care o descifrează în acest mod 
atinge, în câteva locuri, priza revoltei. Se întâmplă 
în poemul Doamne, care ar merita citat în întregime 
pentru că aglutinează câteva din temele cu potențial 

ale Gabrielei Feceoru (feminitatea & fluctuațiile ei, 
maternitatea) ca într-un vortex sacadat. Finalul, însă, 
punctează destul de clar dimensiunea „manifestului”: 
„Tată/ Ceresc,/ lucrează/ așa/ încât/ să/ devenim/ 
străini/ unii/ de/ alții./ să/ devenim/ incapabili/ de/ 
dragoste/ pe/ termen/ lung./ să/ împlinim,/ deci,/ 
legea/ actuală/ a/ omenirii./ Aleluia/ și/ Amin.” E aici 
o retorică inflamată pe care poeta o mai preia – fără 
doza de nostalgie difuză a umanului, însă – doar atunci 
când își decantează ceea ce aș zice că e o preocupare 
majoră a Blisterului, dincolo de arheologia proprie – 
legitimarea prin scris și toate provocările care decurg 
de aici. 

De regulă, tot acest proces se consumă între 
negare – „am vrut să moară și mâna care scrie” vs. 
„să scap definitiv/ de poezie în orice/ caz, vreau” – și 
dependență fără soluție – „atâta timp/ cât pot scrie// 
poezie din asta.” vs. „totul e/ să ajungi/ până acolo/ 
încât să/ faci din/ tot ce// ai în/ mâini poezie.”, cu o 
definiție proprie care subliniază încă o dată relația 
paradoxală de mai sus: poezia „este rătă-/-cirea, un/ 
nou tip/ de rătăcire,// un tur/ de forță/ prin locurile/ 
în care// m-au îngropat/ în zăpadă/ jandarmii.” nu, 
domnule! Modalitatea aceasta, aproape old-fashioned, 
aș zice, de a adera la poezie, e, pentru Gabriela 
Feceoru, cea mai accesibilă cale de aproximare a 
unei lumi care, chiar și așa, e inteligibilă doar prin 
palpare, niciodată până la capăt. Psihologia rupturii și 
a trăirii fulgurante, vizibilă mai ales în cel de-al doilea 
ciclu de poeme, „Start Rec”, unde Gabriela Feceoru 
lucrează tot mai mult cu senzații abrupte și imagini 
decupate din context în descrierea unor episoade 
izolate, e procedeul cel mai notabil prin care poemele 
își gestionează traumele.

Care, dincolo de repertoriul stilistic aferent, 
pe alocuri forțat (imaginea-clișeu a momentului 
existențial din cadă în asta-s eu, sau câteva formulări 
nefericite – „să gâfâi/ pudrat”), par o miză autentică 
a Blisterului.
_______ 
* Gabriela Feceoru, Blister, Editura Cartea Românească, 
București, 2017

cei ce vin

Petru Cimpoeșu la Ierusalim cu Mihai Volovici
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* * *

 
 În triada realitate – virtual – ficțiune (ori mai 

degrabă scenaristică inventivă) par să „cantoneze” 
cel mai concret Teritoriile cu care debutează Cristina 
Stancu. Tensiunea identitară și autoreflecția se topesc 
aici într-un discurs poetic în care coordonatele realității 
sunt înscrise într-un proiect experimental.

Asta pentru că poemele Cristinei Stancu 
– mici viziuni sumbre, pe alocuri morbide, chiar – 
decantează consistența lucrurilor din jur între fapte la 
limita înțelegerii, gesturi extreme, blocaje și observații 
mecanice. Desfolierea straturilor, parcursă cu răbdare 
chirurgicală, scoate la iveală, ca în poemele Gabrielei 
Feceoru, tot o structură interioară precară, sondare a 
interiorității care culminează cu frica. Atâta doar că 
poeta nu se mulțumește să „inventarieze” automat un 
astfel de fond anxios, ci îl transfigurează în favoarea 
unor aglutinări negative (acele „colaje maniacale” de 
care vorbea Rita Chirian în Euphorion). Construite 
cu o percepție deopotrivă senzorială și intuitivă 
a mecanismelor generale de funcționare a lumii, 
„reportajele” Cristinei Stancu au aerul unor „decrete” 
științifice lansate din perspectivă autistă. Aici e de găsit, 
de fapt, un procedeu specific al acestei poezii (poate cel 
mai evident), prin felul în care aceasta pornește de la niște 
repere exterioare, a căror materialitate o consemnează 
„la rece”, într-o acumulare de fapte de tip documentar, 
pentru a ajunge, în cele din urmă, la o confesiune ceva 
mai personală ( ca în [pe 29 august 1856 un om a fost 
ucis]). Episoadele de acest gen sunt simptomatice și 
pentru că ating, fie și tangențial, o preocupare majoră a 
acestei poezii: radiografierea realului ca pe o „invenție” 
curioasă, care, cu cât e mai iluzorie, cu atât lărgește mai 
tare hăul interior al observatoarei. Distanța care separă 
aceste două coordonate descrie foarte concret rațiunea 
din spatele mai tuturor poemelor din Teritorii, așa cum 

se întâmplă și în [sunt momente când încă simți]: „[...] 
hopurile blochează sau închid și ai vrea/ zile în care să 
nu faci decât să stai strânsă în jurul lor de/ parcă ai putea 
convinge un sac de grăsime că-ți pare rău:// e de parcă 
dai share de trei ori/ în fiecare zi aceleași postări însă/ de 
fapt zaci într-o cameră încuiată pe/ dinăuntru și te pozezi 
în timp ce/ faci cu mâna unui perete.// împingi imaginea 
pe sub ușă/ iar relația cu exteriorul se/ stabilizează.” 
Toată această stenogramă alienantă a „etajelor lipsă” 
trimite în poezia Cristinei Stancu în direcția unui discurs 
cu accente postumane, în care luciditatea cu care aceasta 
operează „inventarul” granițelor atinge, în câteva 
puncte, bruiajul steril al vidului uman.

Ceea ce nu înseamnă că poemele își abandonează 
definitiv miza lor existențial-intimistă; ba chiar, în unele 
pasaje, ele o recuperează în plină implozie, prin sentințe 
de tipul „în corpul meu nu se poate trăi”, „sistemul nervos 
presat într-un ierbar”, „nu-mi mai pot vorbi gândurile” 
etc. ([fiecare celulă un amplificator stricat]). Atâta doar 
că, pe alocuri, filtrul virtual acaparează poemele până 
la a se confunda cu un mod de cunoaștere & existență: 
„punctele de tutun pe ecranul laptopului se suprapun/ 
peste oamenii_imagine din recycle bin./ în 4D trecutul 
ar fi tot o flegmă uscată pe covor.”vs. „emoțiile vin de la 
imaginile în mișcare ale unui ecran.” În plan secundar, 
însă, tot o inaderență la concret se poate citi și aici.

Iar dacă „realitatea n-a avut nicio șansă”, 
poemele Cristinei Stancu, în care exercițiul interiorității 
și referința culturală (Plath, Sexton, Danielle Collobert, 
Mariana Marin, Diane Arbus etc.) se stimulează reciproc, 
pun în lumină măcar pelicula agresiv-negativă care o 
acoperă. Cu o premoniție incisivă și incandescentă, aș 
zice.

_____
* Cristina Stancu, Teritorii, Editura Tracus Arte, București, 
2017

cei ce vin

Petru Cimpoeșu cu Mircea Cărtărescu
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Andrei GORZO

S-a întâmplat în plină zi: Pororoca 
– shocker-ul arthouse al lui 

Constantin Popescu

Un bărbat bucureștean de 40 de ani iese în parc 
cu fetița lui de 5. Într-un moment în care nu e cu ochii 
pe ea, fetița dispare. Bărbatul se întoarce singur acasă, la 
soție și la celălalt copil (un băiețel în vârstă de 7 ani). Trec 
zile, apoi săptămâni, fără ca poliția să poată găsi un fir: e 
ca și când copilul s-ar fi volatilizat. Căsnicia părinților dă 
semne de cedare. La fel și sănătatea mintală a tatălui, care, 
devorat de sentimentul vinovăției, începe să bântuie parcul 
unde și-a pierdut copilul, căutând obsesiv ceva, orice, care 
să aducă a pistă de investigație.

Situația de plecare a filmului Pororoca – dispariția 
misterioasă a unui copil chiar de sub ochii unui părinte – e 
una care, în diverse variante, a bântuit un număr de filme și 
de romane cunoscute, de la Copilul furat (1987) al lui Ian 
McEwan până la Neiubire (2017) al lui Andrei Zviaghințev, 
trecând prin Răscumpărarea (1996) hollywoodiană a lui 
Ron Howard și Mel Gibson. Iar pentru povestea unei 
vieți de om, deturnate și întoarse pe dos de obsesia găsirii 
unui molestator de copii, reperul clasic e romanul lui 
Friedrich Dürrenmatt Făgăduiala (1958), ecranizat o dată 
sub titlul S-a întâmplat în plină zi (coproducție helveto-
germano-spaniolă în regia lui Ladislao Vajda, tot din 
’58) și apoi ca The Pledge (SUA, 2001, cu Sean Penn la 
regie și Jack Nicholson în rolul anchetatorului devorat de 
obsesie). În filmul românesc Pororoca, scris și regizat de 
Constantin Popescu, traiectul personajului principal (jucat 
de Bogdan Dumitrache) nu este, până la un punct, tocmai 
imprevizibil, nici ca linie generală (o spirală descendentă, 
disolutivă), nici în stațiile sale; momentul raderii în cap, 
prezentat ca ritual de trecere definitivă a pragului spre 
nebunie, este unul dintre clișeele pe care Constantin 
Popescu nu le evită.

Un copil al cinematografiei românești (tatăl lui, 
numit tot Constantin Popescu, a produs o parte din filmele 
lui Lucian Pintilie), Popescu (născut în 1973) a mai regizat 
înainte două filme de lungmetraj, ambele apărute în 2010 
și niciunul foarte bine primit. Portretul luptătorului la 
tinerețe, un film despre Ion Gavrilă Ogoranu și lupta lui 
de rezistență anticomunistă, era scindat între impulsul 
de a-l eroiza pe Ogoranu fără nicio reținere și impulsul 
de a merge pâș-pâș, pe vârfurile picioarelor, în jurul 
legionarismului său; alegând să lase nemenționat acest 
„elefant din încăpere”, regizorul se replia pe un amestec 
de narare eliptică, lirism munțoman, demonizare lipsită 
de riscuri a comuniștilor și scene de acțiune cu schimburi 
de focuri. Cât despre Principii de viață, film conceput 
în scurtul moment de boom consumerist douămiist care 
urma să se poticnească în criza economică, acela era un 
studiu sardonic (scenariu: Răzvan Rădulescu și Alexandru 
Baciu) despre un bărbat middle-class în plină ascensiune, 
umflat de automulțumire și de sfătoșenie, ale cărui limite 
ne erau semnalate nouă, spectatorilor, într-un mod excesiv 
de monoton și de gros. Cu Pororoca, Popescu revine deci 
după o lungă pauză. Și revine cu puteri noi.

Planul-secvență în care tatăl conștientizează 
dispariția copilului a fost remarcat în mod deosebit (cum 
de altfel a și fost conceput ca să fie remarcat) ca tur de forță: 
durează aproape 20 de minute și, cadrul fiind mai mult sau 
mai puțin fix pentru o bună parte din acest timp, se bazează 
pe relațiile fluctuante dintre ceea ce-i aproape și ceea ce-i 
departe (în „adâncimea câmpului”), dintre ceea ce intră în 
cadru și ceea ce putem ghici că există chiar în afara lui 
(în off-screen-ul sau hors-champ-ul imediat); astfel, fetița 
are mai multe ieșiri și intrări înainte de ieșirea ei definitivă, 
dar – condiție de bază pentru animarea hors-champ-ului – 
cel puțin la fel de important precum ceea ce se vede este 
ceea ce se aude. La fel și în restul filmului. Fie că tatăl se 
întoarce iar și iar în parc, prezentat în secvențe al căror 
element principal, cel mai sesizabil, este foșnetul frunzelor 
de deasupra lui, fie că, părăsit de soție și de celălalt copil, 
se sălbăticește într-un apartament dintr-odată prea mare și 
prea gol, a cărui cavernizare e măsurată de modificarea 
sunetelor, fie că, ținându-se după un „suspect”, ajunge 
să tragă cu urechea pe la uși, noaptea într-un bloc străin 
de departe de propriu-i cartier, designul de sunet „joacă” 
permanent în acest film.

Chiar și la standardele Noului Cinema Românesc, 
Popescu e un regizor înclinat să prelungească duratele. 
Povestind procesul de sălbăticire a protagonistului său, are 
răbdarea – și aplecarea spre contemplativitate – necesară 
pentru a include detalii precum aspectul luminii soarelui la 
diferite ore din zi, așa cum îi intră bărbatului în apartament 
sau pe terasă, ori pala de vânt care vine și-i umflă tricoul 
în timp ce el încearcă să-și aprindă o țigară. La 150 de 
minute, Pororoca nu-i o experiență ușoară, dar firește 
că subiectul cere greutate și, pentru ca dezintegrarea 
protagonistului (care în timp real se întinde cam pe o lună 
și jumătate) să aibă greutate pe ecran, ea se cere sculptată 
cu răbdare într-un timp făcut să conteze, să se simtă. 
(În ultima oră – după plecarea celuilalt copil și a soției 

cronică de film
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protagonistului –, Popescu lucrează cu destul de puțin 
dialog). În contrapondere la această tendință, regizorul 
practică foarte bine, cu efect tonifiant, și tăietura din scurt, 
ieșirea abruptă din secvențe care în principiu se pretau 
lungirii: protagonistul lăsându-se răpăit de o ploaie de vară, 
protagonistul mergând să-și cumpere mobilă nouă etc.

În interacțiunile cu poliția, pe care protagonistul 
o bănuiește de incompetență, Bogdan Dumitrache își 
folosește privirea hărțuitor-anxioasă și vocea surd-ostilă 
pe care le-a mai folosit și în Din dragoste, cu cele mai 
bune intenții (Adrian Sitaru, 2011), unde personajul lui 
era suspicios față de personalul unui spital de provincie în 
grija căruia își încredințase mama. (Neîncrederea față de 
instituțiile statului străbate ca un laitmotiv și îmbibă ca o 
atmosferă aproape tot Noul Cinema Românesc; tema asta 
are parte în Pororoca de o tratare interesantă, după cum 
vom vedea ceva mai departe.) Latura agresivă a tatălui jucat 
aici de Dumitrache e de fapt vizibilă încă de dinainte de 
dispariția copilului, de pe vremea când personajul e perfect 
mulțumit de viața lui: ea se manifestă într-un telefon de 
amenințare dat unui necunoscut care-i curta soția și, după 
această manifestare, posibilitatea altor explozii rămâne 
acolo, acoperită, dar niciodată de tot, sub norii de depresie 
tot mai groși de care personajul e învăluit pe parcursul 
filmului. Dumitrache, care a jucat în Poziția copilului (Călin 
Peter Netzer, 2013) un personaj atât de deprimat încât abia 
dacă se mai putea da jos din pat, își folosește corpul ca acolo 
– și-l lasă flasc, își lasă umerii să cadă și brațele să atârne. 
Dar în același timp devine tot mai hirsut și, în interacțiunile 
cu polițistul care se ocupă de caz (Constantin Dogioiu), 
dezvoltă un bâțâit de pe un picior pe altul (după cum, ajutat 
de machiaj, dezvoltă în obraji o culoare tot mai alarmant 
de nesănătoasă). În fine, în rostirea replicilor, Dumitrache 
atinge de câteva ori note sfâșietoare – de pildă, atunci când 
i se amintește că se răstise la fetiță cu puțin timp înainte de 
dispariția ei, iar el încearcă să respingă acuzația.

Iuliei Lumânare, care joacă rolul mamei, nu i se 
oferă șansa de a fi la rândul ei o prezență centrală: în a 
doua jumătate a filmului, suferința ei e împinsă în hors-
champ – mama își ia celălalt copil și pleacă în provincie 
la părinții ei. Dar, înainte de asta, Lumânare face să 
conteze momentele de avanscenă de care are parte – felul 
ei de a trage aer în piept în timp ce plânge are de ce să se 
întipărească în memoria spectatorului la fel de apăsat ca 
protestul disperat al tatălui cum că nu se răstise la fetiță.

***
Coșmarul pierderii unui copil nu e, desigur, un 

coșmar exclusiv middle-class, dar Pororoca exprimă o 
obsesie contemporană a clasei de mijloc pentru familia 
tată-mamă-copil dincolo de care nu mai există nicio 
colectivitate, familia ca bulă creată de un bărbat și o femeie 
pentru facerea și creșterea unor copii. Nici urmă aici de 
familia românească de tip clan pe care o vedem în filme 
ca Sieranevada. Cu părinții femeii facem cunoștință scurt, 
însă de-ai bărbatului – dacă ei există – nici nu vine vorba. 
Prieteni au – alte cupluri –, însă după dispariția fetiței se 
face repede gol în jurul lor. După care, iarăși, nu trece mult 

până să se facă gol total în jurul tatălui. Bula s-a spart și 
n-au rămas decât două individualități atât de jupuite de 
pierdere, încât nu-și mai suportă reciproc atingerea.

 E în logica acestui individualism (și nu doar 
a genului cinematografic mystery) ca personajul lui 
Dumitrache să nu aibă încredere în poliție și să pornească 
o anchetă pe cont propriu. (El și soția par să aibă 
suficiente economii încât să poată lipsi de la serviciu 
săptămâni întregi; suntem informați vag că lucrează în 
zona bankingului, a contabilității – pe-acolo.) Adunând 
fotografii făcute de alți părinți aflați în parc în ziua când 
îi dispăruse fetița, tatăl încearcă să recompună filmul 
zilei respective, sperând să descopere în el un indiciu, un 
suspect, ceva. (Modul lui de operare stârnește inevitabile 
ecouri cinematografice antonionești.) Disperarea lui, 
obsesivitatea, cvasi-arbitraritatea cu care îi cășunează la 
un moment dat pe un detaliu dintr-o poză, nu au de ce să 
inspire încredere. În schimb, tactul și răbdarea polițistului 
care lucrează la caz, vocea lui joasă și liniștitoare, 
explicațiile foarte articulate pe care le dă, fața lui de fost 
copil cuminte, cu ochi atenți, aerul lui de înaltă seriozitate 
(Constantin Dogioiu e revelația actoricească a filmului), 
toate astea au de ce să inspire. Investigația pe cont propriu 
a tatălui, călăuzită de paranoia, de turbare, de intuiții 
imposibil de susținut cu argumente raționale, are toate 
datele unui pretext, într-un film care dă semne că-și va 
abandona pe drum componenta polițistă (cum se întâmplă 
adesea în cinemaul de artă, de la Antonioni la Haneke), în 
favoarea studiului unei disoluții psihice.

 Fiind imposibil de mers mai departe cu acest 
comentariu fără a deconspira niște secrete ale poveștii, 
cititorii care încă n-au văzut filmul sunt rugați să se 
oprească aici.

 Pe scurt, ideea e că filmul chiar este studiul unei 
disoluții psihice, dar asta nu înseamnă că partea polițistă 
nu dă și ea roade. Iar felul în care dă roade pare să valideze 
insanitatea protagonistului. Polițistul are de partea lui legea 
și raționalitatea, dar tatăl înnebunit de durere, transformat 
într-un creep și într-un vigilante wannabe, crede că știe 
mai bine, iar filmul, prin întorsătura finală a poveștii 
(prin virajul ei în direcția shocker-ului, a macabrului, 
a patologicului spectaculos), pare să-i dea lui dreptate 
(păstrând în același timp o anumită incertitudine). Asta 
nu înseamnă că nebunia lui e anulată sau reversibilă, dar 
înseamnă că e revalorizată tulburător – devine prețul plătit 
de el ca să-și facă dreptate. Statul nu poate face asta, dar 
nu pentru că ar fi incompetent (polițistul care reprezintă 
statul rămâne un tip inteligent, sensibil și harnic, care 
din punct de vedere procedural pare să fi făcut tot ce 
trebuie și să fi lucrat corect), ci pentru că, în situația asta, 
însăși raționalitatea statului, care stă la baza legilor și a 
procedurilor polițienești, e prezentată ca împiedicându-i 
privirea să bată destul de departe. Amocul, instinctul de 
părinte înnebunit de durere, e prezentat – chiar dacă nu 
fără un element de incertitudine – ca văzând mai bine. 
Cât de dubioase ideologic sunt implicațiile acestui final 
exploziv – care cu siguranță face mai memorabilă această 
dramă cu ardere lentă – mi-e greu să decid deocamdată.      
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Alex. CISTELECAN

Noblesse oblige

De la „în căutarea adevăratului Marx” la 
„autorul unuia din ultimele sisteme filosofice”: 
titlurile capetelor de sumar din recenta carte a lui 
Nicolas Tertulian despre Lukács* rezumă perfect 
atât evoluția gândirii filosofului maghiar, cât și, mai 
general, destinul istoric a ceea ce s-a numit „marxism 
occidental/Western Marxism”. Un curent1 născut să 
facă revoluția (sau măcar să o însoțească filosofic), 
dar care a sfârșit făcând Cultură, altfel spus articulând 
ultima mare filosofie burgheză, ultima expresie 
sistematică și totalizantă a spiritului occidental. 
Acest destin paradoxal al marxismului occidental 
– de filosofie ce se naște din imediata vecinătate a 
istoriei, dar care supraviețuiește tocmai grație rupturii 
de aceasta – este, în fond, expresia interiorizată 
și mediată filosofic a propriei sale origini istorice 
și a contradicțiilor acesteia. Cum spune faimoasa 
deschidere a Dialecticii negative, „filosofia, care părea 
odinioară demodată, supraviețuiește tocmai pentru că 
momentul realizării sale a fost ratat”. Născut între două 
revoluții (cea prematură și, implicit, incompletă, din 
Rusia, și cea comunistă din Vest, condiția întârziată 
de posibilitate a celei dintâi, dar care, cum se spune, 
a murit speranță și a lăsat astfel fără speranță inclusiv 
încercarea bolșevică), și ca atare marcat profund de 
această așteptare escatologică a unei revoluții parcă 
iminente, deja declanșate, și totuși neîncetat ratată, 
„marxismul occidental” a întreținut cu moștenirea lui 
Marx și cu istoria mișcării socialiste un raport cu totul 
aparte. 

Ar fi prea simplu să spunem că, din celebrul 
triunghi al gândirii lui Marx (economia politică 
engleză, politica revoluționară franceză și filosofia 
idealistă germană), marxismul occidental păstrează 
și supralicitează numai ultimul element, decartându-
le pe celelalte două. În realitate, această supralicitare 
și quasi-exclusivitate de care se bucură dimensiunea 
filosofică a marxismului în această paradigmă este 
ea însăși rezultatul modului în care sunt integrate – 
ca încheiate și suspendate cumva – celelalte două 
elemente. Astfel, „economia politică” sau analiza 
mecanismelor obiective ale modului de producție 
capitalist nu este atât absentă din textele marxismului 
occidental, ci mai curând asumată ca rezolvată, 
încheiată: capitalismul, ca mod de producție și logică 
economică obiectivă, este deja terminat – misiunea 
sa istorică, de modernizare și socializare a forțelor 
de producție, e săvârșită; dinamica acumulării 
sale – epuizată. Obiectiv și transcendental vorbind 
– la nivelul profund al structurii de cauzalitate a 
capitalismului – acest sistem a ajuns la capătul 
puterilor sale. Tot ce-și mai așteaptă sunt groparii săi. 
Or, aceștia refuză să se prezinte la chemarea istoriei. 
Nu-s nicăieri de văzut pe scenă. Aceasta este condiția 
de la care pornește marxismul occidental, și acesta 
este dezechilibrul, chiar contradicția dintre cele 
trei dimensiuni ale marxismului care-i marchează 
specificul: o epuizare obiectivă a dinamicii de 
acumulare capitalistă, dar care nu-și produce propriii 
gropari și revoluția lor socialistă ci, dimpotrivă, 
îi integrează și mistifică pe aceștia (prin consum și 
cultură de masă, prin fascism și naționalism) și își 
neutralizează contradicțiile obiective (în capitalismul 
de stat și în welfare state), fixând astfel pentru 
aparent totdeauna acest limbo dintre sfârșitul istoriei 
obiective a capitalismului și neînceputul istoriei 
subiective a emancipării. Din această perspectivă, 
putem înțelege mai bine ce înseamnă ceea ce am 
numit „supralicitarea” dimensiunii filosofice marxiste 
pe care o operează acest curent: „întoarcerea la 
adevăratul Marx”, rearticularea unei filosofii marxiste 
devine tocmai calea de înțelegere a acestui decalaj 
de netrecut dintre sfârșitul preistoriei necesității și 
întârzierea istoriei libertății. Filosofia revoluției și 
emancipării devine astfel o lungă ruminație filosofică 
pe marginea imposibilității revoluției și a emancipării 
– iar în această punere în abis, filosofia marxistă se 
rupe și mai mult de analiza social-istorică și practica 
ei politică, consfințind astfel separația ce a făcut-o 
posibilă și imposibilă în același timp. În această 
condiție fără îndoială destul de ingrată dar nu mai 
puțin confortabilă, de lungă ruminație filosofică pe 
marginea unei promisiuni istorice neîmplinite, în 
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care vocația totalizantă a marxismului este mobilizată 
tocmai pentru a explica imposibilitatea ei practică, 
Western Marxism devine într-adevăr ultimul mare 
constructor de sisteme filosofice. Dacă nu chiar mai 
rău, căci o filosofie definită tocmai de divorțul său 
față de istoria efectivă, o rațiune salvată tocmai prin 
respingerea practicii și manifestării sale este mereu 
la doi pași de a deveni simplă etică sau estetică. 
Așadar, tocmai acele forme definitorii ale spiritului 
burghez, mărturii ale barbariei inerente umanismului 
și raționalismului acestei clase, în care valorile 
spirituale și libertatea morală strălucesc doar pe 
fondul refulat de mizerie materială și necesitate oarbă 
în care se scaldă grosul societății. Pe scurt, marxismul 
occidental – și mai ales Lukács-ul de maturitate – 
sfârșește nu doar îmbrățișând, ci chiar proptind de 
bună voie și, mai ales, de unul singur (căci burghezia 
liberală și-a abandonat demult idealurile de progres și 
emancipare istorică, prea excesive pentru ea, oricât de 
limitate vor fi fost ele) tocmai acele false promisiuni 
pe care marxismul occidental, ca front filosofic al 
emancipării socialiste, trebuia să le depășească de la 
bun început. După cum încheie triumfător Tertulian 
citându-l pe Thomas Mann, există o singură idee ce 
pare să inspire filosofia târzie a lui Georg Lukács 
și care pare să justifice necesitatea recuperării sale 
(după cum sugerează titlul cărții, Pourquoi Lukács?): 
„l’idée de Culture (Bildung)” (p. 376). Din păcate, 
chiar așa e. Pourquoi, Lukács, pourquoi?

Că această dimensiune „culturală” e cea care 
primează în această revizitare a lui Lukács o dovedește 
chiar principiul de alcătuire al volumului: nu atât 
o reconstrucție sistematică sau contextualizantă a 
gândirii filosofului maghiar, ci o suită de numeroase 
studii mici și medii care descriu și rezumă, fiecare 
în parte, relația lui Lukács cu alți teoreticieni 
contemporani apropiați sau curente de gândire 
învecinate. Ceea ce pare să aranjeze într-o anumită 
ordine aceste analize comparative și portrete în 
oglindă este firul autobiografic al formării intelectuale 
a lui Nicolae Tertulian – de la tinerețea marxistă și 
primii pași în câmpul culturii, în redacția revistei 
Contemporanul după al Doilea Război Mondial, până 
la excluderea sa din Universitatea București și exilul 
la École des Hautes Études en Sciences Sociales 
din Paris din anii 1980. Între aceste două momente, 
periplul contactelor și întâlnirilor lui Tertulian cu 
marile nume ale filosofiei continentale contemporane 
este cel puțin la fel de spectaculos și ofertant ca 
punctele de contact și deschidere ale gândirii lui 
Lukács însuși. De fapt, aceste două fire narative – cel 
biografic, al autoformării, inițierii și specializării în 
Lukács a lui Tertulian, și cel filosofic, al raporturilor 

gândirii lui Lukács cu celelalte mari personaje și 
teme ale filosofiei continentale contemporane – se 
împletesc atât de firesc, dar și atât de destinal încât 
ai impresia că nu există subiect sau temă relevantă a 
gândirii lukácsiene pe care să o analizeze Tertulian 
fără să-i întâlnească imediat, sub o formă sau alta 
(și epistolară cel puțin), autorul sau referentul 
corespunzător: nu există discuție despre raporturile 
dintre Lukács și Adorno sau Marcuse, Gadamer 
sau Heidegger, Raymond Aron sau Bourdieu, fără 
ocurența și, implicit, relatarea unei întâlniri, discuții 
sau schimb epistolar cu aceștia. Pentru o viață 
petrecută în slujba filosofiei occidentale, Tertulian 
pare să fi avut astfel șansa – și meritul totodată – de 
a fi trăit și locuit în chiar sânul acesteia, în cele mai 
importante laboratoare de producție și de schimb ale 
sale. Din această perspectivă, volumul de față poate 
fi văzut chiar ca un prețios jurnal de bord al ultimei 
filosofii continentale (Western Marxism), cartea de 
oaspeți a acestui „Grand Hotel Abis”, recuperată 
in extremis de sub dărâmături. Poate și de-aici, din 
nou, aerul de artefact cultural și culturalism de care 
vorbeam.  

Primele capitole ale cărții evocă anii de 
formare ai lui Tertulian în contextul celui de-al 
Doilea Război Mondial: primele experiențe marcante 
– persecuția din timpul fascismului (1938-44), 
când este exclus, ca evreu, de la liceu, iar distileria 
de alcool a tatălui său este confiscată; ca urmare a 
acestor experiențe, devine marxist în 1947-48, fără 
însă a se înscrie în partid sau UTC. La 19 ani ajunge 
la revista Contemporanul, unde își asumă misiunea 
de a „impune criteriul estetic” în fața realismului 
socialist și a proletcultismului obligatorii. Acesta este 
contextul în care descoperă gândirea lui Lukács și o 
primă utilizare strategico-politică a ei: ca instrument 
teoretic ce permite salvarea, la stânga, a autonomiei 
esteticului de presiunea regimului pentru o literatură 
socială angajată. Nu e, cred, întâmplător sau lipsit 
de urmări acest prim contact cu filosofia lui Lukács 
și această primă aplicare strategică a tezelor sale: în 
acest context și în lectura lui Tertulian, Lukács venea, 
se pare, cu o soluție la străvechea dilemă autonomie 
estetică vs. realism social. Trebuie însă remarcat 
că soluția nu e una care să se plaseze la mijloc 
între aceste extreme, ci e clar înclinată în favoarea 
primei alternative – „speculația estetică lukacsiană 
refuza conceperea operelor ca simplă expresie a unei 
«ideologii de clasă», căutând în imanența operelor de 
artă expresia autentică a unei vox humana universală” 
(p. 54). Pe lângă evidentul deviaționism de dreapta al 
acestui compromis, merită cred remarcat și timing-ul 
acestei operațiuni strategice: doar trei ani (1950-53) 
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de confruntare cu constrângerile dogmei realismului 
socialist (concretizate în neîncetate frecușuri și 
frustrări redacționale) și, mai general, doar trei ani de 
coabitare cu măsurile inevitabile de fixare ale unui 
nou regim revoluționar reușesc să-l dezvrăjească 
pe autor de seducția comunismului de stat și să 
reabiliteze atât de rapid acea estetică și acel umanism 
burghez care tocmai ce-și arătaseră fața istorică în 
dezastrul planetar al primei jumătăți de secol XX. 
Se știe în fond, sensibilitățile omului de cultură 
sunt întotdeauna mult mai mari decât ale omului. 
Desigur, civilizația burgheză a condus la nazism și 
imperialism și două războaie mondiale cu zeci de 
milioane de morți. Dar există totuși o limită până la 
care poți tolera ingerința altora în propriile texte. 

În această lectură a lui Tertulian, principalele 
merite ale teoriei estetice lukácsiene sunt „aversiunea 
față de orice formă de utilitarism și pragmatism în 
conceperea artei, […] accentul puternic pe vocația 
universalității”, și faptul de a fi oferit un „puternic 
antidot împotriva ideologizării” (p. 56). Dar acest 
Lukács este, desigur, mai curând Croce – sau, mai 
exact, cel care îndeplinește cel mai bine acest rol, 
nestânjenit de urmele vreunui marxism de tinerețe, 
este Croce. Nu e întâmplător astfel că singurul autor 
din pletora de mari personalități discutate în volum 
care pare să se bucure de infailibilitate inclusiv în 
raport cu Lukács este Benedetto Croce. Iar invers, 
că singura2 critică pe care Tertulian o formulează la 
adresa lui Lukács pe tot parcursul volumului este cea 
legată de modul nedrept și răuvoitor în care l-a tratat pe 
Croce (și pe Nicolai Hartmann, că veni vorba). Ceea 
ce, în fond, face sens: într-adevăr, din perspectiva 
mizelor și provocărilor la care se presupune aici că 
trebuie să răspundă Lukács (reîntemeierea Culturii 
și a umanismului burghez, respingerea realismului 
socialist), Croce ar fi fost mult mai potrivit. Așa 
încât un prim răspuns spontan la întrebarea din 
titlul volumului, „Pourquoi Lukács?”, ar fi tocmai: 
pourquoi pas Croce? pourquoi pas l’esthétique 
bourgeoise telle quelle?

Sfârșitul anilor 60 ni-l descoperă pe autor 
angajat în traducerea și publicarea primelor volume 
de Lukács în România, laolaltă cu selecții din scrierile 
altor importanți marxiști critici contemporani 
(Althusser, Marcuse). De asemenea, e perioada în care 
autorul se bucură și de posibilitatea primelor ieșiri 
din țară și participări la conferințe internaționale. 
Acest proiect editorial, unic în spațiul țărilor din 
blocul comunist, și această deschidere au fost însă, în 
opinia lui Tertulian, doar o falsă deschidere, o simplă 
strategie de înșelare și iluzionare („ruse primaire”) a 
Occidentului de către regimul ceaușist, care voia să 

facă figură bună pe scena internațională pentru a-și 
salva marja de autonomie față de URSS. Oricât de 
falsă și iluzorie va fi fost această deschidere, trebuie 
remarcat că ea a produs efecte – conferințe, cărți, 
deplasări – spectaculos de reale. 

Anii 60-70 și turnura naționalistă a regimului 
dau ocazia unei noi utilizări strategice a filosofiei lui 
Lukács, de data asta la stânga, împotriva metafizicilor 
autohtoniste ale lui Blaga și Noica. În aceste capitole, 
Tertulian punctează foarte bine apropierea de 
fond dintre ideologia oficială a regimului, tot mai 
naționalistă și protocronistă, și filosofia conservatoare 
a acestor autori, care prin critica lor romantică a 
modernității și a raționalismului întemeiază practic 
din punct de vedere filosofic turnura ideologică și 
strategică a regimului ceaușist. „Anti-occidentalismul 
furnizează terenul de joncțiune dintre megalomania 
naționalistă a regimului și tropismele antimoderniste 
ale intelectualilor plonjați în fantasmele unei 
«metafizici românești» dotată cu virtuți capabile să 
țină piept malformațiilor civilizației occidentale” 
(p. 203). Critica pe care Tertulian o formulează, în 
unele articole din acea perioadă, la adresa acestei 
filosofii conservatoare și antimoderne nu este însă 
văzută cu ochi buni, nici de establishmentul cultural, 
nici de autoritățile politice: astfel, ca urmare a 
traducerilor sale din Lukács et. co, dar și ca urmare 
a criticii iraționalismului filosofilor români, în 1975 
i se retrage dreptul de a preda la universitate, iar în 
1977 este exclus cu totul din ea. Contrar așteptărilor 
și imaginii oficiale asupra regimului ceaușist, acesta 
nu este deloc un caz izolat (pentru un caz similar, 
vezi Eseurile critice ale lui Stahl și ecourile lor) în 
care o critică materialistă și marxistă a unor filosofii 
conservatoare și naționaliste este sancționată sever 
de un regim declarat comunist. Falsa sau ne-falsa 
deschidere față de Occident ajunge astfel să fie, într-
un singur deceniu, o reală închidere față de marxism. 
În ce-l privește pe autor, după o perioadă dificilă de 
instabilitate instituțională, din 1982 ajunge să predea 
la EHESS la Paris, grație susținerii lui François     
Furet (!). 

Cât privește numeroasele contacte, discuții 
și întâlniri care populează intervalele dintre aceste 
borne biografice, rezumarea lor e dincolo de intențiile 
și posibilitățile acestei recenzii. Dar chiar și  o simplă 
enumerare a lor e suficientă pentru a ilustra bogăția 
și plenitudinea acestei vieți filosofice: pe lângă cei 
menționați deja mai sus (Adorno, Marcuse, Aron, 
Bourdieu, Heidegger, Gadamer sau Furet), îi mai 
întâlnim aici pe Gaetan Picon, Leo Löwenthal, 
Jean Starobinski, Georges Steiner, Otto Pöggeler, 
Pierre Aubuenque, Gianni Vattimo, Paul Ricoeur, 
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Gayatri Spivak, Agnes Heller s.a.m.d. Așa cum 
spuneam, prin intermediul acestor evocări sunt 
tematizate diferite aspecte ale filosofiei lui Lukács, 
continuitățile și punctele de ruptură cu acești autori, 
schițându-se astfel un veritabil tablou sinoptic al 
filosofiei continentale contemporane cu centrul 
în Lukács. Firul teoretic al cărții se împletește 
astfel cu firul ei autobiografic, trecând de la critica 
lui Lukács la adresa „ateismului religios” al lui 
Schopenhauer, Nietzsche sau Heidegger, prin care 
filosoful maghiar continuă critica lui Hegel la 
adresa romantismului; la discutarea raporturilor cu 
Bertold Brecht sau Ernst Bloch (care conține nu 
doar cunoscuta critică a modernismului și pledoarie 
lukácsiană pentru realismul clasic, ci și aspecte 
foarte interesante legate de interpretarea lor diferită 
a dionisiacului nietzschean – care trece drept plebeu 
și deci recuperabil pentru Bloch, și e în schimb 
aristocratic, antidemocratic și deci impalatabil 
pentru Lukács); o dezbatere din nou extrem de 
relevantă cu Steiner pe problema nazismului lui 
Heidegger (care nazism, pentru Steiner, e doar o 
greșeală accidentală din partea filosofului, pe când, 
pentru Tertulian, el exprimă chiar fondul filosofic 
al gândirii heideggeriene); o analiză a raporturilor 
dintre Heidegger și Lukács prin prisma unei discuții 
pe chestiunea tehnicii pe care Tertulian o poartă cu 
filosoful german la domiciliul acestuia (și în care, 
pe scurt, viziunea heideggeriană asupra „esenței 
tehnicii” își dovedește încă o dată anistorismul 
constitutiv); mai multe capitole dedicate raporturilor 
dintre Lukács și Adorno (și în care cel din urmă 
este criticat pentru negativitatea suspendată a 
filosofiei sale și pentru rezistența sa la ontologie); 
și nu în ultimul rând, dar în ultimele capitole, o 
discuție foarte fină despre raporturile lui Lukács 
cu complexul instituțional Sartre/Merleau-Ponty, 
al cărei centru de greutate și criteriu de departajare 
stă în înțelegerea lor diferită a conceptului central 
de „existență”: materială și obiectivă pentru Lukács, 
ekstatică și romantic-kierkegaardiană pentru Sartre, 
ceea ce desparte ireparabil materialismul istoric al 
ontologiei lukácsiene de idealismul romantic al 
existențialismului francez (oricât de declarat marxist 
ar fi el). În toate aceste pagini, erudiția extraordinară 
– dar nicicând ostentativă – a lui Tertulian îi 
permite acestuia să surprindă cele mai fine nuanțe 
ale gândirii lui Lukács și ale câmpului filosofic 
contemporan acestuia, fără însă ca textul să devină 
arid și tehnic, fiind, dimpotrivă, mereu punctat și 
împrospătat de pasaje savuroase din corespondența 
acestor autori3, mici caracterizări malițioase (Lukács 
despre Marcuse: „un amestec original de adevărat 

și fals”) sau detalii anecdotice picante (Heidegger 
care ar fi refuzat să recunoască teza de doctorat a 
lui Marcuse; Heidegger răstindu-se la țăranii adunați 
într-o braserie să meargă să-și facă datoria de a lucra 
pământul; Raymond Aron tulind-o în ultima clipă 
de la dezbaterea cu Marcuse, Gadamer anulând în 
ultima clipă dezbaterea pe Heidegger cu Bourdieu 
sub pretextul unei greve la trenuri etc.).

Dacă există o temă care revine cu precădere 
în decursul acestor pagini, aceasta este încercarea 
lui Tertulian de a-l proteja pe Lukács de repetatele 
acuze de stalinism (sau compromis cu, ori cel puțin 
pasivitate față de stalinism) ce i-au fost aduse din 
diferite părți (Adorno, dar și foștii săi discipoli Agnes 
Heller, Ferenc Feher și Istvan Meszaros, precum 
și ideologii sfârșitului ideologiilor Daniel Bell și 
Leszek Kolakowski). Partea interesantă a acestei 
discuții este că, pe cât de convingător demonstrează 
Tertulian opoziția cel puțin teoretică a lui Lukács 
față de stalinism, pe atât de implacabil îl plasează pe 
Lukács în postura de ultim apărător și reprezentant 
al marelui umanism și raționalism burghez. Astfel, 
dovada anti-stalinismului sau non-stalinismului lui 
Lukács ar sta în chiar calitățile marxismului său de 
maturitate, care ar reprezenta, conform lui Tertulian, 
„o descriere simfonică a ființei sociale”, în care 
gândirea lui Marx nu mai are un caracter instrumental 
(supusă unui scop – emanciparea), ci devine o teorie 
pentru ea însăși (autonomia esteticului proiectând 
astfel o corespunzătoare autonomie a teoreticului). 
În plus, apărarea raționalismului, pledoaria pentru 
democrație și strategia „frontului popular” sunt 
elemente care-l apropie evident pe Lukács de 
Croce și Thomas Mann și nicidecum de Stalin. Și, 
în general, deplasarea de accent pe care o operează 
textele de maturitate ale filosofului maghiar, în care 
centrul de greutate nu mai e, ca în Istorie și conștiință 
de clasă, proletariatul ca subiect-obiect identic al 
istoriei, ci „genul uman, conceput ca substanță în 
devenire… [cu] arta și etica… [drept] expresii prin 
excelență ale conștiinței genului uman…” (pp. 280-
281)4. Ce mai, ultimul Lukács ni se dezvăluie a fi un 
gânditor burghez atât de clasic și respectabil încât a-l 
suspecta de stalinism pare la fel de implauzibil ca a-l 
bănui de vreun marxism. 

Acest trade-off cu sumă nulă, în care Lukács 
se dovedește a fi cu atât mai anti-stalinist cu cât 
reiese mai umanist-burghez, și care evacuează 
astfel tocmai terenul de posibilitate al marxismului, 
e cu atât mai evident în pasajele în care Tertulian 
ia în discuție schimbul de critici și acuzații dintre 
Lukács și Troțki (reprezentat aici mai curând prin 
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vocea lui Isaac Deutscher). E cel puțin bizar că într-
un volum care reușește să-și păstreze cumpătarea 
academică și să trateze cu deferența de rigoare 
orice fascist (de la Heidegger la Nolte și Gehlen), 
singurele pagini în care autorului îi sare țandăra 
sunt cele în care răspunde acuzațiilor formulate 
de Deutscher – și care, în consecință, ne este 
descris drept „revoluționar inflexibil”, „stângist”, 
„bătrân ideolog”, „predicator” etc. Poate că nu e 
întâmplătoare această schimbare de ton, dacă ținem 
cont că, în textul5 lui Deutscher la care răspunde 
Tertulian, autorul monumentalei trilogii despre 
Troțki îl acuză pe filosoful maghiar deopotrivă de 
pro-stalinism cât și de patricianism burghez. Or, 
din această strânsoare e greu de ieșit, altfel decât 
optând hotărât pentru una din alternative. Ceea ce se 
și întâmplă aici, în condițiile în care Tertulian alege 
din nou să-l salveze pe Lukács de stalinism insistând 
pe „fondul speculativ al conceptului său [estetic] de 
realism – și anume marele idealism clasic german” 
(p. 100) și arătând că „Lukács a employé toutes ses 
forces pour valoriser le grand héritage de la culture 
bourgeoise…” (ibid).

Din acest punct de vedere, despărțirea de 
Teoria romanului și estetica de maturitate a lui 
Lukács constituie, într-adevăr, un pas înainte, 
afară din idealism, dar și un pas înapoi, prin 
pierderea dimensiunii istorice a artei: romanul, 
formă eminamente burgheză și deci deja depășită 
în Teoria romanului, redevine formă estetică 
universală și atemporală – expresie a „integrității 
omului”. Esteticul este dezistoricizat și, într-adevăr, 
autonomizat. Toate dezbaterile lui Lukács cu Bloch 
sau cu Brecht și Döblin și toate argumentele sale 
pro-realismul clasic și antimodernism bat în aceeași 
direcție: „La réponse de Lukács est invariable: l’art 
véritable est l’expression de l’«homme intégral», 
la vox humana qui résonne dans l’intériorité des 

œuvres est un condensé d’une expérience socio-
historique à portée universelle” (p. 271) [plus, în 
mod corespunzător cu această deplasare umanistă, o 
salvare care devine mai degrabă etică decât politică 
în ultimele scrieri].

Într-unul din ultimele sale interviuri, 
Lukács identifica eroarea stalinismului în faptul 
de a fi confundat tactica impusă de împrejurări 
(„socialismul într-o singură țară”) cu teoria și 
strategia socialismului6. În textul său despre „Georg 
Lukács și realismul critic”, Deutscher sugerează că 
evoluția gândirii lui Lukács poate fi definită în mod 
similar, ca o confundare a tacticii de moment (în 
speță – tactica „frontului popular”, alianța necesară 
cu burghezia și forțele democratice pe care Lukács o 
formulează deja în 1928 în celebrele „teze Blum”) cu 
strategia și obiectivul finale. Din această perspectivă, 
merită observat că hegelianismul esteticii târzii a lui 
Lukács nu este neapărat o combinație de Hegel și 
Marx, o stație la jumătatea drumului între cei doi; 
ci e mai exact o oprire la jumătatea drumului în 
interiorul lui Hegel, un compromis care, altfel spus, 
refuză tocmai tezele cele mai revoluționare ale lui 
Hegel însuși, printre care mai ales teza depășirii 
necesare a artei ca reprezentare separată a realității 
– imperativ pe care, în fond, practica revoluționară 
și ideologia realismului socialist încearcă să-l 
îndeplinească, din fidelitate nu atât sau nu doar față 
de stalinism, ci în primul rând față de anti-estetismul 
antiburghez a ceea ce merită salvat din cultura 
occidentală a secolului XX. La Lukács și Tertulian 
în schimb, arta, autonomia artei tocmai ca promesse 
de bonheur ruptă de realitate, trebuie salvate de 
posibilitatea sau încercarea – revoluționară prin 
definiție – de dizolvare și imanentizare a lor în 
istorie și societate. În cele din urmă, marxismul 
occidental de maturitate ajunge să salveze arta, 
etica și rațiunea burgheză de pericolul imanentizării 
lor în istorie și societate, altfel spus, de pericolul 
pe care el însuși trebuia să-l reprezinte. Or, ca să-l 
cităm pe Deutscher, „it is not the task of Marxists 
[…] to invoke against Nazism the ‘reason’, the 
‘patrician dignity’ and the respectable traditions of 
the bourgeoisie”. Deși poate că, din nou, timpurile 
noastre ne vor dovedi contrariul. 

________
* Nicolas Tertulian, Pourquoi Lukács, ed. Maison des 

sciences de l’homme, Paris, 2016.
 1  Dacă putem numi astfel – „curent” – un fenomen fără 

doar și poate extrem de eterogen, ce se întinde de la o primă 
generație de autori – puțin spus autori, întrucât toți angajați 
direct în mișcarea politică a vremii – ca Gramsci, Lukács și 
Karl Korsch și care se încheie ramificându-se în Vest în prima 
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generație a Școlii de la Frankfurt, școala lui Della Volpe 
din Italia (Colletti, Timpanaro) și marxismul existențialist 
sau structuralist din Franța (Kojève, Sartre, Merleau-Ponty, 
respectiv Althusser). 

2 Sau aproape singura. Spre finalul volumului (pp. 323-
4) găsim și o semi-rezervă vizavi de acceptarea și utilizarea 
din partea lui Lukács a conceptelor și a distincției dintre 
materialism dialectic și materialism istoric. 

3 Cunoașterea pare-se exhaustivă a corespondenței 
dintre aceste mari nume ale filosofiei secolului XX – și, în 
fond, avem aici probabil ultima manifestare a acestui mare 
circuit epistolar care este cultura umanistă clasică, apud Reguli 
pentru parcul uman – explică poate și utilizarea repetată și 
oarecum deranjantă din partea autorului a unor expresii 
poștale („accuser reception”, „fin de non recevoir”) în locul 
unor termeni ceva mai omenești. 

4 Tot în sprijinul non-stalinismului gândirii lukacsiene 
este menționat și caracterul „deschis” al marxismului 
său, mereu dispus să dialogheze cu autori străini gândirii 
progresiste, cum ar fi non-anti-fascistul (ca să folosim un 
eufemism) Nicolai Hartmann sau un straight Nazi ca Arnold 
Gehlen. 

5 „Gyorgy Lukács and «Critical Realism»” 
(1965), disponibil pe https://www.marxists.org/archive/
deutscher/1965/lukacs-critical.htm 

6 „A pus tactica înaintea teoriei şi a creat teorii pentru 
a justifica nevoile tactice”, Bernie Taft, „Testamentul lui 
Georg Lukács”, Vatra, nr. 1-2/2017, https://revistavatra.
org/2017/03/03/bernie-taft-testamentul-lui-georg-lukacs/.

Cornel BAN

Capitalism, refeudalizare și asistenții 
sociali ai noii boierimi

S-a scris despre inegalitate și evaziunea 
fiscală a oligarhiei globale până la greață. Ne mai 
încumetăm la încă o carte pe temă? În cazul lui 
Brooke Harrington merită. Pentru că oricâte milioane 
de pagini de Pikkety și Panama Papers citim, nu aflăm 
cine sunt lucrătorii cu banul cel greu și bine dosit de 
stat, neamuri, soț/nevastă, copii etc. și cine sunt cei 
care cer serviciile lor. Cine sunt, deci, gestionarii de 
bogăție (wealth managers) și cum arată munca lor de 
asistenți sociali ai oligarhiei?

Spre deosebire de bancheri sau manageri 
de fonduri de risc sau de pensii, oameni care 
trăiesc din reglajul fin cu riscuri tehnice, roboți 
de căutare de marje, și, în final, din multiplicarea 
banului investitorului capitalist, gestionarii de 
bogăție sunt o specie mult mai interesantă și mai 
medievală. Lucrătorii ăștia au certificări profesionale 
neconformiste, la marginea artei, care accentuează 
inteligența socio-emoțională și strategiile de seducție 
comercială în registre culturale multiple la fel de 
mult ca partea de drept internațional privat axat pe 
paradisuri fiscale. Căutând dosirea și conservarea 
bogăției acumulate, ei au mai multe în comun cu 
logofeții domnești decât cu goana după profit.

Pentru a intra în branșă trebuie sa fii un fel 
de consigliere pitoresc, competent, material de 
roman social, genul care știe cum să-l ia atât pe 
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directorul de muzeu parizian elitist și encicloped, cât 
și pe majordomul financiar fără umor al premierului 
islandez sau pe vulgarul oligarh american care se 
joacă cu 24 de trusturi offshore din care donează 
pentru campania lui Barack sau Hillary. Trebuie să 
îți placă să te joci cu statele care caută banii pentru 
a-i impozita, survolând limita legii dar neieșind 
tehnic în afara ei (asta atrage automat excluderea din 
breaslă). Trebuie să riști, dar cu precizie tehnocrată, 
protejat de statele de drept. Și toată șmecheria asta 
cu ascunsul banilor reginei Angliei (căci da, na, și 
ea are asistenții ei sociali) e legală și practicată pe 
scară masivă de marea aristocrație transatlantică 
simandicoasă cu rafinamentele Rechstaat-ul. 

Și cum ajungem de obicei la gestionari? 
Mai întâi trebuie să ai bani serioși și intenția de a 
nu investi banul, ci de a-l ține la scuteală într-o 
jurisdicție generoasă, care îți ia un procent modic, 
dar care asigură secretul procedurilor de încastrare. 
Prin bani serioși se înțeleg zeci de milioane de 
euro, evident. În momentul în care poți arăta contul 
acela de, sa zicem, 700 de milioane, bancherul 
sau managerul de fond de risc cu care lucrezi îți 
sugerează numele unor gestionari bine înfipți într-o 
suma de reședințe offshore și care au dosar competent 
la alba-neagra cu banii, creând gheme de conturi, 
trusturi și așa mai încolo, care fac imposibil de găsit 
numele deponentului. Întâlnirile cu gestionarii (că 
doar nu ești prost să lucrezi doar cu unul) sunt un fel 
de meat market, în care meseriașii în chestiune își 
pun iscusința la bătaie, după zeci de ore de cercetare 
a biografiei potențialului client. Nu e muncă de 
contabil plicticos. Trebuie să fi murat în cultura 
elitei unui anumit pachet de țări, în habitusurile 
diferitelor secțiuni ale elitei, să dramatizezi frica de 
rude hrăpărețe, să știi când să fii grobian și când să 
vorbești ca un istoric de artă în timp ce îi spui omului 
cum rupi miliardul în zeci de fragmente pentru a-l 
pune la murat. Mai un cont bine și legal dosit. Mai o 
pădure virgină în Transilvania sau Amazonia. Sau o 
stradă de locuințe de lux în Londra, cu impozit modic 
la metru pătrat. Sau 7-8 tablouri de canon cultural 
(marii maeștri europeni rămân cei mai populari). 
Normal că tablourile nu le duci efectiv în offshore, 
le înregistrezi doar sub un trust din Insula Cook, 
închiriindu-le între timp la un muzeu sau o companie 
de imobiliare de superlux care le atârna în sufragerie 
să maseze orgoliul cumpărătorului de pent-house de 
120 de milioane. 

De unde vin banii ăștia? Majoritatea curg 
din averile acumulate din anii 80 încoace și sunt 
în general bani moșteniți, nu banii antreprenorilor 
eroizați de propagandă și care, la rândul lor, tind să 

vină din top 0.01%, ca banul din trustul offshore la 
sursa de asistență socială adevărată în caz că ideea 
antreprenorială nu a mers. Sunt bani care pot fi mutați 
în acest fel pentru că începând cu anii 80, statele au 
dansat pe playlist-ul neoliberal și mai ales pe marele 
hit al relaxării fiscale care stimulează creșterea 
economică prin ațâțarea hormonilor capitaliști. În, sa 
zicem, 1972 așa ceva era greu. Țările aveau controale 
pe fluxurile de capital, din Anglia nu puteai scoate 
mai mult de 50 de lire pe zi când treceai granița. 

Frumusețea cazului gestionarilor de bogăție 
ne spune multe despre sistemul capitalist actual. 
Mai întâi ne explică de ce, statistic vorbind, clasa 
capitalistă s-a cam zaharisit, riscând rate de investiție 
foarte mici după standardele istorice, obsedată mai 
mult de reproducerea bogăției pe 5-6 generații decât 
de fanteziile lui Schumpeter. Adică ne spune de ce 
avem stagnare seculară pe termen lung. În al doilea 
rând, scoate la suprafață transmogrificarea înspre 
neofeudalism a unei clase care nu poate trăi decât din 
privilegii apărate nu doar de stat, ci de un mozaic de 
forme de autoritate, tot așa ca în anul 1500. Căci cele 
8 familii care în 2015 controlau mai multă bogăție 
decât jumătate din planetă există nu doar datorită 
unui sistem financiar care le multiplică plasamentele, 
cu promisiunea de asistență socială în caz de eșec – 
cum am văzut în 2008 – dar și grație acestui sistem 
de pus la păstrare a acestei bogății. Asta, da, luptă de 
clasă!

Evident că eroii acestei povești sunt de o 
mediocritate cehoviana. Doar o mână dintre ei au zis 
că poate ar trebui să își lase bogăția taxată pe bune. 
De genul lui Warren Buffet, care a propus să fie taxat 
cu câte un procent măcar, sunt prea puțini însă. Masa 
critică cere – și obține – relaxare fiscală și cererea 
lor e auzită de Macron, Trump și compania. O ciurdă 
de miliardari urmează exemplul superjmecherului 
Peter Thiel, acest Maradona al „planificării fiscale”, 
cumpărând pașapoarte de Noua Zeelandă, insule și 
bunkere de lux în locații bine ascunse în care cică se 
poate trăi ferit de frica apocalipsei socio-climatice. 
Oameni prevăzători, baronii din IT aruncă deja cu 
bani în ideea colonizării altor planete. Dar pentru 
genul acesta de chestii sociologia trebuie însoțită de 
romanul post-apocaliptic pentru a înțelege cât de cât 
ce se întâmplă. 

_________
* Brooke Harrington, Capital without Borders, Harvard 
University Press, 2017
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Dan UNGUREANU

Boierii din România. Cazul Djuvara: 
nostalgia ca hagiografie

Moartea lui Neagu Djuvara (de origine, din 
Macedonia) boier, centenar, a readus în iarna lui 2018 o 
scurtă modă boierească în România. 

Au apărut mai multe cărți despre familiile 
boierești: despre familia Noica, despre familia 
Bălăceanu, despre familia Grădișteanu, din care Djuvara 
se trăgea pe partea maternă. 

Aceste cărți, scrise de membri ai familiilor, sunt 
documentate, dar sunt pledoarii pro domo. Sunt scrise 
hagiografic, secretele nedorite sunt omise cu grijă. 
Prima de pe listă e Familiile boerești române de Octav-
George Lecca, din 1899. E scrisă aseptic, liofilizată. 
Cuprinde mai ales familii boierești din Muntenia, cele 
mai multe stinse. 

Grecii nu sunt iubiți de cronicari: Neculce 
scrie în capitolul X, în Letopiseț: Dumitrașco-vodă 
era un om bătrân, grec țărigrădean de neamul lui, de 
Cantacozonești. Și mai nainte vreme fusesă visternic 
mare și-n Țara Muntenească, la Gligori-vodă. Și era om 
nestătător la voroavă, tălpiz, amăgitor, geambaș de cei 
de la Fener din Țarigrad. /../  Focul îl stângi, apa o iezăști 
și o abaţi pe altă parte, vântul când bate, te dai în laturi, 
într-un adăpost și te odihnești, soarele intră în nuor, 
noaptea cu întunerecul trece și să face iar lumină, iar la 
grec milă, sau omenie, sau dreptate, sau nevicleșug, nici 
unele de aceste nu sunt, sau frica lui Dumnedzău.

După istorici, domnia fanarioților a durat un secol, 
între 1711 - 1821, când otomanii își pierd încrederea în 
fanarioți din cauza răscoalei lui Ipsilanti. E inexact: 
ultimul fanariot este caimacamul Nicolae Vogoride, 
născut în Constantinopol, caimacam al Moldovei până 
în 1858. E fiul unui bulgar, Stoico Bogoridi, traducător 
al flotei otomane. Bulgara seamănă mult limbii ruse, la 

începutul sec. XIX bulgarii sunt foarte utili în relațiile 
tot mai intense și mai tensionate ale otomanilor cu 
Imperiul Țarist.  Mihail Eminescu scrie Scrisoarea a 
III-a în 1881. Vogoride, anti-unionistul Vogoride murise 
abia de douăzeci de ani. În 1881, „se adun să se admire 
/ bulgăroi cu ceafa groasă, grecotei cu nas subțire” avea 
un sens foarte concret și dureros pentru contemporanii 
săi.  Alexandru Plaghino, Constantin Pherekyde, 
Tzigara-Samurcaș, șefi ai Parlamentului, sunt greci. 
Apostol Arsachi, grec din Albania, ministru de externe 
al lui Barbu Catargiu, donează 600 000 de galbeni 
pentru crearea unei școli de fete la Atena. E prim-
ministru interimar în 1862. Arsachi e ultimul fanariot 
din România. Cuza secularizează averile mănăstirești 
(și implicit alungă și călugării greci care le adunau 
veniturile și le trimiteau la Athos, la patriarhie sau la 
Ierusalim). 

Arhondologia Moldovei de Constantin Sion

Constantin Sion termină Arhondologia în 1856, și 
moare în 1862. În 1856 avea deja 60 de ani, era bătrân, nu 
îi mai păsa foarte mult de părerea contemporanilor.  Așa 
că poate să scrie o carte vindicativă și insultătoare despre 
proprii săi contemporani. Lucrase o vreme bună la 
agie, poliția vremii, și cunoștea de aproape nelegiuirile 
vremii. 

Cartea e un breviar de insulte: 
Boierii moldoveni sunt: „năpăști țărei, veniți și 

oploșiți”, „maica lor, măritată al doilea cu un bețiv care 
era jitar” „năpaste grecească bietei Moldove” „păcat 
grecesc pripășit” „moldoveni, și-au luat nume grecesc” 
„pocituri grecești, pentru păcatele și osânda noastră ” 
bulgari, bacali” „putoare grecească” „bulgar corcit” 
„moldovan rusnăcit” „bulgar bogasier” „șalgăi ai ocnei” 
(tăietori de sare) „țeran” „pocitură grecească” „scîrba 
aceasta franțuzească ce să rudea cu țiitoarea domnului” 
„năpaste grecească” „spurcăciune grecească” „belea 
grecească” „corcitură grecească” „grec de la Corfu” 
„grec corcit” „păcat și putoare grecească, belea și 
năpaste Moldovei”: „grec de la Zagura, pripășit” 
„grec halvagiu” „grec plăcintar pripășit” „moldoveni 
poreclindu-se cu nume rusăsc” „sîrb casap” „moldoveni 
rădicați din țarani” „nepoți tîlharilor Căntești” 
„corcitură bulgărească” „napaste grecească” ”grec venit 
povară țărei” ”grec pripășit în țară” ”grec plăcintar 
pripășit aici, văzînd că nobleța și rangurile la noi se 
vînd pe bani și eftine” .... ”grec, osânda țărei” ”putoare 
grecească, năpaste țărei” ”belea grecească”, ”răutăți 
grecești” ”grec căzut năpaste țărei” ”nouă rădicătură 
din gunoaele țărei” ”deși toți erau nătărăi, dar au făcut 
din ei și vornici” ”napaste grecească… pripășit… 
osândă și batjocură a țărei”. ”văzând că boieriile la noi 
să vând ca la ei măslinele...”. ”Păcatul de grec, năpaste 
și trântor țărei… scârba acea grecească” (toate despre 
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același personaj).  ”Plăcintarii și bragagiii grecești, 
grădinarii bulgărești și porcarii sârbești”. ”Fanarioți din 
cei mai spurcați și fără caracter… puturoasă scârnăvie 
grecească”. 

Insultele nu sunt gratuite. Nu trebuie să le 
eliminăm ca pe niște simple umori. Caimacamul 
Vogoride, greco-bulgar, se opusese intens Unirii 
dintre Muntenia și Moldova. Arsachi, prim-ministru în 
România, s-a considerat toată viața ca grec. Biografiile 
justifică sarcasmul. În ce privește fanarioții, în sec. XIX 
patriotismul și xenofobia sunt imposibil de distins. 
Efortul de a le distinge e specios. 

Mecanismele înnobilării 
Din cărțile de istorie, care cuprind istorioare 

șocante cu nobili purtându-se abuziv și brutal cu 
plebeii, ne închipuim că între cele două categorii era o 
graniță clară și definitivă. În realitate, clasa boierească 
era extrem de poroasă. Dacă în Europa occidentală 
înnobilările aproape încetează în sec. XIX, în Rusia și 
Țările Române procesul se intensifică. 

Dar sunt, fundamental, diferite. Una e o înnobilare 
făcută de regii Europei de apus, care înnobilau pentru 
ca urmașii lor regali să aibă vasali de încredere, peste 
generații; și alta sunt înnobilările pripite, pe bani, ale 
fanarioților, făcute în domnii scurte. 

Știința de carte
De un secol, Biserica era condusă de episcopi 

greci fanarioți, care foloseau veniturile mănăstirilor din 
Moldova. Nu aveau nici un fel de preocupare pentru 
educație. Populația era în ansamblul său analfabetă, iar 
știința de carte nu depășea, probabil, 2 %. 

Știința de carte e o poartă spre înnobilare. Un 
Grigoraș este ”scriitor”, ajunge sameș, apoi scrib la 
Vistierie, apoi este boierit. Vasile Drăghici, slugă unui 
boier, e pus să învețe carte, învață, apoi devine ”scriitor” 
scrib la un vătaf de curte. Fiind nevoie de scribi la 
vistierie, ajunge scrib acolo și e boierit. Niște bulgari, 
Dobrovici, își obțin prin rușfet (șpagă) un post în 
cancelarie, după promulgarea Regulamentului Organic, 
apoi sunt înnobilați datorită funcției. Enache Dănulețu 
”scriitor la stărostia Putnei” vinde o casă, iar cu banii 
devine director de judecătorie, apoi serdar. Draghinici, 
”moldovan rusnăcit” ”au fost profesor și l-au făcut 
stolnic”. Uneori vedem înnobilarea în timp real: ”Din toți 
târgoveții ce am văzut am ales mai cu chip și cu știință 
de puțină carte pe Constantin Drosu (negustor bogasier 
falit, n.a.)  și i-am rânduit ispravnici”. Fiul său, Neculai 
Drosu, își cumpără moșia Ițăștii cu 22 000 galbeni (77 
kg aur, 2 600 000 euro) E mult, e echivalentul unui venit 
de 130 000 euro pe an. 

Diaconovici, doctor în Folticeni, ”și domnul 
Mihai Sturza văzând țara săracă de boieri, l-au făcut 
boeriu”. Evstatiadi, venit în Moldova ca dascăl, tocmit 

dascăl de postelnicul Grigore Codreanu, ajunge stolnic. 
Zaharopulo, ”putoare grecească, venit ca doctor” e și el 
înnobilat de același Mihai Sturza, ca și altul Zisu, tot 
doctor, ”belea grecească”. Ilașcicu, moldovan, doctor 
din Bucovina. Ioan Ionescu, profesor de agronomie la 
Țarigrad. 

Nepoții unui bulgar, Cornea, ”învățând carte au 
intrat la visterie scriitor”. Cuciureanu, ducându-se ”în 
staturile Europei la învățături și învățând medicina” e și 
el boierit. Gheorghe Calapod, ”scriitor la isprăvnicie”. 
Petru Câmpanu ”doctor de filosofie și de alte înalte 
științe” profesor la Academia Mihăileană și inspector, 
primește rangul de comis. Un grec negustor, Chedrino, 
are un fiu, Vasile, care ”știind a scrie” ajunge grefier 
la divanul de apel. Marcu, bulgar din Focșani ”intrând 
în miliție, pentru că știa puțină carte, l-au făcut unter-
ofițeriu”. Meghistan, ”dascăl de limba grecească”. 
Braun ”neamț inginer”. 

Funcțiile de stat
Funcțiile la stat, pentru care era necesară știința 

de carte, sunt tot o treaptă spre boierie. Zagură, doi frați, 
”înrolați între amploianți, unul șef de secție în divanul 
țării de jos și altul director la judecătoria Iașilor”. 
Zaharie ”venit din Basarabia, au fost prin cancelariile 
instanțelor judecătorești”. Un Cozmiță are doi fii, pe 
care ”au mijlocit de i-au dat la cancelaria isprăvniciei”.

Banii
Foarte mulți dintre înnobilații disprețuiți de Sion 

sunt ”bacali”, proprietari de băcănii. Ei își cumpără 
direct titlul nobiliar, din considerente pur practice: 
boierii nu plătesc impozite. Ei își pot continua comerțul 
fără a mai plăti impozite. 

Mulți se îmbogățesc devenind arendași de moșii. 
Un Englezi, grec din Corfu, rădicat la boierie de Mihai 
Sturza doar ”pentru că au dat bani”.Eraclide, dascăl, se 
îmbogățește din arenda moșiilor și își cumpără boieria. 
Un Crina, grec bragagiu, se înnobilează, ”ca nu cumva, 
făcând bragă rea, să îl bată polițmaistrul” și ca să i se 
zică arhondas megas kaminaris.  Condrea ”bulgar bacal, 
ca să scape de darea patentei și-a cumpărat un decret 
de sărdărie”. Chirilovici ”văzând că darea patentei pe 
fiecare șfert să încarcă, pentru că mulți dintre patentari 
pe toată ziua se boierea, a hotărât să peardă din capital 
una sută cinzeci de galbini, și așa cu aceia și-a cumpărat 
un decret de sărdărie”. ”Leah de Podolia, vindea mere 
cu căruța”. ”S-a făcut postelnicel, ca să-și scutească 
viile de vădrărit”. 

Slugi boierești 
O altă poartă spre înnobilare este (ca în Ciocoii 

vechi și noi, care e publicat în 1862, și redă situații reale 
recente) a fi slugă. Vasile Drăghici intră ca slugă la un 
boier, învață carte, apoi e boierit. Dumitru Drăghici e 
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slugă la un căpitan, după moartea căpitanului ”se urcă în 
patul lui” și cu timpul e boierit. Manolache David ”l-a 
slujit pe Ioan Sturza” care îl boierește. 

Dodan, doi frați, slugi în casă la postelnicul Ioan 
Jora, sunt și ei boieriți prin intermediul protectorului 
lor. Dobraniș, vătav al vornicului Alecu Calimah, e 
făcut medelnicer de Ioan Sturza. Jorăscu ”vatav la 
moșia Caraclău a vornicului Sandu Crupenschi”. Ivan, 
slugă la episcopul de roman, Veniamin Roset.  Comisul 
Costache Codrescu ”știu eu că era slugă în casă la 
căminarul Gheorghiță Stoinescul, și mă-sa baba Maria 
era femeie în casă la vornicul Ioan Greceanu.” Doi frați 
Panait și Petrachi Cazimir” de copii, i-au dat părinții 
lor slugi la visternicul Iordachi Balș”. Malcoci, slugă la 
logofătul Constantin Balș. 

Filiera bisericii 
Doi Drăghici sunt ”fiii unui dascăl de biserică”. 

Un Mihalache Bandaburu, slugă la mitropolitul Iacob, 
se călugărește, devine episcop de Huși, de Roman, apoi 
mitropolit, și din această poziție își boierește încet frații. 
Dimcea, adus din Muntenia de către mitropolit ca psalt 
la Mitropolie, e făcut și el clucer.  

Arhimandriții greci trimiși să exploateze moșiile 
închinate și să le trimită veniturile la Athos sau aiurea 
aduc și ei familii. ”Ecsarhu, veniți cu un moș al lor 
arhimandrit, le-a dat în posesie (= arendă) câteva 
moșii fără bani” Au făcut mare stare, s-a făcut spătar, 
a cumpărat moșia Schinenii, și Călienii, cu ”21 000 
galbeni”. Iancu Corjescu fecior de preot, ”scriitor la 
stărostia Putnei”.  Un Vasile Codrinescu ”slugă la un 
egumen grec de la mănăstirea Ocnei, care ”învățase pe 
băet meseria călugărilor greci, adică de-al avea în loc 
de femeie” va fi și el boierit mai apoi. Mardare ”având 
episcopul rudenii sărace, l-au însurat cu o fată cam 
nepoată a vlădicăi”. Unul Băidacu ”cumnat cu un Chiril 
călugăr grec” care îi dă moșii în arendă. 

Filiera feminină
Dumitru Drăghici ”după moartea stăpână-su, 

s-au suit în patul stăpână-sa Fersaiia”. Un grec, Derescu, 
”fiind frate cu femeea lui aga Stoianovici l-au făcut 
serdar”. Doden, ”nebunul domn Grigore Ghica au adus 
scârba aceasta franțuzească ce să rudea cu țiitoarea lui”. 
Un cojocar, luat scutelnic de boierul Robescu, fuge cu 
o nepoată a Robescului, fată fără părinți luată în casă 
de unchi ca să o mărite. Paharnicul Robescu moare, iar 
văduva lui îi acceptă înapoi (happy end). 

Unul Ștefanachi Dăscălescu ”se îngurluiește” cu 
un turc, beșleagă (șef peste curierii domnești) la Buzău, 
îl urmează la Silistra, unde ”ține loc de femeie turcului” 
Un capichehaie interimar la Silistra îi prezintă pe cei doi 
frați Dăscălescu pașei, ca să obțină postul permanent. 
Pașa ”găsește mai de plăcere pe cel mai mare, că cel 
mai mic era mai hrentuit, că suferise mai multă clacă 

turcească” - și a fost făcut vtori-vistiernic de primul 
Vogoride. Mama unui grec, Idierul, face cosmeticale 
surorilor doamnei; el e primit scriitor în visterie, apoi 
înnobilat.  Despre Ivan, slugă și vătaf al lui Veniamin 
Roset, egumen la mănăstirea Doljești, aflăm că 
egumenul ”îi netezea fimeia”. Mihai vodă ”îi netezise 
femeea” lui Ilie Kogălniceanu.  Răducanu Copce ia 
de soție fata unui căpitan Mihălucă, iar socrul îl face 
paharnic, ”ca zăstre fetei”. 

Un anume Casu, care locuiește lângă curtea 
domnească, face ”pezevenglîc” adică proxenetism, 
aduce femei în casa proprie unde domnitorul vine să le 
întâlnească.  Postelnicul Dumitrachi Iamandi are o soră, 
fată slută și bătrână, pe care trebuie s-o mărite, și i-o dă 
unuia Dumitrachi Cocri, pe care îl face spătar. Egumenul 
de la mănăstirea Golia vede că soția portarului e 
frumoasă ”în părințești sfătuiri dohovnicești au deprins-o 
la grăunțe” iar fiului ei îi dă mai târziu în arendă o moșie. 

Veniți cu domnii 
Nici un istoric nu observă că domnitorii fanarioți 

NU sunt nobili. Sunt bogați, sunt din familii vechi 
din Fener, cei mai mulți, dragomani (= interpreți) 
ai sultanilor, dar nu sunt nobili. Ei sunt, în expresiile 
Evului Mediu, patricieni. 

Domnii vin la domnie cu alaiuri mari, de sute de 
persoane, creditori (domniile costă foarte scump, viitorii 
domni se îndatorează ca să plătească domniile. O parte 
din restituiri se fac în bani; pe alții însă îi restituie dând 
funcții  - Moruzi îl face agă pe un anume Derecliu. De 
prisos să spunem că o funcție obținută pentru bani dați 
în avans e practic un permis de corupție.  Un Dimitriadi 
vine cu Mihai Sturza. Un Anghel Emanoil vine cu Mihai 
Sturza, iar domnul îi dă monopol pe pâinea din Iași, ”ce 
niciodată nu s-a mai văzut așa proastă.”  ”Cu domnul 
Călimah au fost venit un spatariu Neculai Cotcu /.../ și 
nu s-au mai dus la plăcintăria din Țarigrad, ci încă Mihai 
vodă neavând de lucru, l-au și boierit”.  Contovici ”grec, 
venit cu domnul Alexandru Moruz”. 

Cînd Mihai Sturza ia tronul erau 853 de familii 
boierești, cînd a terminat (1834-1848, 12 ani) erau 
spre 3.750 de boieri.  Practic, el împătrește numărul 
boierilor.  La 150 de galbeni pitacul, (e suma cea mai 
mică atestată, poate de la alții a luat mai mult, mulți 
au fost înaintați, plătind și înaintarea - șătrar, sluger, 
medelnicer, spătar, agă, postelnic) plătind mai mult 
- a făcut  între 400 -1000 000 de galbeni numai din 
înnobilări.  Într-o domnie de 12 ani, a făcut 233  de 
boieriri (noi) pe an. Dacă scădem concediile, duminicile 
și sărbătorile religioase, a făcut o boierire pe zi. 

A făcut vreo 2800 de boieriri, în 12 ani, 233 de 
boieri pe an (fără avansări);  dacă scădem duminicile, 
sărbătorile legale și două luni de concediu, a făcut un 
boier în fiecare zi lucrătoare. 
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Ascunderea originii joase  
Nici Moldova, nici Muntenia, nu au registre 

de stare civilă de nici un fel. Oamenii își schimbă 
numele cum doresc. La boierie, mulți moldoveni își 
iau nume grecești, iar începând cu ocupația rusească, 
nume rusificate. Dimitriu ”tăgăduindu-și adevăratele 
moldovenești porecle de sine, s-au poreclit pe numele 
părinților, ca să nu li se poată afla obârșia”. Donos, 
”moldovan de la ținutul Ieșii, bravo lui că nu și-au 
grecit nici nu și-au rusit numele său, și nu și-au zis 
nici Donisache, nici Donosiu, nici Donosievici, ori 
Donosov”. Ioan ”fiind ridicați la boerie din proști, 
ș-au părăsit poreclele părințești, ca niște oameni de 
nimică”. Ivan ”Moldoveni, poreclindu-se cu nume 
rusăsc”. Iozăfescu ”moldovan, fii a oarecare Iosep, 
rușinându-se de porecla tătâni-său, s-au poreclit de pe 
numele său”.  ”Și-au lepădat porecla părințască și s-au 
poreclit Cristescu, de pe moșie, ca să nu se prepue 
că-i rudă cu ciocoii, și nici să-l cunoască că-i bulgar”. 
Sion e obsedat de nume exacte: Costache, moldoveni, 
și cei mai din vechi boieri, ”însă dreapta lor poreclă 
este Boldur”. Chirilovici ”și-a rusnicit porecla, ca să 
nu i să poată nimeri obârșia neamului”. Chirnischi  își 
schimbă ”părinteasca poreclă în leșască, ca să nu i se 
poată nimeri obârșia neamului” Costinov ”ca să nu să 
nimerească trunchiul de la care căsăpie au eșit, și s-au 
înălțat la boierie, numele tătâni-său și l-au format în 
poreclă rusească, ca să creadă proștii că-i rus”. ”Și-au 
format poreclă sârbească”. ”Ioan Nacu, de sine poreclit 
așa”. 

Epitaf

Desigur, o parte din boieri erau boieri vechi și 
patrioți adevărați - familia Rosetti, familia Golescu. La 
eliberarea robilor țigani, aproape jumătate din boierii 
moldoveni refuză despăgubirea oferită de stat, ca să dea 
eliberării un înțeles de generozitate. 

Dar ideea de democrație e inseparabilă de ideea 
de meritocrație. Există societăți de tip achievement, 
unde individul e remarcat, admirat și promovat 
pentru meritele sale proprii, și societăți de tip 
ascription, în care individul e remarcat pentru meritele 
înaintașilor.  Societatea românească e amfibie: nu a 
părăsit complet sistemul ascription, balcanic, în virtutea 
căruia o păpușă gonflabilă, fiica președintelui Băsescu, 
e ipso facto bună de deputat european, o Barbie de 
plastic, Corina Bogaciu, fiica unui primar, e și ea bună 
de deputat. Societatea românească nu a intrat încă în 
sistemul achievement, meritocrația prin școli, franceză, 
sau meritocrația prin afaceri, americană. 

Când Toadeh Paleologu, phoaspăt dat afahă 
din Pahtidul Libehal, declară cu ciudă că ”sthămoșii 
mei au făcut pahtidul libehal, nu nou veniții ăștia !” el 

are dreptate într-o logică ascription, în care partidul și 
funcția de deputat sunt moșii transmisibile din tată-n fiu. 
Ca în Grecia balcanică, bântuită de un secol de două 
familii politice, Papandreu și Karamanlis, oir India, 
unde toți deputații sunt fii de deputați. Și Pakistanul, 
unde fiul lui Benazir Bhutto e politician de a cincea 
generație. 

Structurile de tip ascription nu sunt mai bune sau 
mai rele, mai eficiente sau nu, decât structurile de tip 
achievement. În societăți cu instituții slabe, în care statul 
e incapabil să aplice legile și să impună respectarea 
contractelor, e preferabil să tratezi cu interlocutori pe 
care-i știi de o generație, două, și care te știu tot de 
atunci. Cei care se cunosc de mult nu au tendința să se 
înșele. 

Dar avantajele sistemului se opresc aici. Ele 
sunt evidente doar în societăți cu instituții minimal 
funcționale. Răscoala din 1907 e recentă. Toate 
societățile din Occident s-au dezbărat de sistemul 
aristocratic. Balul debutantelor mai ocupă, anual, două 
pagini în Paris Match, dar asta e tot. 

Neagu Djuvara a scris o carte groasă despre 
Grădișteni, familie boierească veche, din care se trăgea 
după mamă. Despre neamul Djuvara n-a scris. Djuvara 
vine din macedoneanul чувар, čuvar, paznic sau cioban, 
scris grecește, Τζουβάρα, Tsouvara. Grecia e plină de 
Τζουβάρα și Τζουβάρας.  

Sion scrie despre ei:  ”Juvara: bulgari, veniți 
la 1829 deodată, aceștia fiind trei frați, s-au pripășit în 
Focșani, ș-au început a căuta de vite, apoi au luat moșie 
în posesie ( = arendă). ”

”Paleologu - grec, neguțitor din Galați, un 
Temoleon pe la 1847 ș-au cumpărat decret de megas 
arhon comis. ” - descendenții cumpără moșii, iar apoi un 
Paleologu ațipește ca senator în Parlamentul interbelic. 

Presa e plină de articole nostalgice despre 
aristocrații moldo-valahi și distincția lor rafinată. 
Realitatea e cu totul alta: acești esteți epicurieni sofisticați 
erau fii de haidăi, parlagii, bragagii, geambași, sfârnari 
și arendași îmbogățiți recent. Ne displac baronii locali 
de azi, cu două cefe și două guși, mârlani îmbogățiți prin 
corupție. Fiii lor nu vor avea vreo legitimitate morală 
mai mare. De ce am linguși cabotin urmașii parlagiilor 
de ieri ? 

Și piatra, și bronzul prind o patină venerabilă 
a vechimii. Corupția, șmecheria și samsarlâcul n-ar 
trebui să capete nici o patină. Și n-ar trebui să iște nici 
reverență, nici adulație după două sau trei generații. 
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Claudiu GAIU

Pentru Europa (IV)

Final 25, Avenida Norte, Sede Universidad 
Nacional de El Salvador, San Salvador

  28 octombrie 1980

La începutul anului universitar şi sfârşitul 
sezonului ploios, un grup de studenţi americani se opresc 
la Universitatea din San Salvador, aducând calculatoare 
oferite cu generozitate de Biserica Presbiteriană din 
Tucson. În ciuda unui drum obositor şi a zăpuşelii 
tropicale, tinerii încep fără zăbavă să transporte cutiile 
grele spre scările vechii instituţii iezuite, supravegheaţi 
de forţele armate locale care ocupau clădirea de mai 
bine de un an. Unul dintre ei, cu cămaşa în carouri 
leoarcă şi încurcându-şi picioarele într-o pereche de 
huarache, oferta de nerefuzat a unui papucar desculţ 
din aeroport, scapă cutia pe dalele de piatră. Zgomotul 
de sticlă şi metal nu lasă loc de optimism. Aparatul – 
ţăndări, iar privirea hamalului de ocazie conţine mai 
multă dezamăgire decât poate cuprinde Sistemul Solar. 

– Nu îţi fă griji, oricum, nu l-am fi putut folosi. 
O voce resemnată şi ironică, îl invită să-şi tragă 

puţin sufletul pe bordura unei fântâni arteziene, cu o 
statuie a Minervei în mijloc. Ochelarii rectorul Felix 
Ulloa îl sfredelesc, iar de sub mustaţa lui iese într-un 
târziu o întrebare:

– De ce faceţi asta? La ce le-aţi mai cărat până 
aici? Chiar şi intrarea în sălile de curs e oprită. 

– Nu ştiu exact, prietenii mei se consideră 
vinovaţi, ca americani.

– Şi tu?
– Din dragoste de oameni şi pentru planetă. 
– Astea-s închipuiri. V-aş ruga să plecaţi acasă. 

Vinile şi iubirile voastre nu ajută prea mult! Adios! 

Tânărul rămâne pe loc, contrariat, dar, din 
spatele militarilor, iese un intelectual rafinat, cu privire 
fraternă. Nu i-a reţinut numele, poate să fi fost ataşat 
cultural al ambasadei SUA, după cum aveau să indice 
înalta sa cultură şi spiritul său de anticipaţie. Oricum, 
tonul şi înţelepciunea lui ar fi îmbărbătat orice june în 
momente de cumpănă:

– Tehnic are dreptate, deşi e doar un biet învăţător. 
Iubirea de oameni, de planetă, de mulatrii, dacă tot 
suntem printre ei, nu e decât o formă de bucurie, de 
tonifiere, raportată, pe drept sau nu, asta are mai puţină 
importanţă, la o cauză exterioară. Dacă tot vrei o cauză 
exterioară, te pot prezenta frumuseţilor locale, Nuestra 
Belezza El Salvador, Carmen Elena Figueroa, ai văzut 
probabil afişele cu ea la aeroport, imaginea campaniei 
turistice „El país de la sonrisa”. Fata e trăsnet, unde mai 
pui că e şi de familie bună şi de partea bună a istoriei! Pe 
când el – şi arătă spre locul pe care rectorul îl părăsise – 
el mai are de trăit cel mult o oră. 

– De unde ştiţi toate astea?
– Citesc mult. Uite un cadou! Ţie-ţi plac limbile 

europene! Te aştept diseară la petrecere. Uită-l, oricum 
aparţinea unei forme vetuste de socialism. Răsfoieşte 
cartea pe care ţi-am dat-o şi discutăm.

Michael Hardt se alătură colegilor săi, se așează 
în faţa unui computer care desfăşura leneş paginile 
încifrate ale sistemului de operare CP/M - şi el, o formă 
vetustă care va supravieţui foarte puţin ascensiunii 
Microsoft - şi aruncă o privire peste coperta volumului: 
Antonio Negri, Marx au-delà de Marx. Răsfoieşte 
neatent şi se înfundă încet în lectură, sărind la început 
paginile cele mai indigeste, pentru a fi apoi cucerit de 
stilul matematic al autorului: 

„… dezvoltarea capitalistă este imaginea 
inversată a procesului comunismului, o imagine cu atât 
mai desfigurată şi mai dementă cu cât e mai înaintată 
progresia capitalismului. Când această opoziţie ajunge 
punctul extrem, când subversiunea rămâne singura 
cale de urmat, munca umană asociată îşi atinge 
palingeneza”. Deci, continuă Michael gândul autorului, 
suntem cumva deja în comunism, doar trebuie alţi 
ochelari pentru a privi lucrurile de-a-ndoaselea, dincolo 
de mistificarea prezentă. Această imagine urâtă poate 
fi transfigurată de dragoste, dragostea de oameni şi de 
pământ. Comunismul e comuniune şi energii alternative, 
autonomia fiecăruia şi conlucrarea cu natura! Asta 
trebuia să-i spun rectorului. Şi fuge spre uşă, creierii 
mustindu-i încă de descoperirile nedistilate. 

Cunoaşteţi vreun filosof central-american? Pe 
bună dreptate. Cum ar putea exista? Aerul e mereu fie 
prea sec, fie prea umed pentru gândirea sistematică. 
Învălmăşeala formării ideilor în climatul caraibean atât 
de nepotrivit lor aduce cu o rafală de gloanţe. În timpul 
acestor mici explozii repetate şi dureroase, un instructor 
militar american îi taie calea cu mâna la ureche:

– Ştii ce ai auzit? M-16 semiautomată. Localnicii 
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ştiu să tragă. Au un talent înnăscut. N-aveau cum să-l 
rateze. Cred că tu i-ai auzit ultimele cuvinte. Fuga la 
aeroport! 

010295 – Bucureşti, strada Clemenceau, nr. 9

– Mai stai, te înveţi şi tu un pic cu băutura fără 
să-ţi primejduieşti silueta! 

Candidatul apucă mâna secretarei şi o conduse 
pe un scaun. Împărţeau împreună vaporii de alcool din 
încăperea neaerisită şi priveliştea cioburilor. Văzându-i 
faţa schimonosită, încercă să o dăscălească:

– Îţi lărgeşte imaginația. E absolutul concentrat în 
8 m2. Dacă vrei să treci într-o zi de la funcţii subalterne 
la puterea decizională, de la auxiliar la principal, trebuie 
să faci saltul de la proporţional la absolut, de la frumos 
spre sublim. 

Trecere dificilă, căci tânăra profită de sunetul 
telefonului din buzunarul maestrului etilismului filosofic 
pentru a deschide fereastra. 

Biroul de campanie electorală a lui Bogdan 
Olteanu a fost devastat în noaptea de 13 iunie 2024, 
după cum a scris presa. „E trist că acest loc simbolic, loc 
al prefacerii României Mari, a fost răvăşit din nou de 
hidra comunismului ale cărui capete mereu renăscânde 
nu dau pace nici memoriei liderilor noştri istorici şi 
nici liniştii cugetării actualilor noştri responsabili” 
– a scris comunicatul de presă al Partidului Naţional 
Ţărănesc Redeşteptat. Ce nu s-a spus e că a fost distrus 
doar barul de sicomor în lac negru, o bijuterie Art Decó, 
din anii ’30, generos oferită de conducerea BNR, odată 
cu renaşterea partidului printr-un congres extraordinar, 
convocat pe 1 Decembrie 2018, de consultantul politic 
şi vestimentar Rareş Bogdan, şi reunit câțiva ani mai 
târziu, după minuţioase pregătiri şi vendete interne. La 
sfârşitul congresului, înainte de a demara în trombă, din 
uşa unui Centanario Roadster, domnul Rareș, cum îi 
spuneau colaboratorii, i-a urat noului şef de partid: 

– Să nu uiţi niciodată cine sunt şefii tăi! 
Bogdan Olteanu mai respiră odată adânc 

mirosurile agresiunii, înainte de a opri soneria 
personalizată pe tonurile etno ale lui Jordan Rudess 
(din pricina unei postări anonime pe youtube, creaţiile 
electronice ale clăparului american trec drept o versiune 
urban acceptabilă a pieselor lui Nicolae Furdui Iancu): 

– Chiar era nevoie?
– Sper că ai înţeles mesajul. Trebuie să o laşi mai 

încet cu tăriile. Din neatenţie, ai putea să ne compromiţi 
acţiunea şi să câștigi alegerile. Scopul nostru e de a 
conduce din umbră, de a-i sili să adopte măsurile noastre 
de frică să nu devină impopulari sau să-i salte temporar 
Parchetul. E marea noastră tradiţie de luptă ţărănistă: 
forţa secretă a eleganţei şi discreţiei! Să dirijăm totul 
fără să ne murdărim în jocuri de putere. Altfel, riscăm o 
invazie. Sau mai rău, o proastă imagine în afară. 

Lăsând în urmă o dâră de parfum de agar, sub 
privirile mirate ale secretarei, candidatul se îndreaptă 
spre toaletă şi demontează rezervorul wc-ului pentru a 
scoate o sticlă de şampanie:

– Nu ne rămâne decât să sărbătorim, oricum s-ar 
termina, ieşim câștigători! 

Ms - 11969, Fond Italien, Bibliothèque 
Nationale de France, Département des Manuscrits

Scrisoarea lui Antonio Negri către Michael 
Hardt, 28 octombrie, 2029

Caro Chelino, 
Interesul tău pentru chestiunile judiciare e 

eroic şi caraghios. În cele din urmă reuşeşti să judeci 
corect, în ciuda sentimentalismul generaţiei tale, care 
te face să vorbeşti despre dragoste fără să te îngraşi şi 
despre revoluţie fără să faci hemoroizi. Caraghios şi 
just. Aşa te văd, ca-n amintirile salvadoriene pe care 
mi le-ai destăinuit în ultima ta scrisoare. Nu ai de ce 
să-ţi fie ruşine! Nu oricui îi e dată ispăşirea recluziunii. 
Odinioară, călugărilor dezobedienţi, savanţilor novatori, 
victimelor întâmplătoare. Azi, câtorva tirani potenţial 
genocidari. Un tânăr ţi-a dat nişte cadouri. Foarte bine 
că ai luat sandalele mexicane huarache, dar i-ai lăsat 
kalaşnikovul. Poate lui i-a folosit. Pe când tu, ai fi 
putut avea probleme la trecerea frontierei. Ţi le-a dăruit 
cu încurajarea: „Asta-i tot ce ai nevoie! Ne-ai ajuta 
mai mult dacă ai urca cu astea la Cordillera del Río 
Perdido, the Lost River Range. Nedreptăţiţii din Idaho 
ţi se vor alătura şi veţi începe şi-n State una revolución, 
amigo!” Nu, nu l-ai trădat pe amicul tău. Ţi-ai urmat 
calea rămânând solidar cu el, în sensul acelei iubiri care 
nu vrea să impună nimic partenerului său, despre care 
vorbeşti cam des. Ce iluzie nefericită urma să perpetuezi 
în Munţii Stâncoși? Unde să pui piciorul cu noile 
tale încălţări în condiţiile deteritorializării complete 
atât de evidente? Ai dreptate să le porți pe fronturile 
luptelor tale, la conferințele TEDx, pe platourile TV, la 
confesiunile tale filmate din Central Park, unde îţi place 
să tragi la rame. 

Pe scurt, în chestiunea judecării principalilor 
membrii ai guvernului polonez de Curtea Penală 
Internaţională de la Haga, e mai bine că sunt acolo. Sigur, 
putem ridica multe obiecţii asupra funcţionării acestui 
tribunal şi mai ales asupra formalismului neadecvat al 
întemeierii sale filosofice, străine de procesul istoric la 
care asistăm astăzi. Cum ştii, am trăit pe propria piele 
arbitrariul jurisdicţiilor naţionale, în închisoarea de la 
Rebibbia, în anii 80, când tu încă erai dedicat acţiunilor 
caritabile latino-americane, aservite patriarhalismului 
burghez. Paginile mele de jurnal carceral sunt prefaţate 
de Bernard-Hénry Lévy, care, în imbecilitatea sa de 
justiţiar global al show-biz-ului mondial, e mai apropiat 
de logica postnaţională actuală decât ultimii nostalgici 
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ai luptelor populare anticoloniale. Dacă sunt vinovaţi 
sau nu, prin deciziile luate, de vieţile pierdute cu ocazia 
evenimentelor din toamna lui 2028 are mai puţină 
importanţă pentru reflecţia filosofică, ca şi pentru 
practica juridică. Importantă e naşterea unei conştiinţe 
potrivnice Imperiului prin reunirea liberă a luptelor unor 
multiplicităţi dizidente care nu comunică. Importantă 
e preschimbarea haosul monadelor anticapitaliste, din 
care neantul rapacității a alungat orice posibilă armonie 
prestabilită a transcendenței, în fuziune imanentă 
creatoare de noi forme de viață.

Nu, nu doresc să mai continuăm colaborarea 
noastră. Mi-a fost de-ajuns. Ai fost pentru mine și 
Mefisto și Margareta. Și succesul, eternitatea, care azi 
e exclusiv anglo-saxonă, și pacea senectuții. E adevărat 
că mi-am pierdut sufletul, ventus vitalis, cum spuneau 
epicurienii, care la mine era conceptul, gândirea definită 
analitic în spiritul lui Marx, chiar și când treceam dincolo 
de obiectivitatea Capitalului spre o subiectivitate 
revoluționară. Adoptând stilul prolix al cultural studies, 
amestec indigest de ideologie, sexualitate, etnicitate, 
clasă, m-am ales cu o gastrită și cu teama de a nu mai 
putea vreodată să revin la o scriitură concisă și precisă. 
Am rezistat cât am putut. Am profitat de naivitatea 
și umorul tău pentru a introduce teme deturnate ale 
biologiei aristotelice, ca generarea și coruperea, în 
analiza biopolitică. Dacă producția și reproducerea e 
azi același lucru, trebuie să cerem urgent socializarea 
tuturor mijloacelor de reproducție și transferul lor în 
mâinile colectivității. Ar fi un manifest încă nescris, 
pentru care, însă, nu mai simt chemare. 

Nu mai vreau să am de a face cu tine. De fiecare 
dată când te văd, mă bântuie ideea că lucrăm împreună 
în folosul reacțiunii. 

Saluti! – Toni

Classified report
CIA: Clandestine Service & Cultural Affairs 

Office

Pentru că șantajul Gulagului funcționează doar la 
abrutizații Europei, cealaltă strategie a noastră, folosirea 
unor stângiști atât de radicali, încât nu mai rămâne 
nimic din proiectul comunist inițial, devine prioritară. 
Celebritatea lui Foucault în mediile intelectuale 
iraniene este un lucru realizat grație echipelor noastre 
de traducători în farsi din Herat și Kabul și mulțumită 
accidentalului sprijin acordat de filosof revoluției din 
1979. Astfel, la ultima ședință secretă a Consiliului 
Discernământului Intereselor Superioare ale Regimului 
de la Teheran, Ghidul Suprem, Vahid Rezai, a citit 
o notă orientativă cu titlul, Creativitate biopolitică 
într-o societate de control. Din păcate, asociațiile și 
organizațiile susținute de Republica Islamică în Orientul 
Mijlociu acceptă sprijinul financiar, dar nu și noile 
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instrumente intelectuale propuse de finanțator. Dacă în 
discursurile cele mai recente ale lui Hassan Nasrallah 
apar expresiile  „voinţă de cunoaştere” şi „folosirea 
plăcerilor”, ele sunt desprinse de contextul lor teoretic 
și se referă explicit la torturarea și violarea soldaților 
israelieni. 

După recentele victorii ale forțelor militare ruse 
în Siria, Venezuela și Polonia, la care se adaugă noul 
curs ultraliberal luat de administrația de la Moscova, 
pentru a stopa proliferarea concepţiilor asupra unei lumi 
multipolare, e indicat să încurajăm teoriile antisociale 
ale cuplului de autori Michael Hardt & Antonio Negri. 
Într-o lume fără societăți, a multitudinii, a unei vagi 
cetățenii mondiale, eventual cumpărate cu promisiunea 
unui derizoriu salariu social, un full spectrum dominance, 
nu doar militar, ar fi mai lesne de obținut. Ar fi excelent, 
în acest sens, dacă s-ar reuși, prin trezirea interesului 
pentru opera lor, revigorarea unui nou hippie movement 
la nivelul Comitetului Central al Partidului Comunist 
Chinez. Nu are niciun rost să încercăm difuzarea idelor 
la nivelul tinerilor urbani sau celor ce se cred astfel. Deja 
sunt o multitudine mondial manipulabilă. Nici loviturile 
de stat mascate sub stindardul luptei anticorupţie, 
strategie aplicată cândva cu succes în Brazilia sau 
Venezuela,  nu funcționează. Pedepsind strategic pe 300. 
000 de funcţionari la fiecare început de an, mai mult sau 
mai puţin vinovaţi, mai mult sau mai puţin anchetaţi, 
conducerea Partidului Comunist Chinez oferă populației 
ritualul expiator care întăreşte încrederea în guvernanţi. 
Deşi majoritatea statelor americane reuşesc să aibă un 
număr comparabil de condamnaţi în închisori, frustrarea 
cetăţeanului nostru obişnuit e atât de mare încât, pe 
lângă arbitrariul sistemului judiciar şi carceral, suntem 
nevoiţi să recurgem în permanenţă şi la arbitrariul 
militar-industrial al unor invazii periodice. Pentru a 
contra ascensiunea galbenă, trebuie pătruns în creierul 
mandarinatului militaro-tehnologic chinez care secretă 
o viziune conservatoare îngemănată cu imaginaţia tocită 
a unui Kissinger, a unui Fukuyama şi a altora care vor 
o întoarcere la secolul al XVII-lea şi la instrumentele 
diplomatice a unei păci westfaliene, asigurate de acordul 
câtorva mari naţiuni. Pentru a preveni acest defetism, 
trebuie induse adversarilor noştri, în mod difuz, 
argumentele neocorporatiste şi stângiste ale consolidării 
de neoprit a unei guvernanţe globale instalate firesc, prin 
continua negociere între actori statali şi nestatali, prin 
afinarea unor vechi instrumente şi producerea altora noi. 
Promovarea dincolo de frontierele încă păzite ideologic 
a conferinţelor Saskiei Sassen şi Michael Hardt ar 
asigura un no-fly zone mintal mai eficient economic 
decât planul Marshall. 
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Teodor BORZ

Mă uit la cărţi

Mă uit la cărţi –
rănile mele cicatrizate.

Poate ele le-au provocat,
poate ele le-au cicatrizat.

Poate trebuia să fiu rănit
pentru relele pe care le-am făcut 
şi trebuia să fiu vindecat
pentru binele pe care l-am dorit.

Mă uit la cărţi,
la biblioteca-nvechită
din care prietenii
mă strigă toţi.

Şi-atunci aprind o lumânare.
Nu ştiu
de-i pentru vii ori pentru morţi.

Noapte albă

A scrie e ca şi cum
ţi-ai duce sufletul la târg 
pe tarabă.

Şi cumpărătorul care întinde mâna
găseşte numai ceaţa.

Un ghem de ceaţă din care
trebuie ceva să se nască.

Cumpărătorul renunţă.
Mai degrabă cumpără o oaie
ori o vacă bună de lapte.

Asta am spus-o numai aşa
ca să mă aflu-n treabă
căci nu-mi voi expune ceaţa
pe nici o tarabă.

Ori poate am făcut şi nu ştiu.
Poate tocmai de aceea scriu.
Tocmai am ajuns la târg.

E dimineaţă.
Doamne, ascultă-mă şi spune-mi
dacă asta se numeşte viaţă.

Întîlnire

Şi nimeni nu te-aşteaptă-n gară
ca să-ţi ureze bun venit.
poate că-i ceaţă, poate plouă,
ori poate nu ştiu c-ai sosit.

Poate n-ai dat un telefon,
sau poate că nu-i asta gara,
ori trebuia s-ajungi aici
de dimineaţă şi nu seara.

Ori poate că a fost eclipsă
de soare ori de lună, nu se ştie,
şi toţi au stat în observare,
iar gara a rămas pustie.

Poate nu trebuia să vii.
Chiar... Oare ce te-a apucat?
Numai ca să te afli-n treabă,
numai să spui că ai plecat
de-acasă. Însă ce prostie
să crezi că şinele ferate
sunt ale tale şi se opresc
acolo unde-ţi pare ţie 
că o să te-ntâlneşti cu tine.

Te-aşteaptă-n gară cel pierdut
şi te-ntreabă, cine ştie…
Poate chiar ce nu ai fi vrut.

Iuda. Mărturisire

Sunt singurul care nu te-a trădat.
Ceilalţi n-au priceput nimic
din trupul tău care se frânge,
din sângele care se varsă.

Atunci am înţeles
şi am trăit
până-n altarul
străfundului meu, jertfa.

Te-am sărutat
(Nimeni pe Domnul meu
nu-l va arunca la câini,
nimeni nu-l va ucide cu pietre.)

El este cel
ce se va înălţa
în inima luminii
şi în inima mea.

Doamne,
toţi te-au trădat 
şi de două mii de ani
eu sunt crucificat.
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Homer

Sătul să fie orb
Homer
a tratat cu un medic vestit
de pe o insulă din Egeea
şi acesta
i-a redat lumina ochilor.
A început să vadă.
Nu l-a mai recunoscut nimeni.
L-au negat toţi.
Ei, da.
Avem nevoie de el orb,
aşa cum avem nevoie
de un Hristos răstignit.

Romanţă

Viteza, viteza, viteza
„Calcă totul în picioare”.
Viteza glonţului
viteza abisului... 

Viteza luminii
de cca  300 de mii de Km pe secundă
trebuie depăşită.
Vitezele cuvântului şi gestului
trebuie depăşite.

Vitezele privirii şi grăbirii
trebuie depăşite.

Viteza de bombardament aerian
ca să te duci în adăpostul din pivniţă
(mai degrabă din tine nu din alţii)
adăpost adăpost adăpost.

Viteza gândului, ehei...
Asta, domnilor,
nu o mai puteţi controla deocamdată.

Viteza gândului se roteşte în sine
şi face din atunci, acum. 

Viteza gândului îmi aparţine.
Trece un car cu boi pe drum.

Putere

Şenila tancului
e cea mai puternică.

Striveşte grâul
lăcrămioara
şi florile de păpădie.
Chiar şi pe tine.

(Desigur, vor veni ei,
Roboţii,
şi vor fi mai puternici
decât şenila tancului.)

chintă roială

Iar tu, naivule,
scrii versuri.

Şi încă despre ei.

După…

După al treilea război mondial
a urmat
cel cu arcul şi săgeata.

Nu zic...

Se mai putea zări
câte un individ
pe fostele plaiuri

ori ieşind
din fostele peşteri.
Erau fericiţi.

Urmaşii roboţilor
erau fericiţi.
Au început să deseneze.
Chiar să scrie.

Au găsit chiar şi
un batrân rapsod căruia
i-au scos ochii.

Şi el a cântat
despre fericitele zile
şi despre
mările de sânge.

Stea

Îţi voi rămâne ca o stea pe cer,
pe cerul ce împreună l-am visat.
Îmi vei rămâne ca o stea pe cer,
pe cerul ce-mpreună l-am trădat.

Tu, pentru că aveai pantofii verzi,
eu, pentru că n-aveam umbrelă
şi, pupăză peste colac,
corăbioara n-avea velă.

Şi penru că pe scenă eram noi,
şi pentru că sufletul adormise
tocmai atunci când trebuia
să ne şoptească nişte vise.

Iar publicul, doar fete şi băieţi
ce nu doreau decât să se-mpreune,
nici măcar nu se mai uitau
la două arătări fără de nume.

La mine, care-ţi mângâiam obrazul,
la tine, ochi stropiţi de lună –
şi chiar aşa... ce căutam noi doi,
două arătări umile şi de humă.
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Ion DUMBRAVĂ

Chiar şi-ntr-o zi

Chiar şi-ntr-o zi fără soare şi fără prieteni
poţi vedea uneori ceva care
să îţi atragă atenţia (o femeie frumoasă,
un chip care îţi lasă pentru o clipă senzaţia
că l-ai mai văzut undeva) chiar şi-ntr-un tîrg
de provincie îţi poate sări
în faţă din umbra unei priviri,
de după un surîs, întîmplarea
în vreme ce îţi continui drumul
(piesă vie în mecanismul în funcţiune
al străzii) străin printre străine figuri,
mereu altele fără să ştie că sînt
parte din această întîmplătoare descriere.

Ca atunci

O urmăreşte uneori cum îşi piaptănă
în faţa oglinzii părul. Cum îşi alege
cu grijă rochiile ca atunci
cînd o întîlnea la confluenţa
dintre suflet şi trup.

O, eternele artificii
pentru un plus de
splendoare-n ademenire.

Îi urmăreşte fiecare mişcare
în vreme ce îi place să creadă
că încă îi aparţine. În vreme ce ea
alege un ruj de culoarea amurgului
cu un soare atîrnînd de cer
ca şi cum n-ar mai vrea să apună.
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Poem

Trupul ei, rochiile
ei vaporoase,
învolburări în
nopţi furtunoase.

Rochia ei de tînăr
văratec trup
lăsată la picioare
să cadă,

rochii pe care
doar privirea ta
poate acum,
căzînd, să le vadă.

Nopţi după nopţi

Cu ce te-ai putea alege la capătul
unei nopţi cu imagini
şi personaje-n mişcare,
cu un spaţiu, un timp
care seamănă cu al tău.

Ce ai putea înţelege
din risipa fragmentelor
de scenariu nocturn
în confuzia dintre
vis şi realitate.

Ce ai putea să faci
cu o noapte deghizată în zi,
cu întîmplările-n care
nimeni nu moare
şi nimeni nu trăieşte cu-adevărat.

Amieze fierbinţi

Firul de iarbă îmi spune pe nume,
floarea de crin
mi se adresează
cu tu.

Norii îi îndemn 
ca să plece,
departelui îi spun:
încă nu.

Umbra creşte din mine, umbre
lungi descresc şi dispar
în cumpăna zilei cînd clipa
e calul de dar.
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Luminii mă închin. Cerului
îi spun Maiestate,
a treceri şi a amieze târzii
bate clopotul în cetate.

Acum

Liber la înnoptare. Se umplu
cu lună paharele,
clipiri de stea. Memoria
îşi deschide sertarele.

Timp întors în cîndva,
imagini de altădată
peste cele de azi.

Realitatea din aerul
pe care îl respiri, din
veacul prin care treci.

Noapte cu stelele
stinse de zorii
cu miros de fum,
semne şi urme,
mărturii ale clipei de-acum.

Album tăinuit

Memoria: albumul secret
cu vii şi morţi la un loc,
cu trupul ei de zeiţă
şi părul de foc.

Cu nopţile bete
de exotic parfum
cu trupul ei tînăr
şi părul de fum,
cu fata cu plete
de raze solare
şi ochi cu adîncuri
de mări şi chemare.

Memoria: album tăinuit
cu imagini color
în care tăcerile strîng,
umbrele trecerii dor.

Tristeţi de ocazie

Tristeţe de cîine lătrînd
la lună. Ceaţă pe care
nici zeii nu se încumetă
să o adune, să o arunce
undeva-n hău.
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În valea fiinţei
plouă de ieri.

Tristeţe de cîine ud,
oraş cu oameni grăbind
în toate direcţiile
ca gîndacii de bucătărie
surprinşi de lumină.

Plecări şi departe,
zvon de-ntomnări.

Tristeţe de cîine
şchiop. De poeme
îmbătrînite de aşteptare
pe un raft prăfuit
de librărie de cartier.

Vremuiri

Ninsoare grăbită prin ieri. Cer
lăcrimos azi.

Nici întunerec şi nici lumină,
nici soare, nici lună plină.

Dă vîntul cu oiştea-n clepsidra
vremii ca orbul în gard.

Nesiguranţă. Zonă gri
între noapte şi zi.

Fereastră plînsă de ploaie lacul,
dor de mare barca uitată la mal.

Întrebări

Dintre atîtea trăiri
din nopţile tale
cît e cer fără stele
cîte urme pe cale.

Cîte sînt ale noastre,
cîte fără stăpîn,
cîte-s pierdute
şi cîte rămîn.

Cîte-s seninuri,
cît nor pe frunţi,
cîte sînt ape,
cîte sînt punţi.

Din atîtea tîrziuri
din nopţile mele
cîte-s spuză de rouă,
cîte pulberi de stele.
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KOCSIS Francisko

Despre învierea lui Lazăr

să nu credeţi că-i mai uşor să învii decât să te naşti,
e al naibii de greu, întrebaţi-l pe Lazăr
cum e când îţi revine durerea în oase, carne, suflet,

cum e să te auzi strigat din somnul cel mai profund
cu poruncă fără putinţă de nesocotit,
cum e să retrăieşti o moarte de care
însuşi cel ce te trezeşte se va teme prin cuvintele
cu care imploră să se depărteze paharul de la el,
înviere la vârsta care nu-ţi dublează viaţa,
bucuria, iubirea, speranţa, împlinirea,
ci numai moartea, 

însă nu teama e importantă,
nu neputinţa de a te opune nefirescului, fie şi divin,
e mult mai greu de îndurat resemnarea
că nici a doua viaţă
nu va diferi de prima în vreun fel

Ca o iluminare...

ca o iluminare subită,
ca o favoare râvnită,

poemul poţi să-l scrii 
dintr-odată,
dar e posibil 
să nu înţelegi niciodată

nici impulsul din faţă,
nici consecinţa din urmă,

dar nu contează,
dacă te simţi ca scăpat
de la ocnă,
ca ieşit din crisalidă

Cactus

un cactus între trandafiri,
convins că se înrudesc
după spini

Altă rugă

dă-mi, Doamne,
o singură şi imensă bucurie,
certitudinea că lumea e altfel,
eu am înţeles-o greşit,

dă-mi calmul celui 
ce s-a deşteptat din coşmar 
şi văzul lui s-a limpezit
ca un cristal,

astâmpără năprasnica 
mea foame de piton
cu sensuri care lipsind
m-au îngrozit,

şi negreşit întregeşte-mi 
râvnita bucurie
cu un semn că înţelegi
prin ce ne-am greşit

Amurg senin

E un amurg de toamnă, e senin
până-n zare ca-n poezia lui Esenin

şi-mi pare că bruna pădure tace
ca lupul ascuns înainte s-atace,

tac frunzarele brusc îmbolnăvite
de toate felurile de hepatite,

şi s-au pitit toate popoarele mici
de insecte, de gâze şi de furnici –,

fantomatic spintecător vegetal,
brumar şi-ascute cuţitul letal

chintă roială
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Cimitire

prea multe cimitire
zac îngropate-n amintire,

şi mult prea multe porţi
au închis repetatele morţi;

n-are nimeni vreo vină
că preajma-i tot mai străină,

nimeni de dat socoteală
pentru surda osteneală

de-a îngropa în minte
lumile de dinainte

Crochiu

acolo unde cuvintele tac,
te poţi aştepta să auzi, 
brusc şi năucitor, ţipătul

Exerciţiu

de parcă pe orga pământului
cineva ar călca trecând uşor pe clape,
se aude clipocind susurul de ape;

şi ce se-aude dincolo de maluri îngânând
nu-i zarvă, ci mersul frunzelor pe câmp
la plimbare cu un pui de vânt;

şi de parcă ar bate într-o tobă spartă
un spiriduş rătăcit în noapte,
se aude-n livadă cum pică fructele coapte;

încet-încet, dispare starea de larmă –
ceea ce simt nu-i doar linişte şi somn,
nu-i adormire, e exerciţiu de karmă

Îngerul păzitor

pentru mine eşti parte din destin,
cu zile când eşti festin
şi altele când otravă,
primele trec repede
celelalte n-au nici o grabă,

sau cel puţin aşa resimt
de când atât de des presimt
ce-mi aduce cu multă corvoadă
din neluminat viitor
bătrâna mea iscoadă,
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trăiesc ca într-un mojar
şi mă pun singur pe jar,
căci fără măcar să ne ferim
imaginăm fără contenire 
dezastre în care pierim

Moarte la Paris

când soarele lungea cu spor umbrele asfinţitului, 
un bărbat impecabil îmbrăcat a ieşit din casă 
şi a pornit fără grabă spre una dintre terasele cu 
umbrele
de pe malul celebrului fluviu,

a stat singur la o masă de răchită cu sticlă maronie
şi şerveţele de culoarea argilei însorite,
a băut cu sorbituri mici o cafea cu caimac cu mărgele  
şi cu vădită plăcere a fumat până la filtru o ţigară,
şi-a scos apoi portmoneul şi a împins sub scrumieră
colţul unei bancnote cu valoare mult prea mare, după 
care
a prins între unghii colţul unei fotografii
şi a tras-o afară doar pe jumătate, doar cât să se vadă
surâsul de demult, îngerul de pe faţă,

apoi s-a ridicat şi a pornit cu aceiaşi paşi somnambulici
spre podul încă neluminat, dar profilat masiv
peste apa moale, fără glas; de pe podul înalt, 
a aruncat portmoneul cu fotografia femeii iubite
în apa tulbure împreună cu tot cu sacoul 
cu care era îmbrăcat –

nimeni nu ştia cine-i şi de unde era,
la Paris erau destui descreieraţi din ăştia,
îndrăgostiţi, artişti, vagabonzi, faliţi sau hoţi –
cine să-şi bată capul să-i afle neamul, numele, 
motivele care l-au împins de pe pod,
şi nici pentru Sena nu contează, la fel îi îneacă pe toţi

O mare bucurie

m-am spălat ca un franciscan
în faţa Domnului şi am iubit-o ca un disperat,
mă străduiesc să nu plâng
în fiecare zi pentru ce nu s-a mai repetat;

nu fac reproşuri şi nici nu mă rog
să revină momentul tot mai îndepărtat,
nu implor şi nu mă zbat să recapăt 
prin diabolice urzeli ce nu mi s-a lăsat;

n-am fost şi nu sunt speriat,
nu cer socoteală şi nu judec sublimul,
mă bucur doar pentru felul
în care nelumesc m-a covârşit destinul
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Soril  MIAVOE

Altădată timpul

Altădată timpul meu părea de piatră,
n-aș fi putut crede că se va fărâma vreodată.
Puteam clădi imperii pe el, babiloane, piramide,
grădini suspendate, coloși și alte minuni chiar mai grele
care nu s-ar fi putut niciodată transforma în – cum se zice-n 
popor –
oale și ulcele.

Altădată timpul se diviza în zile, ore și minute doar
pentru a ști eu când să merg undeva,
să nu pierd o întâlnire, de exemplu, sau altceva.

De margini nici vorbă să poată avea
decât doar în mintea bolnavă a unora.
Structură casantă sub nici un chip,
sau că e făcut din nisip mărunt, din nisip…

Credeam că e undeva departe inima lui,
că e puternică și fierbinte,
dincolo de ceruri, de furtunile cosmice,
nici într-un caz că lucrează de zor
sub frumoasele mele veșminte…

Mărturisire

Nu de moarte mi-e frică
ci de murire
de încetineala cu care rămâne clepsidra ce sunt
fără fire.
Nu de glonțul înghețat al uitării
ci de procesul dureros al destrămării

O, athene noctua, athene noctua, 
rogu-mă smerit ghearelor tale sfâșietoare 
să mă lase măcar să îngân, să mă cânt.
Ce zici, lăsa-mă-vor oare?

Zaț

…Pe partea inimii mele, neluminată,
unde zac iubirile de altădată,
pietrificate, arse, ’ntunecate,
printre răspunsuri nemaicăutate,

priviri rapide, sticle fulgerate,

pui de șopârle verzi, nevinovate,
cafele la ibric, caimac, dreptate, 

la Tîrgu Mureș,
numai sub Cetate,

printre octombrii și castane coapte

  Cum să nu

M-afund în bătrânețe ca-n ocean,
lumina-i tot mai mică și mai rară,
parc-aș avea și, totuși, parcă n-am
auz pentru semnalele de-afară…

Văd umbre moi, prelungi, care se scurg
– parcă-s de oameni, sau poate de fiară – 
iar ochii mei acoperiți de-amurg
se cațără spre ziua de-afară

Tulpini de smoală sau de acaju
se unduiesc în sus, apoi coboară
de parcă ar vrea să-mi spună: cum să nu,
te vom primi, e mult prea frig afară…

Fragilitate

Permiteţi-mi să cred că dorm,
că vă visez, că nu sunteţi
decât coşmarul unei vieţi
pe care am trăit-o-n somn.

Permiteţi-mi vă rog să sper
că doar din pleoape-ar trebui
să mişc spre-a mi se face zi
şi a topi cuibul de fier

din arborele planetar
aş luneca fragil şi lent,
neauzit şi transparent
ca lumea să înceapă iar.

Carul

Din tot ce am, nimic nu-ncape-n şubler,
la tot ce dau, nimic în schimb nu cer.
E-un car cu pleavă soarele pe cer
iar țepii lui mi-alunecă sub guler.

Nimic din ce primesc nu-mi aparţine,
nici naşterea, nici viaţa, nici norocul.
De sete-n jurul meu se crapă locul
dar carul trece, trece peste mine

Şi nu am bici pentr-un astfel de mers,
nici furcă pentru-aşa încărcătură.
Cel de la cârma carului mă fură 
și mă aruncă, gol, în univers.

Năluciri

Mi s-a părut că în suflet, 
acolo, departe,
aud  un tropot, sau poate chiar o descălecare.
Mă întrebam cum dumnezeu se poate întâmpla așa ceva
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între trestii uscate în apa care 
sună ca piatra lovită
de razele lunii ucigătoare

A trecut repede însă, a fost desigur doar o părere,
poate era chiar viața mea
sau poate doar o căruță încărcată cu mere.

Sărătură

Trăiam într-o lume uscată,
întunericul era deplin.
Nu erau cărări pe acolo, 
ci doar urme mereu proaspete 
de venin.

Sărat era aerul, ca marea, deplin 
ascuns de traversele calde, sub șine.
Cea care mereu strălucea
era doar urma privirilor mele pe tine.

Reportaj

Aiud nu e un oraș,
Aiud e o gară fără localitate
în care se oprește istoria 
din când în când să se alimenteze
de pe una din liniile sale moarte.

Aiud nu e un oraș,
Aiudul e o cetate
în care și piatra din care-i făcută
știe nenumărate cântări  despre moarte.

Aiud nu e un oraș, credeți-mă,
Aiud e o catedrală cu geamurile sparte
prin care iese timid câte-un înger flămând
să facă rost de puțină dreptate.

Stau în Aiud ca flacăra-n chibrit,
nu-mi vede nimeni rana de pe coate.
Un tremur vag mă-mpinge spre catran: 
dar mă trezesc. Și știu că nu se poate. 

Depoziție

Se-ntâmplă uneori să mă ridic
necontrolat, hilar ca un suspin
din pieptul dansatoarei din buric
aflată în cătarea vreunui pușcaș marin.

Se-ntâmplă uneori s-amestec ere
ca soiuri de cartofi livrați la sac
și din dosare și chitanțiere
o altă eră groaznică să fac.

Se-ntâmplă uneori, deși arare,
să nu mai vreau nici măcar ce să știu
din toată vânzoleala asta care
curge prin lume ca argintul viu.
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Lecția de geografie

Dateșul nu e un sat,
Dateșul e un covor țesut dintr-un număr de case,
unele acoperite cu țigle,
altele cu fir împletit din mătase.

Unele sunt făcute din lână, 
altele din cânepă dură,
asta se vede numai dacă te uiți
foarte bine pe cusătură.

Pe fața covorului vedem modele frumoase, 
pe spate, bine ascunse, vedem nodurile
făcute din sânge, din carne și oase.

Vedem flăcăi în cioareci puși sub scut
ce încă mai privesc de sub răzoare
de parc-ar vrea să-ntrebe: cine-i oare
frumoasa din războiul de țesut.

Dateșul nu e un sat,
e un covoraș împletit din flori și tăciune
pe care însuși Mântuitorul a îngenuncheat
să spună pentru toți o rugăciune.

Raport

Cozi de topor fac șir la ambasade,
guvernul stă baricadat în pâini,  
după covrigi merg cozile de câini
să-mpartă găuri lumii cumsecade.

Păstaia parlamentului e full
de boabe care nu mai germinează,
e stearpă stirpea soiului și nul
pământul moale ce-o alimentează.

Ninsori de câlți lala pe sindicate
și tra-lala lala, încât de miri
ce foarfecă umbla-va-n trandafiri
să-i curețe de spini și ramuri moarte. 

Intră în țară porci radioactivi, 
nebunii liberi ne împing sub roți,
zi după zi trec anii costelivi
și-ngenunchezi. Și simți că nu mai poți.

Musafirii

gepizii pecenegii ostrogoții
ne-au intrat noaptea în sânge
ca hoții
iar în cuibarele fierbinți și moi 
ei au depus peste semințe vechi
altele noi
și-au eclozat 
și-am venit noi

Acuma cine crezi că vin 
la degustări de miere și venin
la sânge de eroi și pui de lei
noi, adormiții, sau doar ei

morții cu vii, viii cu morții
gepizii pecenegii ostrogoții



83

Eugeniu NISTOR

Dacă nu ai fi

Dacă nu ai fi,
atunci nici aerul din preajma ta
nu ar fi respirat,
nici drumurile-acestea 
nu ar fi umblate,
nici gândurile
nu ar fi gândite,
nici cărţile nu ar fi citite,
nici visurile
nu ar fi visate,
nici poemele tale nu ar fi scrise –
nimic din toate acestea
nu ar mai conta
şi nu ar mai amprenta
nici un fel de destin,
nici măcar un contur efemer,
oricât de şters ar fi el,
în marea şi întinsa
gelatină a existenţei. 

Ieri-azi-mâine

Ca printr-o apă translucidă
alunecăm cu uimire
căutând o noimă
mişcărilor noastre – 
zbateri adesea haotice
din care se încheagă
– sau nu se încheagă, 
ci, dimpotrivă, dispar – 
forme şi contururi 
din (în) mai nimic,
doar timpul lucrează continuu
ordonând sau erodând contururile,
uneori ştergându-le
până la dispariţia lor,
până la topirea lor completă.
Dar în această enormă 
sursă de forme totul este
atât de efemer,
că timpurile înseşi 
par să se suprapună
şi să se-mbine astfel încât
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la o reprivire a lucrurilor
constaţi cu mirare că 
vremelnicele ieri-azi-mâine
nu există la modul distinct
ci doar ca un continuum
schimbăcios şi prelung.

De multă vreme

De multă vreme,
de prea multă vreme
port aceste poeme în mine,
vegetând în substanţa
formei lor trecătoare
în care mi se transpune sufletul...
Dar acum o voce şoptită,
cu o ne-mai-cunoscută ardoare,
mă îndeamnă să le cuprind
în flăcări jucăuşe, ornate liric...
Şi-apoi o altă voce lăuntrică
o contrează pe cea dintâi:
– Mai bine stai şi aşteaptă,
la ce bun şi cui folosesc
confesiunile tale neghioabe?
Mai bine-ar fi, poate,
să le ţii la dospit,
să nu răbufneşti încă,
să le limpezeşti şi mai mult,
să le surprinzi 
chiar în starea de graţie,
în nuanţele lor inefabile, străvezii,
în toată adâncimea şi discreţia lor...

O năzărire ciudată

O năzărire ciudată mi se-arată uneori:
e vorba de dealul acela rotund,
ca o ciupercă cu piciorul tăiat,
cu iarba lui săracă
clătinându-se-n vânt,
mereu în blândă unduire solară...
Este dealul părinţilor
şi al strămoşilor mei,
stăruind între reverii şi uitare...
Ca o durere nestinsă 
e dealul acela,
ca o obsesie grea,
ca un gând chinuit,
ca o imagine clară
ce se scufundă încet
într-o lacrimă tulbure...

Refuz să scriu

Refuz să scriu
despre lucruri banale,
despre întâmplări casnice
şi fapte al căror curs
sunt incompatibile
cu ceea ce cred eu 
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că ar fi cercul poetic.
Refuz să scriu texte în care
cuvântul este schimonosit,
golit de sens şi de orice fior...
Deşi accept nonconformismul
şi inteligenţa poetică
frumos măiestrită – 
refuz să scriu texte 
în nuanţe literare îndoielnice,
refuz să accept non-poezia!

Aceste case

Aceste case cu streşini şubrezite
şi cu pereţi erodaţi de tăceri,
văzute acum ca un loc al pierzaniei,
ne vorbesc despre umblete, 
despre mişcări, vieţi
şi zâmbete de oameni
cât se poate de vii,
despre combustia acelor trăiri,
unice în felul lor, fiecare,
ne vorbesc despre ceea ce-nseamnă
speranţele spulberate definitiv
şi despre nestăvilita lor
cădere-n uitare...

N-am cunoscut o durere mai mare

N-am cunoscut o durere mai mare
ca atunci când ea a dorit
să mai vadă o dată lumina:
spunea că vrea să-i mai simtă, 
pentru ultima oară,
cernerea blândă pe faţă...
Totul s-a petrecut în parcul acela
din faţa spitalului,
oarecum retras de la drum,
dotat cu două bănci din lemn netezit,
iar în preajmă 
cu cei câţiva mesteceni stingheri...
Au fost apoi zile şi nopţi de nesomn,
când nisipul zgrunţuros al durerii
şi-a făcut în sufletul meu albie –
de părea că se-nnegurează
şi se-nchide cu totul
chiar şi ochiul searbăd al lumii!

Şoapte

Adio, cer al cântecului, când
lumina curgea blândă pe pământ!...

Adio, pleoapă arsă de uimiri –
lumina ta-i acum în amintiri!

Adio, cârciumi, baluri şi festine –
lumina stinsă-n veci nu mai revine!

Adio,-i spun cuvântului senin,
sub steaua grea, tăcut şi peregrin...

chintă roială

Uneori, lucrurile...

Am descoperit cu surprindere
că, uneori, lucrurile
pot fi definite mai bine
prin ceea ce nu sunt ele,
decât prin ceea ce sunt.
Această situaţie paradoxală
presupune, de asemeni,
că oamenii ar putea fi
mai degrabă cunoscuţi
prin ceea ce nu fac
decât prin lucrătura
consistentă-inconsistentă
a faptelor lor.

Despre viaţă şi despre moarte

Dacă vorbim despre viaţă 
şi despre moarte,
atunci vorbim despre generare 
şi despre distrugere,
în ton, oarecum, 
cu termenii Stagiritului.
Şi, cu toate că ni se pare că
atingem unele aspecte ale problemei,
fondul ei adânc continuă să stăruie
în apele ceţoase ale necunoscutului,
astfel încât certitudinea
cunoaşterii noastre
o reprezintă doar existenţa
celor două marcaje:
punctul origo şi punctul omega,
între care ne amăgim singuri
cu inconsistenţa 
şi efemeritatea iluziei...

Adevăr şi minciună

Despre adevăr şi minciună
sau despre aşa-zisele 
valori pozitive şi negative, 
avem doar păreri,
căci nimic din
algebra acestei vieţi
nu este certă, 
lucrurile şi oamenii
scăldându-se mereu
în oceanul relativităţii lor!
Şi totuşi un adevăr
rămâne pururi valid:
din clipa de graţie
a naşterii tale,
trebuie să încerci 
să înţelegi că
(nu se ştie de ce şi cum)
trebuie să şi mori!
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Excelența prozei

un prozator par excellence: petru cimpoeșu

Argument

Întâmplarea face ca dosarul tematic al primului 
număr al Vetrei pe anul 2018  să coincidă cu aniversarea 
prozatorului Petru Cimpoeșu (n. pe 20 ianuarie 1952), 
căruia îi este dedicat. Și momentele aniversare solicită, 
de regulă, retrospective și bilanțuri, iar dacă privim 
asupra celor aproximativ 35 de ani de activitate literară, 
materializați în nouă volume de proză publicate până 
în prezent, două de proză scurtă și șapte romane, ai 
scriitorului stabilit în Bacău, descoperim o operă de o 
certă greutate valorică, de o uimitoare coerență internă 
dar și oferind dovada incontesatabilă a capacității lui 
Cimpoeșu de a se reinventa de la un roman la altul, de 
a explora noi tehnici literare, păstrându-și nealterată 
freatica de fond și stilul atât de caracteristic.

Cimpoeșu a venit în literatură dinspre exterior,  
dacă ținem seama de faptul că a urmat cursurile 
Facultății de Inginerie și a fost inginer petrolist la 
începuturile carierei sale, univers explorat în romanul 

său de debut, Firesc (1985). Să nu uităm, totuși, după 
cum ne amintește chiar Cimpoeșu într-un interviu, 
sătul probabil de eticheta de ”outsider optzecist” pe 
care i-au tot pus-o comentatorii și de, poate, mefiența 
congenerilor, care-și purtau bătăliile postmoderne în 
capitală și nu prea mai vedeau ce se întâmplă în afara ei, 
că Facultatea de Filologie nu te face scriitor sau, în cel 
mai bun caz, te poate face un un autor de cărți inteligent, 
dar nu un scriitor autentic. Așa încât Petru Cimpoeșu 
n-a urmat cursurile acestei facultați, nici măcar ca o a 
doua specializare, ci s-a mulțumit să fie un autodidact 
convins și a scris, ca orice scriitor adevărat, fiindcă nu 
putea altfel, dintr-o imperioasă pornire lăuntrică sau 
fiindcă, așa cum mărturisește în interviul pe care a avut 
amabilitatea să mi-l acorde, a fost înzestrat cu facultatea 
”de a observa un adevăr anume sau a anumită relație 
între lucrur” și a vrut  ”să atragă atenția celorlalți asupra 
lor. La un moment dat, adevărul acela exercită o așa de 
mare presiune încât trebuie neapărat exprimat.” Sigur de 
vocația sa, Cimpoeșu și-a permis să nu se sinchisească 
prea mult de marginalitatea sa geografică, să nu moară 
de grija criticii, să nu lupte pentru recunoaștere sau 
capital de imagine ori pentru a fi invitat pe ușa din față în 
selecta familie a optzeciștilor postmoderni, textualiști, 
experimentali, ludici, adică tehniciști desăvârșiți, dar 
cam prea ”făcuți” pentru gustul său. Complet scutit 
de astfel de complexe, el a reușit să transforme aceste 
aparente handicapuri în veritabile avantaje, făcând să 
iradieze provincia spre centru, relativizând, în perfect 
spirit postmodern, această infatuare elitară. Totodată, 

a recuperat, cu un fel de duioșie satirică, umanitatea 
provinciei, dând cele mai provocatoare cronici ale 
tranziției românești în cele două romane de observație 
socială, mustind de umor, dar și de gravitatea reflecției 
( Simion liftnicul și Celălalt Simion), a parodiat amical 
postmodernismul optzecist în Nouă proze vechi. 
Ficțiuni ilicite, a scris apoi, sau înainte, două cronici-
parabole ale căutării sensului în societatea postmodernă 
hipertehnicizată, în care tocmai fundamentul adevărului 
ultim a suferit cea mai accentuată erodare – e vorba 
de cele două romane ezoterice și inițiatice,  Povestea 
Marelui Brigand și Christina Domestice și Vânătorii de 
suflete. E, conform paradigmei lui Lyotard, bunăoară, 
un postmodern ”cu o gândire tare”, un scriitor cu 
o conștiință artistică ”hard core”. E prozatorul par 
excellence: Petru Cimpoeșu.

    Cristina Timar 

1972
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Vatra-dialog cu Petru Cimpoeșu: Câtă 
vreme nu doare, viața e ceva bun

– Stimate domnule Petru Cimpoeșu, prima 
mea întâlnire cu dumneavoastră s-a petrecut în 2002, 
când ați lansat la Literele din Tîrgu Mureș, la invitația 
domnului profesor Cistelecan, romanul „Simion 
liftnicul”, care tocmai apăruse în anul precedent și 
fusese primit cu entuziasm de cititori și critică. Mi-
ați oferit atunci un autograf care suna ca o urare: 
„Bun venit printre moldoveni”. Urarea era de prisos, 
eu m-am simțit mereu bine printre moldoveni, dar 
îmi rămăsese o curiozitate, pe care, iată, am ocazia 
să o formulez acum: Cum vă simțiți dumneavoastră 
printre ardeleni, fie ei simpli cetățeni sau cititori de 
rând, fie colegi de breaslă? 

– Ca și regățenii, ardelenii sunt de mai multe 
feluri. Prin urmare, nu vă supărați dacă mă simt printre 
ardeleni în mai multe feluri. Despre satul unde am 
copilărit (Pușcași, lângă Vaslui) se spune, printre altele, 
că ar fi fost întemeiat de soldați trimiși de Matei Corvinul 
să-l ajute pe Ștefan cel Mare în bătălia de la Podu Înalt 
și care n-au mai vrut să se întoarcă în Ardeal, așa că 
mă simt și eu un pic ardelean. Asta poate fi o simplă 
legendă, însă există dovezi care atestă că numeroase 
sate din zona aceea sunt alcătuite din „ungureni”. Cu 
„cititori de rând” ardeleni nu prea am avut de a face, 
în categoria „simpli cetățeni” nu știu pe cine am putea 
introduce, toți ardelenii sunt complicați. Mă simt bine 
printre scriitorii de acolo, pe unii aș îndrăzni să spun 
că îi iubesc, soția mea are rude la Cluj, mi-s destul de 
antipatici ziariștii și  politicienii din Ardeal, cu câteva 
excepții... V-am prevenit, lucrurile sunt amestecate.

– Suntem în anul centenarului Unirii și ni 
se pregătesc o puzderie de evenimente și festivisme 
legate de acest eveniment istoric major. Și fiindcă tot 
vorbeam de simpatii regionale, v-aș întreba cine și 
cât de uniți suntem la 100 de ani de la Marea Unire? 
Bazil, ziaristul din ultimul dvs. roman, „Celălalt 
Simion”, se întreabă retoric, la un moment dat: „Dar 
ce înseamnă de fapt să fii român? Suntem un popor de 
strânsură, fără identitate, și asta explică multe”. Să 
nu uităm că și Ministerul Culturii e deopotrivă unul 
al Identității Naționale, că marea catedrală aflată 
în construcție e una a Mântuirii Neamului. Cum vă 
explicați această obsesie național-identitară?

– Nu luați de bun tot ce scriu, fiindcă s-ar putea 
să fiu ironic – ca să fac o aporie, asta înseamnă că nu 
vorbesc niciodată serios, nici măcar acum! Da, există o 
obsesie național-identitară? Eu nu o simt și nu o înțeleg. 
Nu am simpatii regionale, ci mai degrabă antipatii. 
Exaltații de orice fel îmi repugnă. Cine suntem ne-ar 
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putea arăta un studiu cuprinzător al genomului, dar am 
impresia că ar fi mai bine ca un astfel de studiu să nu se 
facă, cine știe ce surprize ne-ar rezerva? Poate că suntem 
majoritar cumani, poate turci sau țigani, poate khazari, 
muscali, bulgari, fanarioți sau, în fine, daci! Dumnezeu 
știe. Mie îmi pare că suntem indivizi produși de mediul 
social pe care îl găsim constituit la naștere și că ar fi 
bine să ameliorăm acest mediu, pentru ca generațiile 
din urma noastră să găsească la intrarea în lume ceva 
mai bun. Un minister al Identității Naționale îmi pare o 
inutilitate la fel de evidentă ca o catedrală a Mântuirii 
Neamului – la rândul ei, un echivalent religios sau 
mai puțin religios al Casei Poporului. Credeam despre 
creștinism că este o religie universalistă, apostolul 
Pavel, globalist avant la lettre, scria că „nu mai este 
elin şi iudeu, tăiere împrejur şi netăiere împrejur, 
barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi întru toţi Hristos”. 
Dar probabil că între timp BOR a primit niște directive 
noi din ceruri; șovinismul din mănăstiri mă conduce o 
dată în plus la această presupunere.

– Mircea Eliade nota pe undeva, într-unul din 
jurnale, dacă nu mă-nșel, „Provincia ratează”. Ca 
un scriitor care v-ați asumat provincia și ați preferat 
o mare discreție existențială, refuzând cu obstinație, 
până acum, mutarea în capitală, deci la Centru, 
credeți că ați adus vreun prejudiciu promovării dvs. 
ca scriitor și, în general, vizibilității pe plan național? 
Mai este funcțională în plin secol XXI dihotomia 
centru vs. provincie, și prejudecata „centru = succes, 
provincie = ratare”? Până la urmă, și cazul domnului 
Tavi, scriitorul-profesor de română din „Celălalt 
Simion”, condamnat la închisoare pentru că s-ar fi 
jucat de-a Lolita cu eleva pe care o pregătea pentru 
olimpiadă, rival declarat al lui Cărtărescu, pare 
să meargă în direcția confirmării acestei teorii. Ce 
crede Petru Cimpoeșu despre această chestiune încă 
spinoasă, „de la care putem zice depandă”, destinul 
unui scriitor? 

– Iată în sfârșit o chestiune care nu mă 
interesează deloc, și de aceea îi voi răspunde pe larg! 
Aș vrea, înainte de toate, să vă contrazic: nu am refuzat 
„cu obstinație” mutarea în capitală. Dacă vreți să știți, 
și chiar dacă nu vreți, am făcut trei ani de facultate 
acolo (până când Institutul de Petrol și Gaze s-a mutat 
la Ploiești), prima mea repartiție ca inginer petrolist 
a fost la o întreprindere din București – chiar dacă 
lucram la o sondă din Banat, iar mai târziu am stat în 
capitală vreo șase luni, în 1990. Eram un fel de director 
la Palatul Elisabeta, unde ministrul de atunci al culturii, 
Andrei Pleșu, dorea să înființeze un Centru Național al 
oamenilor de cultură și artă. Dacă aș fi fost mai abil, 
aș fi putut obține un apartament în București, Mircea 
Dinescu și Mircea Nedelciu, care veneau uneori la 
Palatul Elisabeta, mi-au sugerat asta, însă eram prea 
prost, ca să-mi dau seama de ce va urma, și prea leneș, 
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ca să fac diligențele necesare. În plus, îndrăgostit 
până peste urechi, iar iubita mea de atunci și soția 
mea actuală rămăsese în Bacău. Așa că m-am întors, 
mi-am asumat destinul de provincial și n-aș putea 
spune că din cauza asta m-am ratat ca scriitor. Altele 
sunt cauzele! Înțeleg că întrebarea dumneavoastră 
sugerează un răspuns negativ. Poftim, îl aveți. În era 
Internetului, opoziția centru-provincie sau centru-
margine e depășită. Pe de altă parte, capitala noastră 
e o provincie în raport cu alte capitale europene, poate 
un pic mai emancipată decât capitala fostului raion 
Tecuci. Prin urmare, nu e nicio afacere să te muți în 
București, care, între noi fie vorba, e plin de scriitori 
ratați. Dacă tot ați amintit de Cărtărescu, am impresia 
că se consideră și el un scriitor ratat, tocmai din cauză 
că trăiește în provincia culturală numită București. În 
al treilea rând sau al câtelea urmează, mă simt destul 
de confortabil în pielea de scriitor provincial, iar marea 
mea „discreție existențială” e o alegere deliberată, 
urmare a constatării că, cu cât trăiești mai izolat, cu 
atât ocaziile de a face rău sunt mai rare. 

– V-aș completa spunând că cea mai vie 
dovadă că problema centrului e o falsă problemă, 
dacă nu chiar desuetă, că provincia nu ratează, 
sunteți chiar dvs. Pe de altă parte, aș spune că nu 
doar iubirea sau lipsa diligenței v-au adus înapoi și 
v-au reținut în Bacău, ci și o relativizare a centrului, 
atitudine tipic postmodernă. De care ați ținut seama, 
și bine ați făcut, căci altfel cum și-ar mai fi făcut 
intrarea în literatură orașul Bacău și geografia sa 
aproape mitică, cu blocul de pe strada Oilor, din 
„Simion liftnicul” sau localul Regrete eterne, locul 
preferat de întâlnire al eroilor din „Celălalt Simion”, 
ca să menționez doar două repere urbanistice. Mai 
descoperiți lucruri, evenimente și oameni pitorești  
în Bacău, care s-ar putea topi în materia altor proze 
de observație socială, cum sunt cele două romane 
complementare, „Simion liftnicul” și „Celălalt 
Simion”?

– Mi se pare că exagerați, desigur cu cele mai 
bune intenții. Am rămas în Bacău din întâmplare, nu 
aveam în cap nici dihotomia margine-centru, nici 
vreo intenție de relativizare postmodernă, ci doar 
instinctul de supraviețuire. Când am ajuns prima oară 
aici, adică în urmă cu aproape patruzeci de ani, Bacăul 
era reprezentat în literatură prin cel puțin doi mari, 
Bacovia și George Bălăiță, și vă mai amintesc că încă 
funcționa așa-zisa „grupare Ateneu”, formată în jurul 
foarte bunei (pe atunci) reviste de cultură cu același 
nume. Prin urmare nu a trebuit să fac nimic special 
ca să-l înscriu în geografia literară. Observați că sunt 
malițios și poate nedrept cu dumneavoastră, asta din 
cauză că laudele cu care mă copleșiți îmi produc 
oarecare disconfort.
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În altă ordine de idei, lumea e plină de lucruri și 
oameni pitorești, dar obiectul sau câmpul de activitate 
al literaturii îmi pare a fi mai degrabă semnificația, 
ceva ce are legătură cu (re)cunoașterea lumii. Cred 
că am mai spus și cu alt prilej, omul este un mare 
consumator de sens, caută în permanență semnificații, 
adică perspectiva către o realitate ultimă. Fiindcă asta-i 
situația, lumea fenomenală ajunge în cele din urmă 
să ne dezamăgească. Recunosc că uneori mă las furat 
de „pitoresc”, asta deoarece caut semnificația printre 
oamenii și lucrurile umile, de obicei neluate în seamă 
– în definitiv, pitorescul este o formulă retorică printre 
altele –, dar am scris și cărți serioase, ca să zic așa. 
„Povestea Marelui Brigand”, pe care eu continuu să o 
consider cea mai izbutită scriere a mea, este o astfel 
de carte.

– N-am uitat de cei doi iluștri scriitori pe care 
i-a dat Bacăul, dar niciunul, după știința mea, nu l-a 
transformat în personaj literar memorabil, dându-i 
o aură de oraș mitic, cu urbanistica lui haotică, cu 
blocurile, tavernele, second-hand-urile, farmaciile, 
bisericile lui, așa cum ați făcut-o dvs., și niciunul 
n-a rezistat în fața mirajului capitalei. Sigur, asta 
nu e vreo culpă, departe de mine, dar mi se pare 
extraordinară relaxarea dvs... provincială și faptul 
că, în loc să migrați spre centrul cultural al țării, 
ați adus centrul la dumneavoastră prin cele două 
romane care-l au ca referent („Simion liftnicul” și 
„Celălalt Simion”). Nu vreau să mai insist pe un 
subiect care tinde să vă plictisească, dar nu pot să 
nu remarc ce noroc are Bacăul cu un scriitor ca dvs., 
care l-a deschis spre universalitate. Tîrgu Mureș 
ar putea intra în circuitul ăsta prin Crista Bilciu, o 
poetă-regizoare din generația tânără, care în volumul 
ei de debut, „Poema desnuda”, amintește de blocul 
de pe malul pârâului Pocloș, un afluent modest al 
Mureșului, unde a copilărit și recuperează ficțional 
o întreagă umanitate, altfel marginalizată și pierdută 
în anonimat. Gestul acesta recuperator e, după mine, 
o formă de compasiune, și față de sine, și față de 
umanitatea salvată prin arta scrisului, și totodată un 
act generator de sens. Lucrul sau lucrurile acestea 
mi-au facut-o foarte dragă și cred că aceasta ar 
trebui să fie atitudinea concetățenilor-cititori față 
de un scriitor autentic care le-a fost dăruit: să și-l 
iubească. E ceea ce m-a cucerit și mi-a dat încredere 
în scrisul dvs. Dincolo de satira spumoasă care vă 
învelește scrisul ca un strat exterior protector, se află 
o freatică gravă iar mai în adâncime, o compasiune 
dezarmantă față de umanitatea aflată în derivă, în 
criză de sens. E ca și cum dvs., scriitorul, ați hotărât 
să parcurgeți alături de personaje toate pistele 
posibile în materie de sens și să le puneți la încercarea 
validitatea, să le deconstruiți cu migală, fiind dotat 
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cu un plus de conștiență și luciditate față de restul 
semenilor și arătându-le astfel, elegant și socratic, 
cam în ce fundături duc ele. Dar în cazul dvs., din 
fericire, luciditatea nu dă nici în superioritate, nici 
în mizantropie, nici în mai multă dramă, doar în 
mai multă empatie. Așa că, sigur, pe finalul acestei 
introduceri cam lungi, iertată să-mi fie, nu mă pot 
abține să nu vă întreb cât de interesat sunteți de 
feed-back-ul primit din partea concitadinilor și, 
extrapolând puțin, conaționalilor dvs.? Sunt dornici 
să vă citească, să intre în dialog cu romanele dvs.? 
Premiile literare care v-au fost acordate ar putea fi o 
confirmare a acestei încrederi?

– Vă spun sincer că deschiderea spre 
universalitate a Bacăului este ultimul lucru care m-a 
preocupat vreodată. Cred că nici pe băcăuani nu-i 
interesează așa ceva. Ne ignorăm reciproc cu grație și 
sictir. În loc de băcăuani, personajele mele ar fi putut 
fi vasluieni, ialomițeni, alba-iulieni sau „râmniceni 
sărați”, nu s-ar fi schimbat mare lucru. Interesul, 
recunoașterea, onorurile, câte au fost, au venit din cu 
totul alte părți, nu de la băcăuani. Firește, sunt interesat 
să mă citească nu doar băcăuanii, ci oricine altcineva, 
dar interesat, nu obsedat. Din momentul când am dat 
cartea la tipar, nu mai e treaba mea ce se întâmplă cu 
ea, poate s-o citească și dracul! Evit, pe cât se poate, 
aparițiile publice, de ani buni n-am mai participat la 
așa-zise lansări, ceea ce a provocat nemulțumiri unor 
editori, asta-i situația. Pe de altă parte, sunt conștient 
că, oricâte premii aș fi obținut și oricâte elogioase 
recenzii s-ar scrie, adevărata probă rămâne aceea a 
timpului, dar nu voi apuca să aflu dacă am trecut sau 
nu la proba asta. Mă rog, să zicem că, dacă la aproape 
douăzeci de ani de la prima ediție a lui Simion liftnicul 
încă se discută despre cartea mea, e un semn bun, dar 
nu-mi fac iluzii.

– Eroii sau, mă rog, anti-eroii din „Celălalt 
Simion” adoră Xanaxul, de fapt romanul începe cu 
un elogiu tragicomic al acestui sedativ. De ce au 
nevoie de evaziunea temporară oferită de acest anti-
depresiv? E mai grea supraviețuirea în România 
post-tranziției decât în cea a tranziției? E mai toxic, 
mai deprimant mediul în care ne mișcăm în prezent 
decât cel din urmă cu 18 ani?

– Inițial intenționam să dau acestei cărți titlul O 
zi fără Xanax. Poate ar fi fost mai bine, nu s-ar mai fi 
făcut false legături cu Simion liftnicul. Am vrut totuși să 
ofer și o altă față a provinciei, să zicem, una demonică 
(via Sologub, Bulgakov, Ilf și Petrov), iar pentru asta 
trebuia să mă refer în subtext la aceea angelică... În fine, 
după cum probabil știți, unii critici au fost dezamăgiți. 
Ca să răspund propriu-zis la ce m-ați întrebat: nu cred 
că prezentul e mai deprimant decât trecutul de acum 
optsprezece ani. România nu a stat pe loc în toți anii 

ăștia, chiar dacă nu a avansat atât cât ne-am fi dorit. Iar 
Xanax-ul nu e o invenție românească, ci una americană. 
Va să zică, există probleme și în paradis.

– Mi se pare surprinzătoare afirmația care 
încheie răspunsul la cea de-a treia întrebare. Ce 
numiți rău sau „ocazii de a face rău”? Ce rău ar 
putea face un scriitor care oricum, și în mijlocul unui 
oraș aglomerat, tot trebuie să petreacă destule ore în 
solitudine ca să scrie și deci să reducă la minimum 
contactele cu semenii cărora le-ar putea pricinui un 
potențial rău?

– Vreți să fac pe filosoful taoist? N-am inventat 
eu asta, toate ocaziile de a face ceva, orice, sunt ocazii 
de a face rău. Sau, mă rog, bine, dar binele e produsul 
unei arte, pe când răul se face fără efort, e ceva natural 
– o știm cel puțin de la Camus încoace. De fapt, vă 
răspundeți singură la întrebare, când apreciați că 
scriitorul trebuie să petreacă destule ore în solitudine ca 
să poată scrie. Poate că face destul rău scriind, de ce să 
mai adauge și altceva? Am să vă dau un exemplu. Merg 
la Bacău să cumpăr verdețuri pentru ciorbă – luați-o ca 
pe o figură de stil – și mă întâlnesc la supermarket cu 
vreun scriitor băcăuan despre care știu sau presupun 
că e un veleitar nenorocit. Gata, în aceste ultime două 
cuvinte deja s-a ivit răul!

– Din câte știu, dvs. ați părăsit chiar și Bacăul 
și v-ați stabilit într-un sat din vecinătate, deci o  
dublă recluziune. E nevoie de asceză nu doar pentru 
a reduce răul, dar și pentru a scrie bine? 

– De aceea spuneam că a cumpăra verdețuri de 
la Bacău e o figură de stil. Cel puțin vara, am destule 
verdețuri în grădina mea din Sohodol. Da, pentru a scrie 
bine e nevoie de asceză, însă asceza se poate practica și 
la bloc, tocmai despre asta era vorba, printre altele, în 
Simion liftnicul. Faptul de a trăi la țară în confortul de 
la oraș nu are legătură cu literatura. E un lux pe care, 
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iată, o mărturisesc cu umilință, mi-l pot permite. Doar 
nu vă imaginați că toți ăștia care își fac viloaie la țară 
au optat pentru asceză, fiindcă ar avea de gând să scrie 
cine știe ce capodopere. Mă rog, eu nu am vilă, am o 
casă de țăran ceva mai înstărit.

– Fiindcă literatura se naște și din literatură, 
ce cărți/scriitori mai citiți sau recitiți? 

– Am să vă dezamăgesc încă o dată. Nu prea 
citesc beletristică. Am tot citit, zeci de ani, și am ajuns 
la un fel de sațietate. Doar gust, ici și colo, un număr de 
pagini din, să zicem, Thomas Mann, alte câteva pagini 
din Proust, Musil sau din Hamsun – am dat doar câteva 
exemple. Sunt scriitori pe care i-am citit cândva și mă 
reîntorc din când în când la ei, ca să-mi amintesc cu ce 
m-au fascinat. Nu are rost să vă dau liste, ar fi destul de 
lungi și pe deasupra plictisitoare. Poate că ar avea, în 
final, un oarecare folos didactic, mă îndoiesc. Tânărul 
de azi care dorește să devină scriitor – dați-mi voie să 
mă întreb de ce și-ar dori așa ceva – are de unde alege 
și va învăța să-și aleagă singur, dacă vrea într-adevăr 
să fie scriitor. Ar trebui poate să nuanțez un pic aici. 
Scriitor nu devine acela care vrea să fie scriitor, ci 
acela care nu are încotro. Cel care vrea neapărat să fie 
scriitor ajunge autor de cărți, unele mai deștepte, altele 
mai puțin.

 
– Cum ați ajuns scriitor? Când ați descoperit 

că „nu aveți încotro”? Există o „experiență 
revelatoare”, cum ar spune Virgil Podoabă, care a 
produs declick-ul și v-a adus în fața certitudinii că 
vocația dvs. este cea de scriitor?

– Am ajuns scriitor scriind. E dificil de spus 
cum descoperi că „nu ai încotro”. Poate că scrierea e, 
în primul rând, un instrument mnemotehnic. Scrii ca 
să nu uiți. Ca să nu uiți ce? Ceva ce aveai de spus. 
Aici încep problemele: aveai într-adevăr ceva de spus? 
Firește, fiecăruia i se pare că are foarte multe de spus, 
dar câte din ele merită efortul de a te așeza la masa de 
lucru? Am totuși impresia că literatura nu e vorbărie 
pusă pe hârtie, acum pe calculator. Poate că unul ca 
mine a observat ceva ce alții nu au observat, un adevăr 
anume sau o anumită relație între lucruri, și vrea să 
atragă atenția celorlalți asupra lor. La un moment 
dat, adevărul acela exercită o așa de mare presiune 
încât trebuie neapărat exprimat. E ca un țipăt, nu? 
Iau metafora asta de la Cărtărescu, care a luat-o de la 
Borges... Mai e și cealaltă perspectivă, a Șeherezadei 
care povestește pentru a supraviețui. A scrie poate fi o 
cale de a-ți salva sufletul – cu precizarea că eu personal 
nu știu ce este sufletul. 

– Ce lecturi din zona, poate impropriu spus 
extraliterară, preferați? Și, în general, când mai citiți, 
având în vedere că, dacă vă mențineți aceeași rutină 
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pe care o pomeneați într-un alt interviu, între orele 3 
și 7 a.m. scrieți, apoi vă acaparează îndatoririle de 
muncă și bănuiesc că or mai fi și altele după ele?

– Mă socotiți mai tânăr decât sunt. De mai 
bine de un an, îndatoririle mele de muncă s-au cam 
isprăvit, am ieșit la pensie și am devenit, în sfârșit, 
un om liber. Asta înseamnă, printre altele, că nu mai 
scriu între orele 3.00 și 7.00 a.m., ci doar atunci când 
am chef. Din întâmplare, din obișnuință, cheful meu 
coincide cu intervalul menționat de dumneavoastră. 
Da, citesc ce se nimerește. Cărți de psihologie, științe, 
istoria ideilor, iar acum, de câteva luni, mă preocupă 
o anumită dimensiune spirituală a iudaismului. Am 
citit, de exemplu, o carte despre Talmud a lui Abraham 
Cohen, cartea despre Cabala a lui Gershom Scholem, 
cea despre Eros și Cabala a lui Moshe Idel și o alta, tot 
a lui, despre Golem... Ce am găsit mai la îndemână. 
Fiindcă am nevoie să-mi definitivez un anumit personaj 
din romanul la care lucrez. Se întâmplă că mă tot 
adâncesc în lectură și uit de scopul inițial. Astfel, deși 
mândru că sunt român, am impresia că tind să devin 
filosemit, adică ceva foarte subversiv într-o țară a celor 
mândri că sunt români. Dar poate nu știați, mie mi-a 
spus asta mai demult George Bălăiță, un filosemit este 
de fapt un antisemit care iubește evreii. O spun ca pe o 
consolare patriotică.

  
– Uitasem că și scriitorii se mai pensionează din 

slujbele funcționărești, care, în fond, deși cronofage, 
le asigură supraviețuirea în condiții decente, și își pot 
permite să fie liberi și să trăiască din scris. Oricum, 
în mintea mea, cu toate evidențele, nu depășiți 50 de 
ani. Intenționați să vă reluați pagina personală de pe 
internet? Îmi amintesc că acum câțiva ani putea fi 
consultată fără probleme și cu mult folos, dar recent 
nicio căutare de-a mea nu a dat roade, semn că ați 
închis-o. De ce ați decis să vă abandonați site-ul?

– Nu eu l-am abandonat, el m-a abandonat pe 
mine. A fost atacat cu un virus și mi-a fost lene să-l 
mai readuc la viață. Lasă, că se ocupa de asta mai mult 
fiul meu, care în ultima vreme e ocupat cu altele mai 
importante... 

– Cărțile dumneavoastră abundă în scenarii 
milenariste, în vehicularea și ironizarea numeroaselor 
teorii conspiraționiste din care se alimentează 
masele, în decretarea, în subsidiar, a unei apocalipse 
pe care bieții oameni, manipulați în fel și chip în 
această societate mediatică, nu o conștientizează. 
De unde se trage apetitul tot mai crescut al omului 
contemporan pentru toate aceste oferte de modele 
sau pseudo-modele explicative? De fapt, cele două 
mari romane inițiatice ale dvs., „Povestea Marelui 
Brigand” și „Christina Domestica și Vânătorii de 
Suflete”, cu toată structura lor labirintică, derutantă 
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pentru cititorul mai grăbit ori frivol, se pot lectura și 
în cheia unor ample parabole pe tema disponibilității 
de a crede în orice, odată pierdută credința în Acela. 

– Faceți o observație corectă și subtilă, care 
merge către esența acestor două cărți, și cred că ar 
merita să aprofundăm un pic ideea. Poate ar trebui să 
reinventăm roata și să acceptăm că istoria lumii este 
istoria narațiunilor despre lume – desigur, sub rezerva 
că și această presupunere este tot o narațiune... Ceea 
ce dumneavoastră numiți apetit pentru modele sau 
pseudo-modele explicative mi se pare o caracteristică 
nu doar a omului contemporan, ci a omului în general, 
de-a lungul întregii sale istorii. Miturile antichității nu 
erau altceva decât narațiuni modelatoare ale, hai să 
folosim termeni pretențioși, inconștientului colectiv 
de atunci. Vorbeam mai înainte despre nevoia de 
semnificație. Ăsta e rostul oricărei narațiuni literare, 
științifice, ideologice, religioase și așa mai departe: să 
ofere semnificație, adică o cheie de lectură a lumii, o 
perspectivă coerentă dincolo de vizibil, va să zică un 
temei. Despre calitatea acestui temei putem discuta. 
Sunt de acord cu dumneavoastră că omul trebuie să 
creadă. În ce? Ca să dau un răspuns șmecher: în valori. 
Adică în ceea ce el oricum crede, fără efort și, de multe 
ori, fără să-și dea seama. Problema e că, prin impactul 
lor emoțional, narațiunile infiltrează anumite valori în 
mediul social. Gândiți-vă bunăoară la filmul „Nașul”, 
o capodoperă, dar valorile pe care le promovează 
această narațiune sunt acelea ale lumii interlope. Ele 
s-au insinuat și fixat în subconștientul multor tineri 
din anii optzeci care visau să fie ca Nașul, iar când li 
s-a oferit ocazia, nu au ezitat să-l imite. Dacă stăm să 
ne uităm un pic în jur, astăzi mai toți oamenii noștri 
de afaceri îl au ca model pe Nașul, nu pe Bill Gates. 
Asta fiindcă m-ați provocat să vorbesc despre modele 
și pseudo-modele. Dar discuția s-ar putea ridica la 
următorul nivel, iar pentru un răspuns mai elaborat, ar 
trebui să ne gândim dacă nu cumva credința (căci ea 
stă la baza valorilor) e mai importantă nu doar decât 
adevărul, ci și decât însuși obiectul ei. E aici un mister, 
sau poate doar o buclă logică, la care mă gândesc din 
când în când. Hai să vă fac o destăinuire. Pe mine 
teoria bing-bang-ului mă face să râd, pentru că nu 
explică nimic în plus față de Cartea Facerii și pentru 
că nu poate fi crezută! 

  
– Întorcându-mă la „Povestea Marelui 

Brigand”, vă mărturisesc că am citit-o după „Simion 
liftnicul” și m-a deconcertat, lectura mergea greu, 
mă poticneam des, intuisem că ați ridicat ștacheta 
dar eram vizibil iritată că nu regăseam registrul din 
„Simion...” și nu dădeam de scene în care să râd în 
hohote. De ce ați vrut cu tot dinadinsul să supuneți 
cititorul la atâta efort inițiatic, răpindu-i plăcerea, 
poate frivolă, a lecturii, delectarea? Sau acest roman 

a fost un fel de pariu personal, care pune reflecția 
pe primul loc, și abia apoi latura satirică, dacă nu 
cumva ați reprimat-o total?

– Nu eu am supus cititorul la ce spuneți 
dumneavoastră că l-am supus (efort inițiatic etc.), ci 
el singur s-a supus, dacă s-a supus. Dacă nu, a aruncat 
cartea și a redevenit liber. Cititul presupune într-adevăr 
și un act de supunere. Tocmai de aceea au atras unii 
atenția, Claude Levi-Strauss, de exemplu, asupra 
riscului de a transforma actul scrierii într-o relație de 
putere. Povestea Marelui Brigand nu e o satiră, ci o 
invitație în labirint. Unora le place să intre, găsesc o 
delectare în asta, altora, nu.

 
– Credeți că o carte poate fi o călătorie 

inițiatică, un travaliu necesar care să ne conducă de 
la frivolitatea și fragmentarea eului spre realizarea 
sinelui, a totalității, în terminologia lui Jung, spre 
care trimiteți și drept cheie de interpretare a „Poveștii 
Marelui Brigand”?

– N-aș îndrăzni să mă pronunț în chestiuni pe 
care nu le stăpânesc suficient de bine, nu știu exact ce 
înseamnă „realizarea sinelui”. La ora la care scriam 
această carte, mare parte din ea am scris-o înainte de 
1989, nu prea aveam acces la informație, mi-a fost 
foarte greu să mă documentez și mi-a luat foarte mult 
timp. Despre Umbra jungiană, de exemplu, nu știam 
mai nimic. Totuși, constat acum că instinctul meu a 
funcționat destul de corect. Sadim (adică Midas citit 
de la coadă), unul din personajele-cheie ale acestei 
povești, este cumva ilustrarea Umbrei. Dar, revenind, 
acolo e vorba, printre altele, despre credință, despre 
modul în care ea construiește lumea și ce se întâmplă 
atunci când dispare. V-am mai spus: credința e mai 
importantă decât obiectul ei, indiferent care ar putea 
fi acesta.

– Ați scris 9 cărți în aproximativ 35 de ani de 
activitate literară, le reamintesc cititorilor noștri: 
două în anii optzeci, un volum de proză scurtă greu 
de procurat și nereeditat, după știința mea, „Amintiri 
din provincie”, și un minunat roman, „Firesc”, 
reeditat în 2010.  Au urmat apoi două romane în anii 
’90, „Erou fără voie” și „Un regat pentru o muscă”, 
primul retipărit anul trecut, și tripticul de vârf din 
perioada 2000-2006, („Povestea Marelui Brigand”, 
„Simion liftnicul” și „Christina Domestica...”), 
urmat de un volum de proză scurtă, „Nouă proze 
vechi. Ficțiuni ilicite” în 2008 și „Celălalt Simion”, 
în 2015. S-ar zice că ați avut un ritm constant, doar 
două pauze mai lungi de 5 ani. Cum le-ați depășit? 
N-ați fost tentat să scrieți și să publicați un volum 
confesiv în perioadele de sincopă creatoare, ca alți 
optzeciști, bunăoară Cărtărescu sau Gh. Crăciun, cu 
al său „Trupul știe mai mult”? 

un prozator par excellence: petru cimpoeșu



91

– Scriu cum îmi vine, dacă îmi vine, de multe 
ori nu vine, nu am cincinale de creație. În general, 
proiectele mai ample se desfășoară ca un tablou, de la o 
eboșă inițială, un plot, cum zic americanii, îți stabilești 
un traseu și niște borne, apoi completezi spațiile goale, 
încerci să le umpli cu suflet. Cam așa, ceea ce numim 
propriu-zis artă literară, deosebirea între o carte bună 
și una slabă se găsește în spațiile dintre acele borne. 
Firește, pe parcurs, dacă nu adormi, multe lucruri se pot 
schimba, pentru că, scriind, acumulezi și se ivesc idei 
noi, situații neprevăzute, căi noi de investigat etc. Cât 
despre confesiunile mele, nu știu pe cine ar interesa. 
Am o viață mediocră și sunt foarte mulțumit de ea. 
Trupul știe mai mult nu mi se pare o scriere confesivă, 
este mai degrabă atelierul de creație al unui meșteșugar 
singur și foarte singur. Poate că din acest motiv, dintre 
cărțile lui Gheorghe Crăciun, este aceea pe care o 
iubesc cel mai mult. Subtilitatea și performanța lui 
intelectuală își ating acolo apogeul.

 
– Ați publicat un text comemorativ în nr. 

7/2017 al Vetrei, într-o rubrică deja consacrată, la 
două luni de la moartea regretatului George Bălăiță, 
șaizecistul de care  vă lega o prietenie specială în 
ultimii ani. Aș îndrăzni să spun că ați rămas, dintre 
optzeciști, singurul său prieten și, în această calitate, 
v-ați implicat în complicatul proces al înhumării cu 
toată responsabilitatea, fiindu-i de un real ajutor 
soției sale. Cred că tot Eliade afirma pe undeva că își 
alegea prietenii în funcție de răspunsul la întrebarea 
dacă potențialul prieten crede că moartea e sfârșitul 
definitiv sau doar o trecere spre altceva, convingerea 
sa de istoric al religiilor fiind că a doua variantă 
a cea validă. Ce credeți dvs. în această delicată 
chestiune?  Și în proza lui Bălăiță, și în cazul dvs., 
moartea apare ca farsă tragică. A fost și acesta 
un aspect care v-a apropiat de Bălăiță, dincolo de 
legătura strict citadină și admirația pentru autorul 
„Lumii în două zile”?
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– Textul acela comemorativ e mai degrabă 
un reportaj. Fiindcă am explicat acolo îndeajuns 
de limpede în ce condiții l-am scris, nu voi reveni. 
În relația mea cu George Bălăiță s-a întâmplat că, 
în timp, am descoperit în el un fel de alter-ego mai 
cultivat, mai talentat și poate mai bun decât mine, cu 
toate idiosincraziile lui. De la admirația, ca să nu zic 
adorația, inițială s-a ajuns la o prietenie între egali, 
iar în vremea din urmă se purta cu mine ca un frate 
mai mic față de fratele mai mare. Simțeam că avea 
uneori nevoie de aprobarea sau confirmările mele, și 
asta mă umplea de rușine, știindu-mi limitele. Avea o 
imaginație mereu vie, neastâmpărată, și proiecte pentru 
încă o sută de ani, dar scria foarte încet, cu minuție, 
ca vechii scribi, lucra în filigran revenind și iarăși 
revenind la o frază sau alta, căci se raporta numai la cei 
foarte mari. Ca să vă spun drept, pentru mine Bălăiță 
nu a murit, ecourile vocii lui sunt parcă mai vii acum 
în mine. Știu că este încă acolo, în apartamentul de pe 
bulevardul Lascăr Catargiu, m-ar putea suna oricând ca 
să-mi spună un banc aflat de la fiu-său Matei, sau l-aș 
putea suna oricând ca să-i spun ce mai e pe la Bacău, 
dar amânăm dintr-un fel de sfială reciprocă... De unde 
să știu eu ce este moartea, dacă există sau nu ceva 
dincolo de ea? Deocamdată nu știu nici cât de reală 
e realitatea. Realitatea există? Uneori mă îndoiesc, 
ceea ce, paradoxal, e un motiv de optimism. Vom muri 
și vom vedea, vorba lui Laurențiu Ulici. Până atunci 
aproximăm, ne dăm cu părerea.

    
– Se apropie aniversarea dvs. (va fi trecut 

la momentul apariției interviului, n.m.), așa încât 
vă doresc din toată inima să vă mențineți încă mult 
timp de-acum înainte excelenta formă creatoare. Vă 
rog să ne vorbiți pe finalul dialogului, dacă nu e o 
indiscreție, despre proiectele literare în care sunteți 
implicat în perioada următoare.

– Am tot publicat în presa culturală, inclusiv 
în Vatra, fragmente dintr-un roman la care lucrez, 
cu unele întreruperi, de mai bine de zece ani. Ăsta e 
proiectul meu major acum. Sper să-l dau gata în doi, 
trei ani. În rest, să fim sănătoși!... Câtă vreme nu doare, 
viața e ceva bun.

– Vă mulțumesc pentru franchețea 
răspunsurilor și a observațiilor, pentru că ne-ați 
permis să aruncăm o privire în complexul laborator 
de creație al lui Petru Cimpoeșu. Sper doar că cititorii 
vor găsi motivația de a citi sau reciti cărțile dvs. 
și de a rezona cu universul unui prozator autentic, 
de o modestie aproape neverosimilă și extrem 
de reprezentativ, fără de care literatura noastră 
contemporană ar fi mult mai săracă. 

Interviu realizat de Cristina Timar 

La Muzeul de artă 
contemporană
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Petru CIMPOEȘU 

Taisia

Pe vremea aceea relațiile dintre oameni, 
inclusiv relațiile de familie, aveau o anumită acuratețe, 
iar relativa lor stabilitate, chiar dacă impusă (de 
exemplu, prin Codul eticii și echității socialiste), oferea 
iluzia unei stabilități a vieții înseși. Îți puteai planifica 
viitorul pe cincinale, pornind de la premisa ușor naivă 
că e un prezent amânat. Viața era parcurgerea pas cu 
pas a acestui prezent mutat mereu un pic mai încolo 
– să zicem, în așteptarea zilei de salariu. Spiritul 
revoluționar, de care propaganda comunistă făcea 
atâta caz, își consuma cam toată energia în efortul de 
a conserva ordinea impusă de o forță abstractă numită 
convențional Partid și în reprimarea oricărei tentative 
de a-i scăpa de sub control. Trăiam într-o eră a uitării 
bine organizate, cu un trecut măsluit, ai cărui martori 
amuțiseră. Cum muza Clio nu putea fi invocată – căci 
ar fi trezit demonul imprevizibil al memoriei! –, se 
vorbea mai mult despre viitor, căruia i se glorificau cu 
anticipație izbânzile. Poate că și din astfel de motive, 
amintirile mele despre anii care au urmat sunt vagi și, 
ca să zic așa, anonime. Gândurile și aspirațiile mele 
de atunci îmi par acum la fel de demodate ca hainele 
de atunci, coafurile de atunci, filmele de atunci, ca 
sucul Cico de doi lei și automobilele acelor vremuri – 
de care memoria mea s-a despărțit fără nici un regret. 
Evenimente și situații repetitive, un timp intermediar 
lipsit de contraste, consumat cel mai adesea în forme 
cvasi-letargice și a cărui durată îmi pare acum incredibil 
de scurtă. Atunci mi se părea nu doar fără sfârșit, ci și 
cu obloanele trase. 

Poate că cineva care nu și-ar celebra niciodată 
ziua de naștere, în cele din urmă ar uita când s-a 
născut; dar la fel ar păți și unul care și-ar celebra ziua 
de naștere în fiecare zi. Astăzi Google ne scutește 
de memorie într-un mod mai pervers decât o făcea 
Partidul. În ultimii vreo treizeci de ani, posibilitățile 
de a obține informația și de a o stoca în dispozitive 
electronice au atins un nivel copleșitor, care evacuează 
din spațiul mental orice legătură cu trecutul, oferind 
în schimb senzația omniprezentului mereu expirat, 
din urma căruia alergăm gâfâind, mereu anacronici. În 
fond, o fabrică de scamatorii. 

Să mai adaug doar că, de când am ieșit la pensie, 
am început să uit și datorită faptului că trăiesc izolat, 
iar amintirile mele nu mai folosesc nimănui – poate e 
potrivit să mă întreb dacă nu cumva am început să îți 
scriu pentru a mi le salva, atribuindu-le adică oarecare 
valoare de întrebuințare (desigur că, scriindu-ți, încerc 
să te impresionez!). Uit mai cu seamă nume, cuvinte, 

ieri m-am chinuit ore întregi să-mi amintesc cuvântul 
„gnom”. Acum am uitat de ce căutam să mi-l amintesc. 
În afară de Moșul și alți câțiva, nu mai țin minte numele 
colegilor din liceu, nici numele profesorilor, deși 
chipurile unora dintre ei îmi răspund dacă le chem, le 
pot auzi și le recunosc vocile. Episoade întregi din anii 
copilăriei, ca și din perioada când lucram ca suplinitor 
în învățământ, s-au ascuns cine știe pe unde, rămășițe 
din ele îmi mai apar câteodată în vis. Am uitat cum arăta 
garsoniera din Moinești, îmi amintesc doar că era plină 
de țânțari. Peste trecutul meu se lasă ceva ca o pâclă 
de noiembrie, uneori trebuie să o străbat căutându-ți 
urmele, ademenit de un parfum, de adierea unei muzici 
ale cărei unde curg indecis pe deasupra unei câmpii la 
fel de imaginare sau de licărul amăgitor al unei lumini 
îndepărtate, pare că acolo niște oameni, încălzindu-se 
în jurul unui foc, povestesc despre animalele pădurii și 
munca aspră a tăietorilor de lemne. Alteori se întâmplă 
să mă întâlnesc cu unul care zice că-s eu, îi aud vocea, 
dar nu-i văd bine chipul, e doar o momâie perisabilă 
care promite că are să-mi dezlege anumite înțelesuri 
tainice, mă conduce până într-un loc și apoi dispare 
lăsându-mă din nou singur. 

Prin urmare, nu-ți voi putea spune ce a urmat, 
fiindcă nu știu. Au urmat zile, săptămâni, luni și ani. 
N-am ce-i pretinde aceluia, m-am despărțit de prea 
multă vreme de el. Îl pot doar inventa aproximativ, 
din când în când. Are puțin peste treizeci de ani și 
tot viitorul în față. Treizeci și cinci... – deja? Vârsta 
deplinei maturități. Poartă mustață și s-a îngrășat un 
pic – s-a mai împlinit, cum se zice în popor, ceea ce 
înseamnă că îi merge bine. Afișează permanent un aer 
preocupat, dar lipsit de profunzime, care nu e decât un 
mod de a se ține la distanță, relațiile sale cu ceilalți 
– unii îl consideră arogant, dar nu au dreptate – fiind 
convenționale, de fapt indiferente. Pur și simplu, așa 
cum am mai spus, se ascunde de viață – poate fi una 
din soluțiile cele mai convenabile, de altfel iluzorie, 
de adaptare la mediu, tentativa eroică de a-și apăra 
singurătatea de eventuali intruși, sau alt nume dat 
resemnării. Sau toate luate împreună, rămâne de 
văzut. Trăiește orizontal, aproape invizibil, încearcă 
să-și uite trecutul și, din motive numai de el știute, nu 
crede în sinceritatea oamenilor. Dar cine ar mai crede, 
în astfel de vremuri? Să ne mulțumim deocamdată 
cu ce avem, alții în locul nostru ar fi fericiți! O dată 
pe săptămână, uneori la două săptămâni, de regulă 
duminica, își vizitează tatăl acasă, desigur însoțit de 
Mioara, iau masa împreună, apoi joacă table sau se uită 
la televizor, dacă se transmite vreun meci de fotbal. În 
rest, în cursul săptămânii, îl întâlnește uneori la birou, 
când nu-s plecați pe teren, căci amândoi fac multă 
muncă de teren, fiecare în domeniul lui de activitate. 
Tatăl se deplasează cu o mașină a comitetului județean 
la CAP-uri, IAS-uri și SMT-uri, prezidează ședințe 
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ale organizațiilor de partid sau inspectează ferme 
zootehnice, starea culturilor și stadiul lucrărilor 
agricole, nu tocmai mulțumitor. Fiul, mai modest, se 
deplasează cu autobuzul, trenul sau, dacă are noroc, 
cu vreo mașină de ocazie și documentează articole, 
reportaje și interviuri optimiste, dar și cu unele note 
critice, pentru ziarul județean sau pentru Scînteia, 
organul de presă al Comitetului Central. Nu e deloc o 
ironie, chiar așa stau lucrurile! Sau, mă rog, dacă nu 
stau, se repetă și s-ar putea repeta identic la nesfârșit. 
Totuși, impresia e că mai degrabă stau, deși anii trec. 

O dată pe lună, ia trenul și pleacă la Iași – căci 
se cuvine să-și viziteze și mama. De obicei singur, 
fiindcă Mioara face de gardă sau are alte probleme 
la spital, despre care nu vrea să vorbească nimănui. 
Cu atât mai bine. După moartea lui Paul, deși s-ar fi 
putut întoarce (a primit suficiente semnale în acest 
sens), mama a preferat să rămână în Iași, să îngrijească 
de copilul alteia, dar de care e mai mândră decât de 
propriul fiu, între timp, iată, merge la școală, a trecut 
deja în clasa a cincea – și învață foarte bine! În rest, 
nu știe mai nimic despre viața ei și nici nu insistă să 
afle. Stau puțin de vorbă, nu prea au despre ce, căci și 
ea trăiește la fel de invizibil, iar la plecare el îi lasă pe 
colțul mesei din bucătărie, într-un mod cât mai discret 
posibil, plicul cu bani; tatăl l-a rugat să nu-i dezvăluie 
că-s din partea lui. Nu-l conduce la gară, nu l-a condus 
niciodată, dar dacă vremea e frumoasă, cum e acum, 
fac o scurtă plimbare pe aleile din Copou, luându-l și 
pe Viorel cu ei, ceea ce îi ajută să treacă mai ușor peste 
momentele în care nu au ce-și spune. La despărțire îl 
sărută ușor, abia atins, pe unul din obraji.

De această dată m-a strâns tare în brațe, de 
parcă urma să nu ne mai revedem. 

Lucruri pe care ar trebui să le știi, dar uneori 
mă tem că le-ai uitat. De la Iași, trenul o ia agale spre 
Pașcani, oprind în toate stațiile de pe traseu, căci e un 
tren de navetiști, iar de acolo primele cinci vagoane vor 
merge la Suceava, celelalte trei urmând să fie atașate, 
jumătate de oră mai târziu, acceleratului care vine de la 
Suceava, cu destinația București. Numai că jumătății 
aceleia de oră i se adaugă încă o jumătate, după ce 
megafoanele gării anunță că trenul de la Suceava are 
întârziere – ca de obicei... Până atunci, din cine știe ce 
motiv, toți pasagerii sunt rugați să coboare.

Altădată s-ar fi revoltat, însă între timp a 
învățat că asta nu rezolvă nimic. O oră petrecută în sala 
de așteptare a unei gări poate constitui subiectul unei 
note critice în ziarul Scînteia sau dimpotrivă, ocazia 
de a coborî în hățișul unor amintiri îndepărtate, despre 
care nu mai știi dacă sunt sau nu ale tale. Nu are nicio 
importanță dacă, după ce închizi ochii moțăind pe o 
bancă, privești în sus, în jos, la stânga sau la dreapta, 
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cineva îți povestește visul, trebuie doar să-i urmezi 
povestea și să te lași condus printre ecouri și umbre 
către apele lui tăcute, tot mai adânci. Nu s-a mai 
întâmplat de mult să o visezi pe Tincuța, dacă ți-ai 
putea pune întrebări, ai întreba de ce tocmai acum, e 
o emoție plăcută și în același timp dureroasă, chipul 
ei palid și grav – aproape că se prelinge (ca sângele 
dintr-o rană) printre celelalte fantome ale copilăriei – 
se apropie până într-un loc, apoi se depărtează, a vrut 
să-ți dezvăluie un anumit lucru foarte important, dar 
ceva ca un cordon elastic a tras-o înapoi, cuvintele s-au 
destrămat înainte de a fi rostite, înțelesul e cel mult 
ghicit; un joc de amăgire și renunțare, ca atunci când 
îi căutai cu piciorul ghetuțele pe sub bancă, la urmă 
rămâne dorința neputincioasă și o pată fierbinte, nu 
foarte precis localizată, undeva sub pielea toracelui... 

Tresare și se trezește; ușor confuz, își privește 
ceasul. A durat doar câteva minute. Mai încolo, pe 
una din băncile de pe același rând, o femeie tânără, 
îmbrăcată într-un pardesiu albastru de fâș, strâns cu un 
cordon la mijloc, parcă a tresărit odată cu el, de unde 
bănuiala că până atunci îl privise insistent. O remarcase 
în treacăt și la plecarea din Iași, cu câteva minute 
înainte de a urca în tren. Poate că îi e frig, de aceea 
și-a ridicat gulerul pardesiului și își ține mâinile în 
buzunare – sau poate că are febră? Primul lui gând este 
că nu e frumoasă, însă baticul înflorat care îi acoperă 
părul, de felul celor purtate de femeile de la țară de 
curând căsătorite, îi vine foarte bine. Ai zice că și l-a 
pus anume ca să pară mai în vârstă. Un profil construit 
din contrarii, uscățiv și îngândurat, dar cu un contur 
energic, în linii meridionale, nepotrivit cu aparenta 
fragilitate a trupului și cu paloarea de silfidă a tenului, 
acum accentuată și de lumina albicioasă a tuburilor 
fluorescente din tavan... O cunoaște de undeva? Pentru 
a se convinge, ar trebui să treacă pe dinaintea ei, ca 
să o poată privi și din alt unghi (deși i-ar fi fost mai la 
îndemână să iasă pe la celălalt capăt, mai apropiat, al 
șirului de bănci), mai ales că i-ar face bine o țigară și 
o scurtă plimbare de-a lungul peronului. Își cere scuze 
pentru deranj, ea ridică puțin ochii, fără să-l privească 
propriu-zis, schițând în același timp gestul de a se 
ridica, dar numai își retrage un pic genunchii; cu un 
surâs reținut, aproape timid, îi îngăduie să treacă. N-a 
înțeles nimic din surâsul acela. Doar că, înainte de a 
ieși, aruncând o scurtă privire îndărăt, i s-a părut că 
ghicește pe chipul ei oarecare dezamăgire.

S-a înserat și vremea e rece, iar lumina 
puţinelor felinare de pe peron mai degrabă confirmă 
întunericul, adăugându-i profunzime. Pe una din liniile 
de manevră lunecă o locomotivă urmată de puține 
vagoane, se formează sau se descompune garnitura 
unui tren de marfă, mai departe se aud izbituri de 
tampoane și strigătele lucrătorilor care se îndeamnă, 
se ceartă sau doar invocă vehement niște dumnezei. 
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Ajuns la capătul peronului, se oprește, socotind dacă 
să se întoarcă sau nu în sala de așteptare. În toate 
neînsemnatele întâmplări ale acestei zile e ceva ce nu 
înțelege. O anumită linie continuă a lor – nu neapărat 
suspendată – pe care se vede obligat să înainteze, 
însă precaut, atent să nu-și piardă echilibrul. Așa 
cum ai merge pe o linie de cale ferată; nu e niciun 
pericol să cazi, totuși mersul ți-e nesigur și încordat. 
Mai bine nu, pentru că e laș. Și pentru că ea ar 
observa de îndată că poartă verighetă. De altfel, e 
și prea târziu, o voce morocănoasă de bărbat anunță 
la megafon sosirea, peste câteva minute, a trenului. 
Când se întoarce, o vede venind spre el cu un mers 
precaut și rigid (de parcă și ea ar merge pe o linie 
de cale ferată...), totuși fără să se grăbească, și abia 
acum, când simte în piept bătaia a ceva asemănător 
unei presimțiri nu neapărat favorabile, înțelege că 
nu se mai poate ascunde; dintotdeauna momentele 
decisive l-au descumpănit și i-au complicat viața. 
Chiar dacă nu-i distinge chipul – talia ei se profilează 
în lumina fumurie a peronului ca o apariție spectrală, 
firavă și uimitor se subțire, încât pare că în orice 
moment ar putea să se ridice în aer și să plutească – 
acum știe cine e și ce va spune.

– Bună seara. Domnule profesor, nu mă mai 
recunoașteți?

Poate că nu a fost o întrebare, ci o constatare, 
tonul cuvintelor ei conține într-adevăr o undă de reproș. 

– Ba da, cred că da...
– Mi-ați fost profesor la liceul din Moinești.
În primul moment, se gândește să confirme 

pasiv, simulând chiar oarecare efort de memorie. Însă 
în clipa următoare, amintirea explodează ca o grenadă, 
cu toată încărcătura ei de senzualitate, neîndemânare 
și ulterior remușcări, își simte sângele zvâcnindu-i cu 
putere în carotide, ca în fața unei primejdii ascunse, și 
fiindcă trebuie să spună totuși ceva, bâiguie un fel de 
răspuns – ah, da, da, bineînțeles... – fără să fie sigur 
că a pronunțat vreunul din aceste cuvinte. Încă nu-i 
deslușește chipul în toate detaliile, încă se amăgește că 
poate fi o confuzie sau o neînțelegere. Fantomă rătăcită 
în timp. Atunci cândva, cu mulți ani în urmă – sau poate 
nu chiar atât de mulți. În clipa când, ridicându-se pe 
vârfuri, l-a îmbrățișat pe neașteptate, cleștii degetelor 
ei subțiri înfigându-i-se în umeri, și când el a înțeles ce 
intenționa să facă, dar mai ales ce catastrofă ar fi urmat, 
a crezut că e nebună. S-a speriat și, cu o scurtă ezitare, 
i-a prins mijlocul cu ambele mâini numai pentru a 
o îndepărta – fiindcă se temea să i-ar fi putut vedea 
cineva. Însă după ce ea a fugit, amprenta fierbinte a 
acelei atingeri i-a rămas imprimată ore și poate zile în 
șir în liniile palmelor; căci dezvelise un pic din omul 
lui interior. 

– Taisia?
– Da, Taisia.
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Cu o jumătate de oră mai devreme, se afla în 
centrul unei simetrii perfecte, ca un pendul matematic 
căruia nimic nu-i tulbură oscilațiile, mișcarea îi este 
previzibilă, definită complet de o funcție liniară. Acum 
constată că echilibrul său fusese nu doar iluzoriu, ci și 
steril, un potențial fără nimic în interior. Ar trebui să 
reia gestul întrerupt brutal atunci?... În semi-întunericul 
de la capătul peronului e o lume numai a lor, separată 
de a celorlalți; dar gândul că ar putea să o facă îl sperie 
încă o dată, ocazia de a-i transmite realitate a trecut pe 
lângă el și s-a dus fără măcar să-l atingă. Nu curajul 
îi lipsește, ci acea virtute calmă și loială sieși care își 
acceptă cu îngăduință slăbiciunile, ceva ce nu a avut 
niciodată. Fiindcă s-a obișnuit să trăiască protejat de 
niște paranteze deschise și închise de alții, de fapt o 
rușinoasă capitulare în secret, de unde permanentul 
sentiment de impostură în raport cu viața; ca un actor 
mediocru distribuit în mereu același rol nepotrivit, 
căruia se silește să-i facă față complicându-l inutil. 

Tac amândoi și secundele trec acumulând o 
tensiune paralizantă. Mai mult decât de orice, se teme 
de următoarea ei întrebare, dar ea nu spune nimic, 
nici nu pare că ar intenționa să spună. A venit atât de 
aproape încât îi simte parfumul, iar aerul cald pe care îl 
expiră ajunge până la el, învelindu-i obrajii într-un glob 
transparent în ale cărui unde palpită o pândă febrilă, 
neliniștită. Acum îi recunoaște bărbia un pic asimetrică 
și sprâncenele arcuite oblic deasupra ochilor atenți, dar 
fața alungită nu mai are ascuțimea severă de altădată, 
este a unei femei mature, mai puțin încordată, deși 
mai robustă... – cam atât reușește să constate până în 
momentul când, într-un gest neașteptat și incredibil de 
rapid, aproape violent, se repede și îl sărută pe jumătate 
de gură; buze fierbinți și uscate, dar lăsând în urmă un 
fir de salivă, un sărut brutal, mai degrabă nereușit și 
întrucâtva comic. Speriată ea însăși de ce a putut face, 
se retrage doi pași și îl privește îngrijorată, ca și cum ar 
trebui să constate dacă nu l-a vătămat. 

– Să nu mă cauți! spune respirând cu oarecare 
dificultate. Și repetă: să nu mă cauți! 

După care îi întoarce la fel de brusc spatele și 
se îndepărtează, pierzându-se în mulțimea oamenilor 
între timp ieșiți pe peron. Totul a durat două, poate 
trei minute. Perplex, complet nedumerit și bineînțeles 
ridicol, la fel cum ar fi rămas dacă, în loc să-l sărute, 
l-ar fi pălmuit, înțelege abia acum că venise către el cu 
o intenție precisă. Dogoarea acelui sărut încă îi frige 
buzele. Clătinându-se într-un mod care-l face să se 
simtă greoi și prost, încearcă să o ajungă, dar îi pierde 
urma după numai câțiva pași, când trenul intră în gară 
cu un huruit aspru și șuierat, în măsură să-i anihileze 
complet simțul spațial. Până la urmă vagoanele 
venite de la Iași nu au mai fost atașate, încât, icnind 
și înghiontindu-se, fiindcă s-au obișnuit astfel, cei care 
urcă acum își caută un loc în compartimentele sau pe 
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culoarele deja aglomerate ale trenului de Suceava. În 
îmbulzeala care urmează, nu-i rămâne decât să se lase 
purtat de puhoiul de trupuri către un vagon oarecare. 
Abia după ce prinde bara de sprijin și se ridică pe scara 
vagonului, crede că o zărește, la al treilea vagon mai în 
spate; distanța și lumina împâclită a felinarelor au virat 
culoarea balonzaidul către sepia sau vinețiu, totuși 
baticul înflorat și cordonul strâns la mijloc sunt fără 
îndoială ale ei...

Mă întrebam, încercam să înțeleg de ce. 
Părea că autorul anonim care întocmise scenariul 
acelei întâmplări nu se îngrijise deloc de semnificația 
sau de consecințele ei. În primă instanță, o reîntâlnire 
umilitoare cu trecutul; nimic neobișnuit – mai toate 
reîntâlnirile mele cu trecutul fuseseră la fel și de 
aceea, pe cât se putea, le evitam. Firește, îmi aminteam 
episodul întrucâtva melodramatic (căci plecaseși 
plângând) al sărutului ratat; dar îl crezusem clasat, 
situat undeva în trecutul definitiv. Acum, după atâția 
ani, aproape zece, ecoul lui mă ajungea din urmă. 
Poate că o făcuseși numai pentru a mă ridiculiza, m-am 
gândit și la asta, un mod ironic de a-ți lua revanșa, ceea 
ce ar fi însemnat că povestea abia începută se termina 
aici. Un al șaselea simț îmi șoptea însă cu totul altceva. 
Nu aș putea explica ce anume, cum n-aș putea explica 
de ce vederea unui curcubeu boltind peste linia viorie a 
depărtărilor trezește de fiecare dată în suflet o bucurie 
curată și încrezătoare. Cine are nevoie de explicația 
rațională a unei asemenea bucurii? Îndrăgostiții au fost 
dintotdeauna ridicoli, însă într-un mod înduioșător, 
convingerea lor că posedă un adevăr la care ceilalți 
nu au acces exceptându-i cumva de la realitățile lumii 
acesteia. Dar ar fi exagerat să spun că m-am îndrăgostit 
atunci. Eram doar imponderabil, cu sufletul încălzit 
de o recunoștință nețărmurită față de toate ființele și 
lucrurile și deopotrivă față de splendoarea lumii care le 
adăpostea; ca și cum, întorcându-se pentru a le regăsi 
după un lung exil, l-ar fi întâmpinat atunci, proaspete și 
gata să-i îndeplinească orice dorință. Ceea ce altădată 
m-ar fi iritat configura acum un univers nu doar 
primitor, ci și reconfortant, în al cărui tumult îmi părea 
că disting gâlgâitul întunecat și dulce al vieții. Repet 
niște banalități spuse de mii de ori și contaminate de 
nu știu ce impuls liric, însă în starea mea de atunci 
ele constituiau adevăruri eterne, de găsit nu în tratate 
filosofice greoaie, ci în poezia naivă a adolescenților 
sau în textele unor cântece de muzică ușoară. Simțeam 
dorința nesăbuită de a împărtăși ce mi se întâmplase, de 
a vorbi cuiva, oricui, despre miracolul a cărui lumină 
revărsa peste mine o bucurie stranie, asemănătoare 
adorației mistice. Mi se părea că primisem sărutul acela 
nu de la tine, ci de la o făptură alcătuită din viziuni, 
care trecuse doar atingându-mă ca umbra unei păsări 
în zbor.

Un incident mai degrabă nostim avea să 
mă coboare, cum se spune, cu picioarele pe pământ. 
Mă mir că nu ți-am vorbit niciodată despre asta. În 
înghesuiala de pe culoar, făcându-mi loc printre trupuri 
molatice sau vânjoase duhnind a transpirație, bidoane 
de plastic, valize burduhoase și saci de cânepă umpluți 
cu ceva colțuros (ba chiar și o biată găină legată de 
picioare și răsturnată pe o parte), ajunsesem la capătul 
vagonului. De aici aș fi putut trece în celălalt vagon, 
apoi, cu încă un pic de efort, aș fi ajuns în preajma ta 
sau măcar în vagonul unde presupuneam că te aflai. 
Ne despărțeau câteva zeci de metri, totuși, te simțeam 
lângă mine. Într-un fel sau altul, eram încredințat că 
te voi reîntâlni și de aceea nu mă grăbeam. Ținându-
mă de bara metalică de la baza ferestrei, mă sprijineam 
când într-un picior, când în celălalt, deoarece jos, pe 
podeaua vagonului, cineva pusese o damigeană cu 
vin și, alături, o sacoșă mare de rafie al cărei conținut, 
judecând după miros, putea fi brânză sau carne de oaie. 
Până la Paști, care în anul acela cădea la câteva zile 
după jumătatea lui aprilie, mai erau două săptămâni, 
oamenii își făcea provizii. Aproape lipit de mine stătea 
un bărbat ceva mai în vârstă, cu un trup butucănos și o 
înfățișare ursuză, destul de antipatic, probabil posesorul 
sacoșei și al damigenei. La răstimpuri își aprindea o 
țigară Carpați din care trăgea cu sete, și atunci cobora 
un pic geamul, pesemne dându-și seama că fumul 
sulfuros al țigării îi deranjează pe ceilalți de pe culoar. 
Aerul rece se năpustea de afară, împrăștiind fumul și 
fluturând perdeaua a cărei margine mă lovea din când 
în când peste obraji, o senzație la început neplăcută, 
mai ales că perdeaua aceea nu era tocmai curată. Însă 
acceptam acest mic supliciu, fiindcă mă recompensa 
cu aer proaspăt, și mă obișnuisem într-atât cu el încât, 
la un moment dat, când am constatat că-mi lipsește, 
căutam în minte o cale de a-l provoca. Omul meu nu 
mai fuma și nici nu mai cobora geamul, pe al cărui 
mâner își încordase acum mâna păroasă și bătătorită de 
muncă, de parcă l-ar fi adus de acasă. În cele din urmă, 
mi-a venit ideea unui mic șiretlic.

– Nu vă supărați, îmi dați și mie o țigară? l-am 
întrebat.

Mă privi neîncrezător, parcă neștiind dacă să-
mi ia sau nu întrebarea în serios.

– N-am, zise scurt.
– Păi atunci..., vă dau eu!
Am scos din buzunar pachetul și i-am oferit, 

oarecum mândru, căci era un pachet de țigări Kent 
primit de la tata; el îl privi pieziș câteva momente, mă 
privi deloc prietenos și pe mine, după care vorbi cu fața 
întoarsă către întunericul de afară. 

– Nu-mi trebuie, nu fumez de-astea!

(Fragment din romanul în lucru Scrisori către 
o moartă)
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Ioan GROȘAN
Putere și orgoliu

 
Când am citit prima oară un text de Petru 

Cimpoeşu („Firesc”, unul din cele mai bune romane nu 
numai ale generaţiei optzeciste, ci ale întregii noastre 
proze postbelice, apărut în 1985), am fost foarte curios 
– şi, recunosc, temător, căci el mi se anunţa drept un 
concurent absolut redutabil – să văd cum va evolua 
autorul, care stăpânea foarte bine construcţia epică, avea 
o curgere... firească a paginilor, fără nimic redundant, cu 
personaje memorabile ş.a.m.d. Iar de ce mi-a fost frică, 
n-am scăpat: cu fiecare roman, Cimpoeşu îşi confirma şi 
augmenta calităţile iniţiale, în cărţi pe care nu le puteai 
lăsa din mână: „Povestea Marelui Brigand” (ce i-a 
plăcut mult şi lui Nicolae Breban), „Simion Liftnicul”, 
„Christina Domestica şi Vânătorii de suflete”, „Celălalt 
Simion”.

 Nu voi face cine ştie ce analiză asupra 
universului prozastic al lui Petru Cimpoeşu; mă voi 
mărgini să constat două lucruri evidente – cel puţin 
pentru mine! – care reies din felul cum se aşează la scris 
şi compune autorul: putere şi orgoliu. Cimpoeşu are 
puterea să-şi stăpânească perfect personajele, chit că ele 
– şi aici e tot farmecul! – au – la fel precum creatorul lor 
– „o relaţie inadecvată cu adevărul” şi, adaug eu, şi cu 
realitatea (familială, socială, politică etc.). Mărturisirea 
cu „inadecvarea la adevăr” o face Cimpoeşu în numărul 
5-6/2017 din „Vatra” şi-l cred pe cuvânt şi poate că 
această relaţie inadecvată este şi motorul de pornire al 
prozelor sale, oarecum la fel cum motorul de pornire al 
simpatiei noastre pentru Bill Clinton a fost relaţia lui 
„nepotrivită” cu Monica Lewinski.

 Din această putere de a-şi controla talentul 
şi intuiţiile epice vine, firesc (cuvânt inevitabil!), şi 
orgoliul. Nemărturisit direct multă vreme, dar care, după 
atâtea cărţi excelente, iese ca uleiul deasupra apei, când, 
după propria-i apreciere din acelaşi text din „”Vatra”, 
a făcut „primii paşi spre celebritate”. Suficienţi însă 
ca să refuze participarea la o dezbatere de la Târgul 
parizian de carte din 2013, pe motiv că acolo era prezent 
şi Bogdan Teodorescu, un simplu „analist politic” şi 
nicidecum scriitor, unul care vituperase la „Realitatea 
tv” contra lui Mircea Cărtărescu ce, chipurile, cheltuise 
prin ICR banii pensionarilor. 

 Aş face, în finalul acestui scurtissim text, o 
menţiune specială pentru umorul autorului băcăuan, 
prezent, uneori fin difuzat, în toate cărţile sale (vezi 
în acest sens paginile despre „compiuter” în viziunea 
personajului Bazil din „Celălalt Simion”).

Aşa că, lecturând proza lui Petru Cimpoeşu, 
constat, după atâţia ani, că de ce mi-a fost frică, n-am 
scăpat...

Dan PERȘA
Poveşti cu P. C.

Joi, 24.08.2017, sună telefonul după trei luni de 
lâncezire şi Dan-Bogdan Hanu, venit la pilele electrice 
din Bacău pentru a-şi încărca bateriile, îmi spune că 
are o cerere mai neobişnuită: să treacă pe la mine să se 
spele pe cap. Mă pot eu opune dorinţei poetului? Aprob 
cererea, pun apostila şi în cincisprezece minute Bogdan 
e la mine. Cât se spală el pe cap, eu termin ce mai aveam 
de scris la un text început pe la ora 6 dimineaţa, la care 
lucram de trei ore şi jumătate, finalizez satisfăcut, pun 
punct, mototolesc foile şi le arunc la coş. Liberi! 

– Hai la Cora, îi spun la Bogdan, e în lateral o 
terasă...

Dar până să aranjeze chelnerii terasa, dăm o 
raită prin Cora. Şi tocmai când eram pe picior de ieşire, 
îl văd pe Petru Cimpoeşu, ce împingea un coş doldora 
cu bunătăţi. Întâlnire nearanjată, neprogramată!

Ei bine, când am ajuns acasă, mi-am notat 
întâlnirea în jurnalul meu scris de mână cu scrisul meu 
încifrat – ca nu care cumva, după purcederea mea pe 
cele căi, cineva să-l culeagă şi să-l dea publicităţii: cifrul 
îl ştiu doar eu. Mă scuzaţi acum două minute, până culeg 
din el vreo două fraze. 

„Dar în drum spre ieşirea din Cora îl văd pe 
Petru Cimpoeşu (arăta fix ca Faulkner din unghiul din 
care l-am văzut), îl strig, alergăm după el, îi spun că 
mergem ca băieţii la bere şi-l întreb dacă nu vine cu 
noi. Spre bucuria mea acceptă şi pleacă să-şi ducă la 
portbagaj cumpărăturile şi apare curând la masa unde 
ne-am aşezat eu şi Bogdan, deja cu o bere nefiltrată 
în faţă. Şi cum aveam o ureche înfundată, îi spun lui 
Petru Cimpoeşu că, din pricina surzeniei, vorbesc tare 
şi autoritar.

– Tare, poate, dar autoritar nu prea, mă 
dezumflă el”. 

Şi nu mai culeg din jurnal, pentru că tustrei, 
buni convivi, ne-am întins la vorbe şi e mai bine ca ele 
să rămână încifrate în scrisul meu de mână – başca, nici 
nu au legătură cu subiectul. N-am discutat ca Berlioz cu 
Bezdomnîi despre Iisus şi Dumnezeu (unde musai să-şi 
bage dracul coada), ci, la fel de satiric, despre treburi 
din cetate. 

Şi uite aşa am ajuns unde-am vrut. Anume, să 
arăt de ce simt aşa o mare bucurie când îl întâlnesc pe 
Petru Cimpoeşu. Poartă cu sine un joi de vivre (că tot era 
joi când ne-am întâlnit), care se transmite imediat celui 
ce-l întâlneşte şi îi dă saţietate sufletului. Însă 97 procente 
a oamenilor din poporul Bacăului, nu cred că ar spune la 
fel. Din ce pricină oare? Pe lângă bucuria de a trăi, Petru 
Cimpoeşu mai are şi un grad de conştienţă extraordinar. 
Şi ce este, la urma urmei, conştienţa, dacă nu o oglindă 
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ce arată realitatea întocmai cum este? Dacă regele e 
gol, îl arată gol, nu-l înzorzonează cu bogate veşminte 
imaginare. Or, societatea, din moşi strămoşi, e făcută 
să funcţioneze unsă pe baza minciunilor convenţionale. 
Petru Cimpoeşu nu ţine seama de convenţie şi spune 
totul pe şleau. Eu, mai timid din fire, sunt obedient faţă 
de societate, dar cum nu-mi plac nici minciunile, ca s-o 
gâdil, stau tăcut în banca mea. Din pricina asta, cei 97% 
de concitadini (zic şi eu, e o apreciere subiectivă, sunt 
poate mai mulţi), nu vor fi de acord cu ce spun eu despre 
Petru Cimpoeşu. Pentru ei, dânsul este o persoană cât se 
poate de răutăcioasă. Măsura exactă, oglindită pe şleau, 
a personalităţii lor le repugnă. 

Aşa îl cunosc eu pe Petru Cimpoeşu, într-o 
perspectivă totalmente pozitivă. Inimă mare, altruism, 
optimism, bucurie de a trăi, conştienţă. Dar, cum 
spuneam, pentru unii o fi având şi o latură negativă. Iată 
ce mi s-a întâmplat. Trebuie să fi fost într-o zi în urbe 
un cenaclu. Şi mă întâlnesc după vreo două zile cu un 
participant, care îmi spune: „A fost şi Petru Cimpoeşu. 
I-a făcut harcea-parcea pe toţi cei care au citit. E un 
infatuat. Nu se iubeşte decât pe sine. Nu e bun decât ce 
scrie el!”. „Acuzaţii” absolut ridicole, garantez sută la 
sută. Şi nu o fac la modul subiectiv (deşi la această dată, 
când mă cunosc cu Petru Cimpoeşu de ani buni, i-aş 
da oricât credit în alb – încrederea într-un om vine din 
extrapolarea acţiunilor sale trecute). Şi nu o fac la modul 
subiectiv deoarece... nu suntem oare scriitori? Şi care 
este treaba scriitorului? Cum a spus-o Paul Vinicius, este 
scanarea sufletului omenesc. Iar din generalul „suflet”, 
prozatorul cercetează mai ales umanitatea omului. Iar 
Petru Cimpoeşu, dincolo de faptul că este un mare 
prozator, este un om. L-aş îndrăgi la fel fie şi dacă n-ar 
fi scris un rând. La urma urmei, noi jucăm un rol, jucăm 
rolul unor scriitori, dar ce contează este omul din spatele 
scriitorului, pentru că a fi om nu mai este un rol. Este 
esenţa noastră, care nu poate fi jucată. Şi tocmai această 
esenţă este cea care trece în scrisul unui prozator. Ea îi 
dă măsura. Şi urmăriţi toţi oamenii-personaj din proza 
lui Petru Cimpoeşu, proză scurtă sau romane. Cât îi 
iubeşte, cât îi cercetează, cât de grijuliu este cu ei! 
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Dar iată că oamenii reali, orgolioşi cu ce 
produc literar, când li se spune fără ocolişuri unde sunt, 
se supără (îmi aprind şi eu acum paie în cap, dar asta e). 
De aceea, într-o vreme au scornit o strategie. Mi-am dat 
seama de ea de prima dată când am fost salutat de cineva 
cam cu următoarea formulă: „ce mai face cel mai mare 
prozator al Bacăului?”. Şi vorba lui Rabelais: „un om 
de ispravă, cu mintea sănătoasă şi cu scaun la cap, nu 
se îndoieşte niciodată de ceea ce i se spune, sau vede cu 
ochii că e scris”. Dar eu am înţeles pe dată unde bate omul. 
Petru Cimpoeşu, indezirabil devenit, trebuia înlocuit în 
conştiinţa publicului cu un altul. Eu, proaspăt descins 
în Bacău, se pare că eram potrivit. Cu aceeaşi formulă 
m-au întâmpinat vreme de trei luni, până când, într-o zi, 
am spus: n-ar fi nici o laudă asta, dacă nu ar trăi Petru 
Cimpoeşu aici! Atunci şi-au dat seama că am aceleaşi 
păreri despre literatură ca Petru Cimpoeşu şi mi s-a dat 
„block” sau „ignore”. De atunci trăiesc fericit la Bacău! 

De altfel, revenirea mea în Bacău (unde 
copilărisem şi am făcut şcoala până am terminat liceul), 
i se datorează lui Petru Cimpoeşu. Mă mutasem de la 
Constanţa la Bucureşti, unde am dat de tot soiul de 
editori ţepari, muncind zi de vară până-n seară. Găseau 
tot soiul de tertipuri să nu te plătească. I-am spus lui 
Bogdan Hanu într-o zi la telefon că m-aş muta în Bacău, 
dar e imposibil să-mi găsesc acolo slujbă. Bogdan a 
vorbit cu Petru Cimpoeşu... şi curând am fost în Bacău 
cu slujbă bună. Cumva, Petru Cimpoeşu mi-a salvat 
viaţa, pentru că, de-aş fi rămas în Bucureşti, sucombam 
până la urmă ca şoarecele lui Topârceanu de inaniţie, 
dacă nu cumva, înainte, de tristeţe. În paranteză, nu 
sunt chiar aşa modest din fire cum pare din această 
relatare. Dacă băcăuanii mi-ar fi spus: „ce mai face cel 
mai mare prozator din estul Europei”, poate acceptam 
tămâierea. Dar aşa, „prozator din Bacău”, lauda era 
uriaşă doar pentru că, aşa cum am spus, Petru Cimpoeşu 
trăieşte aici. Însă, oricât de zăpăcit aş fi, am conştiinţa 
valorilor şi n-aş putea să mă las tămâiat doar de dragul 
tămâierilor, când ştiu ce şi cum scrie Petru Cimpoeşu! 

Ei bine, revin asupra cercetării părţii întunecate 
a lui Petru Cimpoeşu. Dacă ea există, mi-am spus, 
pentru că el este scriitor, e uşor de găsit în romanele 
sale. Să fie cumva saturnian? Trist, fără încredere în 
oameni, posac? Sau, ce consider cel mai mare rău la un 
om, să fie dezabuzat. N-am descoperit aşa ceva. Petru 
Cimpoeşu este solar. E luminos şi radios. A, că este 
satiric? Da, Petru Cimpoeşu este (şi) un scriitor satiric. 
Dar asta mi se pare o mare laudă. Satirizezi când ierţi 
beteşugurile firii omeneşti şi îi priveşti pe oameni cu 
zâmbetul pe buze şi cu dragoste. Fără acest zâmbet şi 
această dragoste, cum să se fi născut un Simion liftnicul 
şi alte atâtea personaje memorabile, care aproximează, 
în spaţiul ficţiunii, omenirea? 

Petru Cimpoeşu luminează Bacăul. 

(Nota red.: Nu numai!)

Cu George Bălăiţă pe tersasa casei lui 
Cimpoeșu de la Măgura
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Victor MUNTEANU

Un nume destinat viitorului 

Venirea lui Petru Cimpoeșu în mediul scriitoricesc 
băcăuan a făcut pârtie de la bun început nu numai printre 
tinerii aspiranți la gloria literară, ci și printre condeierii 
aflați la distanță de-o generație de el. Puțini sunt cei care 
cunosc tensiunea vieții prozatorului băcăuan trăită la 
extreme, cu gloriile și căderile ei. 

„Pentru mine, scrisul nu e propriu-zis o muncă, ci 
mai degrabă un fel de rugăciune, o formă de incantație”, 
spune el într-un interviu.

Dotat cu talent, voință și inteligență, a sărit peste 
limita obișnuinței din proza românească, explorând atât 
dimensiunea umorului, cât și psihologia conflictului 
dramatic. Metafizica și umorul său nativ sunt locuite de 
firea justițiară, acest lucru resimțindu-se și în scrierile lui. 

Conștient de propria-i valoare, sancționează dur 
mediocritatea, impostura și veleitarismul, afirmând la 
o televiziune că, din cei vreo sută de membri ai Filialei 
Bacău a U.S.R., dacă sunt patru-cinci scriitori adevărați! 
„…Problema mea este una singură, că am talent, iar 
problema lor este tot una singură, că nu au”, conchide în 
stilul său inconfundabil.

Celebritatea și deschiderea sa europeană vin după 
reeditarea, la „Polirom”, a cărții Simion liftnicul. Roman 
cu îngeri și moldoveni, marcând startul fulminant spre 
gloria sa literară.

Petru Cimpoeșu este și va rămâne un reper în 
literatura română contemporană și nu numai.

Vasile DAN 

Un prozator empatic

Aţi trăit vreodată senzaţia asta: un nume să-ţi 
fie într-atît de familiar încît persoana care îl poartă să 
nici nu mai conteze cine ştie cît, să nu mai aibă decît 
consistenţa lui? Cam asta simt eu cînd spun Petru 
Cimpoeşu. Îmi dau seama că îl cunosc demult deşi nu 
l-am întîlnit niciodată altfel decît în scris. În primul 
rînd în proza lui. Una la care reacţionez empatic după 
primele fraze. Mă seduce. Nici nu mai ştiu prin ce 
împrejurare am ajuns cu o apreciere critică pe coperta 
a patra a romanului său memorabil – nu mă sfiesc să o 
spun - Siminon liftnicul. Roman cu îngeri şi moldoveni. 
În orice caz ideea nu-mi aparţinea, aşa că descoperirea 
m-a flatat. Era a autorului? Era a editorului? Nici acum 
nu ştiu, şi nici nu are nicio importanţă. O reproduc 
acum, aici, fiindcă trecerea vremii şi puzderia de opinii, 
dintre cele mai diverse, fără excepţie favorabile, nu 
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mi-a schimbat-o: „Simion liftnicul este un fel de reportaj 
metafizic, incredibil ca formulă – ascuţit ironic şi cu 
un umor irezistibil, superior intelectual, aşadar un 
arsenal alcătuit din elemente disparate, contradictorii, 
greu compatibile, devenit însă sub viziunea originală a 
autorului impecabil.”

Citind şi recitind ciclic Fraţii Karamazov, am 
rămas, de fiecare dată, uimit de lipsa de stil a autorului. 
Marele roman al lui Dostoievski e scris aproape 
reportericesc, metafizic reportericesc, împăcînd, aş zice 
incestuos, o realitate vie, imediată cu idei şi întrebări 
cutremurătoare existenţial de dincolo de iminenţă, 
uimit de epicul pur, de personaje aievea şi umile prin 
concreteţea lor, de conflicte comune şi deznodămîntul 
lor tragic, fatal. Nimic construit, nimic scris căutat-
ingenios. Un veac mai tîrziu, James Joyce, în Ulise, 
răstoarnă carul: toată cartea, masivă, interminabilă, 
e un exerciţiu unic şi inegalabil de stil. El devine un 
substitut al epicului din veacul trecut. O capodoperă 
a modernităţii. Păstrînd proporţiile, contextul social, 
naţional şi virtuţile, unele de nerefuzat, ale limbii 
române, iar prin ea a spiritului ludic al autorului român 
în genere, şi în Simion liftnicul nu stilul face muzica, ci 
ceea ce stă sub el: ideile nude, izvorînd firesc dintr-o 
natură umană proaspătă, în crudă regenerare după un 
dezgheţ istoric postdecembrist. Petru Cimpoeşu mi se 
pare cel mai epic şi, iertată-mi fie expresia, apetisant 
prozator român de astăzi. Umblă la idei, personaje, 
conflicte, şi nu, aşa cum se întîmplă aproape la toţi 
congenerii lui de astăzi, cu obstinenţă, la exprimarea 
lor. El plonjează direct în inima unei realităţi social-
politice imediate, postdecembriste, cu toată tulburarea 
şi incertitudinile ei.

De aceea cred că Petru Cimpoeşu este, azi, mai 
mult decît o şansă a prozei române: e o certitudine.

Adrian JICU

Outsiderul - revanșa provinciei

„Dintre tinerii prozatori, mai puțin cunoscutul 
și mai puțin răsfățatul Petru Cimpoeșu mi se pare unul 
dintre cei mai interesanți, mai exact spus, dintre cei mai 
dotați pentru roman – capabil poate chiar, cândva, de 
marea performanță.” Ce-l va fi determinat pe Valeriu 
Cristea să facă o asemenea predicție în 1992 poate fi 
doar presupus. Cert este că teribila sa intuiție avea să 
se confirme în doar câțiva ani, când vor apărea trei cărți 
substanțiale, Povestea Marelui Brigand (2000), Simion 
Liftnicul (2001) și Christina Domestica și Vînătorii de 
suflete (2006). Petru Cimpoeșu devine, abia acum, Petru 
Cimpoeșu, succesul proiectându-se și asupra cărților 
anterioare, care nu trecuseră tocmai neobservate, dar 
nici nu rupseseră gura târgului. Ele se colorează altfel, 
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din perspectiva notorietății dobândite de autor, ceea ce 
duce la reeditarea câtorva dintre ele. Cred de altminteri 
că ăsta este și modul în care trebuie citit Petru Cimpoeșu, 
în sens invers, ocultând cronologia și căutând înțelegerea 
felului în care se articulează volumele apărute în diferite 
perioade ale creației sale. O lectură strict cronologică 
(de felul celei propuse în Dicționarul general al 
literaturii române, ediția a doua) mi se pare insuficientă 
pentru a descrie devenirea unui prozator pe care critica 
l-a catalogat drept „atipic”, deși, între noi fie vorba, un 
scriitor este important tocmai pentru că e altfel.

Cum însă asta e o altă căciulă (discuție), m-aș 
întoarce la dificultatea de a defini profilul unui prozator 
în cazul căruia criteriul istoric și abordarea diacronică 
se cer eludate. Deși apropiate ca apariție, Povestea 
Marelui Brigand (2000) și Simion Liftnicul (2001) 
aparțin unor vârste diferite în scrisul lui Cimpoeșu. 
Simpla vecinătate cronologică nu ar trebui să ne înșele. 
Aș propune de aceea ideea unui Cimpoeșu incipient (cu 
Amintiri din provincie), unul de tranziție (în Firesc și 
Erou fără voie), unul de maturitate (Povestea Marelui 
Brigand), altul de succes (Simion Liftnicul și Christina 
Domestica și Vînătorii de suflete) și unul re-branduit 
(Nouă proze vechi. Ficțiuni ilicite și Celălalt Simion). 
Liantul rămâne, în opinia mea, Erou fără voie, un roman 
teoretizant, relevant pentru înțelegerea concepției lui 
Cimpoeșu despre scris. O narațiune pluristratificată, 
pe un pattern Bălăiță-Breban, predecesori cărora 
Cimpoeșu le datorează foarte mult. Un text voit 
alambicat, pe mai multe voci, în care ceea ce contează 
cu adevărat nu e narațiunea propriu-zisă, ci pasajele cu 
miză teoretică. Autorul amestecă elemente de poetică 
din romanul camilpetrescian cu noțiuni sofisticate 
din structuralismul francez („În literatură efectul este 
determinant al cauzei și nu determinat, «sensul cărților 
este înaintea și nu în urma lor» – G. Genette”), urmărind 
o replică acidă atât la adresa romanului șaizecist, cât 
și la adresa instrumentarului critic al vremii, redus la 
clișee tehnicizante, străine de spiritul cărții.

***
Nuca tare a prozei lui Petru Cimpoeșu este, fără 

îndoială, Povestea Marelui Brigand, care, din pricina 
complexității, nu a prins la public, punând serios la 
încercare răbdarea și, de ce nu, puterea de înțelegere 
a cititorului. E un adevărat exercițiu de rezistență și 
o provocare sinucigașă pentru un deceniu dominat de 
cărți facile, cum erau la acel moment romanele fierbinți 
ale Sandrei Brown sau delirantele texte scrise de Pavel 
Coruț. Dens, voit abscons, romanul dezvoltă un tipar 
narativ cunoscut, introdus la noi de George Bălăiță, 
propunându-ne Cazul: dispariția misterioasă a unui 
tânăr, care devine obiectul unei anchete, pe scheletul 
căreia Cimpoeșu brodează, abil, o replică parodică la 
mitul cristic. Nu știu cât de postmodern poate fi socotit 

romanul, dar, dacă e să ținem cont de poziția polemică 
a autorului față de postmodernism, e lesne de înțeles că 
o asemenea etichetare e un pat al lui Procust. Ceea ce 
contează cu adevărat la acest text este că definește un 
prozator matur, care s-a fixat într-o anumită scriitură, pe 
care și-o asumă. Și pentru că și-o asumă o și salvează 
prin următorul roman, Simion Liftnicul (roman cu 
îngeri și moldoveni) unde Cimpoeșu glisează către 
o altă abordare, mai accesibilă, care a putut înșela 
câțiva comentatori foarte serioși de altminteri. Același 
material e acum îmbrăcat într-o altă formă. Nu e, așadar, 
o mutație în scrisul său, ci o poziționare diferită față 
de cititor, căruia i se servește ceea ce așteaptă, fără ca 
autorul să abdice vreo clipă de la crezul său privind 
parodierea unor clișee mentale și a unor prejudecăți atât 
de răspândite în societatea românească postdecembristă.

Odată găsită, rețeta succesului va fi urmată în 
Christina Domestica, parabolă distopică despre temerile 
noastre provocate de revoluţii sau de conspiraţii 
universale, satiră a apucăturilor unor personaje 
contemporane şi bâlci al deşertăciunilor lumii, carte 
care pune laolaltă extratereştri, agenţi C.I.A., F.B.I. ori 
MSAMDR, securişti, spioni ruşi, americani şi rolanzi, 
nebuni, pisici asexuate folosite la traficul de droguri, şefi 
de state, oameni simpli, profesori sau scriitori. Cu bună 
ştiinţă, Petru Cimpoeşu complică și aici materialul epic, 
adăugându-i pagini de memorii, decupaje mediatice, 
convorbiri telefonice etc.

***
Privind în urmă (fără mânie), debutul lui Petru 

Cimpoeșu stă sub semnul conformismului. Aspirant la 
statutul de scriitor, el trimite manuscrisul Amintirilor 
din provincie, iar juriul (format din Al. Andriescu, Andi 
Andrieș, Al. Călinescu, Ada Fărtăiș, Val Gheorghiu și 
Liviu Leonte) îi dă girul, cartea apărând în Colecția 
Debut a Editurii „Junimea”, în 1983. Ne găsim în 
epoca debuturilor colective, când sita cenzurii cerne 
fără milă. Petru Cimpoeșu propune câteva proze scurte, 
în care se simt influențe din filosofia absurdului, din 
caragialism, dar și modelele Bălăiță și Breban. Însă nu 
relevarea surselor și a influențelor este importantă, ci 
atmosfera pe care autorul o construiește în texte care 
se vor lumina din perspectiva reușitelor de mai târziu. 
Două exemple sunt semnificative pentru cel care avea să 
devină Cimpoeșu. Unul implică o problemă de atitudine 
față de materialul epic abordat, anticipând ironia atât de 
caracteristică pentru stilul său. Este vorba despre Temă 
pentru acasă (Descrieți o întâmplare deosebită din viața 
voastră), care ne propune povestea unei familii în care 
tatăl și fiul se coalizează împotriva mamei, obsedată 
de prezența unui șoarece în apartament. Un text care 
anticipează predilecția pentru ironie a autorului: „Tata 
mi-a explicat că dacă mama pleacă, vecinii vor vorbi 
numai despre asta. Nu te joci cu opinia publică. Și pe 
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americani i-a pus la punct, cu înarmarea lor.” Celălalt 
ține de asimilarea unei tradiții literare pe care Petru 
Cimpoeșu și-o însușește, jonglând cu registrele și cu 
vocile narative, într-o manieră pe care o vom întâlni, mai 
abil strecurată, în țesătura romanelor. Deocamdată, ea se 
reduce la un joc narativ aparent naiv, deloc inocent, care 
vizează manipularea cititorului, așa cum se întâmplă în 
Borny: „Asta-i tot. Povestea se poate încheia foarte bine 
aici. Doar că vă veți întreba un pic nedumeriți: de ce? 
De ce n-a mai venit Borny, nici în ziua aceea, nici în 
următoarele, niciodată?”

***
Cât privește încercarea de re-branduire despre 

care vorbeam, ea se manifestă pregnant în Celălalt 
Simion (2015), un text repetitiv în care ni se prezintă 
povestea unui grup infracțional care, la cârciuma Regrete 
Eterne, pune la cale o inginerie tipic balcanică prin care 
să se îmbogățească: un call-center (cu suprataxă, firește) 
unde pot fi reclamate abuzurile în trafic ale șoferilor 
indisciplinați. O făcătură ieftină, care umple conturile 
Fundației Umanitare „Rafael”, căci nemulțumirile 
românilor și setea lor de dreptate sunt fără margini. 
Adevăratul roman nu ține însă de schelăria epică (o 
simplă ramă), ci de spațiile dintre personaje și situații, 
pe care Cimpoeșu le umple cu mai vechiul său material 
parodic, reciclând teorii despre centrul energetic al lumii 
din Curbura Carpaților, despre dispariția unui pluton de 
securiști prin Poarta Stelară, despre Tărâmul Ardeilor 
Iuți din Himalaya, despre războiul psihedelic împotriva 
României, despre obsesia lui Bazil (monitorizat de 
KGB-ul lui Putin, care ambiționează refacerea Uniunii 
Sovietice), despre Hans din Podul Turcului, a cărui 
plombă funcționează ca un radio cu tranzistori la care 
ascultă Radio România Cultural sau mesajele șoferilor 
de TIR etc. Li se adaugă eterna și fascinanta naivitate a 
românilor (sensibili la tot felul de asociații și fundații 
umanitare), cenaclul domnului Tavi (aluzie la filialele 
U.S.R. și la activitatea lor prodigioasă) sau tagma 
postacilor, o nouă specie în peisajul contemporan, din 
limbajul cărora naratorul citează abundent pentru că e 
simptomatic pentru vremurile pe care le trăim. Așa cum 
scriam într-o cronică din „Ateneu”, Petru Cimpoeșu 
rămâne Petru Cimpoeșu. Mijloacele sale narative și 
stilistice sunt ale unui prozator conștient de propriile 
posibilități, care manipulează textul cu abilitate, într-
un limbaj în care ironia se duce spre sarcasm, spre o 
detașare lucidă, superioară, vecină cu aroganța. El 
continuă lupta împotriva provincialismului îngust (una 
dintre obsesiile sale), dar și împotriva centrului, cu 
disprețul său suveran față de periferie.

***
Ar mai fi de discutat felul remarcabil în care a 

reușit Petru Cimpoeșu să-și gestioneze talentul și să se 

impună drept unul dintre cei mai importanți prozatori 
contemporani. Cine-ar fi crezut că autorul Amintirilor 
din provincie, profesor în Bacăul anilor ’80, avea 
să devină un romancier de top, publicat în cele mai 
importante reviste din țară și la edituri de prestigiu, 
tradus în mai multe țări din Europa, premiat în țară și 
în străinătate etc.? Probabil că nici el... Și totuși s-a 
întâmplat. Traseul său scriitoricesc reflectă o inteligență 
superioară și, cum spune clișeul, un management de 
invidiat. Un self-management mai exact, pentru că, într-
un context ingrat, a reușit să rămână în prim-plan și să 
dea câteva cărți remarcabile. Spre deosebire de mulți 
dintre colegii de generație, Petru Cimpoeșu a mizat 
și a câștigat pariul cu cititorii. El nu e un risipitor, ci, 
dimpotrivă, un migălos. Lipsit de relații și de proptele, 
„ex-centricul” băcăuan (cum se autodefinește într-un 
interviu), și-a croit drum prin forțe proprii, valorizând 
superior provincia căreia îi datorează extrem de mult, 
deși se desparte în permanență de ea.

Același Cimpoeșu se singularizează în peisajul 
prozei actuale prin atitudine. Lipsindu-i vigoarea epică 
a unui Breban sau Radu Aldulescu, puterea fabulatorie 
a unui Dan Perșa sau Nicolae Strâmbeanu, narcisismul 
cărtărescian, capacitatea restitutiv-recuperatorie din 
romanele Doinei Ruști sau „realismul” psihologic 
al Gabrielei Adameșteanu, el „simte enorm și vede 
monstruos”, dându-ne câteva romane parodic-distopice, 
care caută, cu un umor subțire, să ne vindece de noi 
înșine. Ceea ce nu e deloc puțin lucru. Singura care îi 
seamănă din acest punct de vedere este Florina Ilis, cu al 
său Viețile paralele, cu precizarea că acolo demitizarea/
deconstrucția se realizează cu mijloace mai sobre...

Iulian BOLDEA

Reinventarea ficţiunii

Petru Cimpoeşu e unul dintre prozatorii români 
importanţi ai ultimelor decenii. Simion Liftnicul 
(2001) a reprezentat o revelaţie pentru critica tânără 
cel puţin, dar nu numai, dosarul de receptare al 
romanului fiind impresionant. Romanele lui Cimpoeşu 
imaginează lumi cu relief accidentat, situate la limita 
dintre realitate şi suprarealitate, în care accentul e 
plasat pe detalii incongruente, iar atenţia naratorului 
se răsfrânge, printr-un reflex autoreferenţial exemplar, 
asupra propriei alcătuiri epice, în care tentaţia 
fragmentarităţii, a observaţiei atente a fisurilor şi 
incongruneţelor lumii, sunt percepute ca soluţii de 
edificare a ansamblului narativ, cum remarcă, de altfel, 
Radu G. Ţeposu: „Excepţional în a despica dintr-o 
lovitură realitatea, Petru Cimpoeşu e şi un desăvârşit 
radiograf al stărilor confuze, al comportamentului 
latent, în care ochiul percepe degrabă semnele crizei, 
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ale degringoladei”. Povestea Marelui Brigand (2000), 
Simion liftnicul. Roman cu îngeri şi moldoveni 
(2001), Christina Domestica şi Vânătorii de suflete 
(2006), Nouă proze vechi. Ficţiuni ilicite (2008) 
reprezintă repere incontestabile ale prozei româneşti 
contemporane. Provocări, tensiuni, halucinaţii, 
destinderi ipotetice şi dileme identitare se oferă 
cititorului din plin în toate ficţiunile lui Cimpoeşu. 
În ceea ce priveşte relaţia scriitorului cu proza 
optzecistă, Nicolae Manolescu crede că, în Povestea 
Marelui Brigand, se remarcă „atât ceea ce apropie, 
cât şi ceea ce separă postmodernismul lui Cimpoeşu 
de acela al congenarilor săi. El nu numai recurge la 
intertext, alternează naratorii şi dublează relatarea 
faptelor de consideraţii metaliterare, dar ridică la cub 
acest tehnicism, care e al tuturor optzeciştilor, într-o 
proză utopic-fantezistă, în care parabola se clădeşte 
pe un acut simţ al realităţii iar caracterul ipotetic, 
detectivistic, pe efecte comice subtile şi derutante”. 

Celălalt Simion (2015) reface unele racorduri 
narative cu romanul din 2001, Simion Liftnicul, cu 
personaje ce stau sub zodia efemerului şi a precarităţii 
existenţiale, tratate cu un umor cinic. Naratorul-
martor, Simion „Puiu” se detaşează prin impulsul 
corosiv, într-un spaţiu al anonimizării şi anomiei, al 
derizoriului şi claustrării. Ficţiunea şi metaficţiunea 
sunt vasele comunicante ale naraţiunii, naratorul 
recunoscând, la un moment dat, rolul salvator al 
Xanaxului, fără de care „această Lucrare nu ar fi 
fost scrisă niciodată”. Iluzia unui carnavalesc epic, 
întreţinută cu metodă, e reiterată în Celălalt Simion, 
radiografie a unei lumi cvasiapocaliptice, în care între 
narator şi cititor este legitimat un continuu resort 
empatic. Se regăseşte aici un dialog pe jumătate grav, 
pe jumătate parodic, în care strategiile intertextuale 
relativizează registrele epicului într-un fel de 
tragicomedie, existenţa fiind surprinsă ca farsă tragică, 
iar personajele reflectând asupra condiţiei lor, în 
enunţuri în care logica paradoxală a viului şi dinamica 
aleatoriului se întrepătrund („În Tratatul său, Bazil 
avea de gând să introducă observaţia că, oricât ar fi de 
lungă, viaţa omului este de fapt foarte scurtă, de unde 
rezultă că istoria însăşi e scurtă şi că toate întâmplările 
care par să fi avut loc în adâncurile ei sau întâmplat de 
fapt adineauri, cum ar fi ieri sau alaltăieri”). Tratatul 
proiectat de Bazil (Reversibilitatea şi Ireversibilitatea 
Artei în Timp şi Spaţiu) e, într-un anumit sens, un fel 
de mise en abîme prin care naraţiunea se oglindeşte şi 
se regândeşte pe sine, astfel încât Simion, cel care îi 
continuă încercarea de reflecţie a lumii, crede că acest 
proiect ar „urma să demonstreze că omul există într-un 
scop mai presus de om. Adică e o etapă dintr-un proiect 
mai cuprinzător”. Resorturile şi semnificaţiile istoriei, 
cu substratul său subiectiv, cu releele sale imaginative, 
reprezintă nuclee semantice germinative ale romanului 
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(„Dar ce s-ar face istoria fără presupuneri şi fără un 
pic de imaginaţie?” – se întreabă, la un moment dat 
Simion). De altfel, în roman se regăsesc o multitudine 
de întâmplări, anecdote, puncte de convergenţă 
narativă, intersectări spaţio-temporale şi distorsiuni 
ale palierelor imaginarului care sugerează, toate, 
o mare abundenţă de fapte, gesturi, dar şi un dialog 
continuu între ficţionalitate şi metaficţionalitate, între 
farsa destinului şi jocul cu reverberări metafizice al 
dinamicii existenţiale, dotate cu naivităţi, cinisme şi 
relativizări, într-un univers ce are aspectul unui labirint 
cu sensuri dezamorsate.

În Christina Domestica şi Vânătorii de suflete 
(Ediţia a II-a revăzută, Iaşi, Editura Polirom, 2016), 
problema credibilităţii epicului este, dacă nu lăsată, 
de-a dreptul, în suspensie, în mod sigur e pasată 
cititorilor („orice poveste e adevărată, dar asta nu 
înseamnă că spune adevărul, ci doar arată calea spre 
el”;  „cine se îngrijeşte să spună adevărul, nu trebuie să 
se mai îngrijească dacă e crezut sau nu”). Simulacrul 
de realitate pe care îl imaginează Cimpoeşu (Insula 
Roland, cu denumiri de oraşe ficţionalizate - 
Baakho, Moyntown) este un univers cu mecanisme 
pulsatorii, un spaţiu eterogen, lipsit de coeziune, în 
care se regăsesc, în fond, toate obsesiile identitare, 
excrescenţele ideologice, fantasmele şi stereotipiile 
tranziţiei româneşti. Savuroase, de un comic delirant, 
sunt „extrasele” din Memoriile tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu, cu irizări parodice şi contururi accentuate 
ludic: „Am stat pînă seara tîrziu pe terasă, jucînd şah 
cu mai mulţi membri ai delegaţiei noastre, pe care 
i-am bătut fără să mă întrebuinţez prea mult. Jucau 
anume prost şi mutau aiurea, ştiind că, dacă pierd, 
mă enervez şi-mi creşte glicemia. Numai Corneliu 
Mănescu s-a găsit să facă pe deşteptul, folosea anumite 
expresii în limba franceză şi scotea mereu remiză, fie 
că juca cu piesele albe, fie că avea negrele. După cinci 
remize consecutive, am plecat în camera mea, destul 
de nemulţumit de modul în care Mănescu promova 
politica noastră externă, dar fără să comentez nimic. 
În gîndul meu, însă, îi pusesem cruce!”. 

Sub lentila de o precizie necruţătoare a 
prozatorului, realitatea se lasă demascată, îşi arată 
adevărata faţă, se resimte de toate falsurile şi 
supralicitările la care a fost supusă, printr-o totală 
derivă ideologică. Dan C. Mihăilescu caracterizează 
cu aplombul binecunoscut specificul naraţiunilor lui 
Cimpoeşu: „Atlet al parodiei fabulatorii, al deriziunii 
jubilative şi ambiguităţii ironice, Petru Cimpoeşu 
aruncă peste lumea aiuritoare a realităţilor crude, 
globalizante şi virtuale năvodul cu ochiuri avide al 
unei Românii obsedate de conspiraţia planetară, de 
politica ocultă şi securismul «vânătorilor de suflete». 
Ţesătura de satiră parabolică, political fiction şi roman 
de spionaj cu agenţi multipli, Christina Domestica 
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funcţionează centrifug, adunând CIA, extratereştri, 
Opus Dei, clone, OZN-uri, MISA, Marea Spirală, 
Swedenborg, Punctul lui Dumnezeu, privatizarea 
Oceanului Pacific, microfoane introduse în... 
supozitoare şi «metaomul» incubat de ceauşism – 
pentru a le spulbera în sorbul moralei care se întreabă: 
«dacă o persoană este capabilă să vadă într-o oglindă 
mâna sa dreaptă în partea stângă şi mâna să stingă în 
partea dreaptă, cum de nu vedem, de asemenea, capul 
în locul picioarelor şi invers?».

Relativizarea perspectivelor epice, ca şi 
irizările parodice şi ludice ale unor evenimente din 
istoria recentă, ocultările manipulatorii, toate acestea 
se regăsesc şi în episodul ce vede revoluţia de la 1989 
ca pe un experiment de condiţionare de tip psihologic 
fabricat în dispozitive numite icechimuri, care produc 
un efect icechim ce poate explica exaltarea românilor 
la revoluţie: „Oameni cu privirea extatică, mai cu 
seamă poeţi, actori, regizori, şi în general artişti, al 
căror sistem nervos este mai labil, umblau delirînd pe 
străzi, se căţărau în balcoanele unor instituţii publice, 
pretinzînd că vor să adreseze anumite mesaje întregii 
omeniri. Uzinele şi-au încetat şi ele brusc lucrul, iar 
cîteva ore mai tîrziu, mînate de un instinct tulbure, 
puhoaie de lucrători au invadat străzile, apoi s-au 
reunit pe principalele artere de circulaţie şi au pornit 
spre centrul capitalei. Iniţial fără nici un scop precis...”. 

Dintr-un astfel de imaginar ludic, parabolic 
şi extensiv se naşte iluzia unei naraţiuni care îşi 
cunoaşte, îşi acceptă şi îşi clamează limitele, 
printr-o relevantă detaşare de propriile articulaţii, 
dar şi printr-un exerciţiu de lucidă deconstrucţie 
textuală. Experimentele şi strategiile fabulatorii tipic 
postmoderne sunt, desigur, relevante pentru proza lui 
Cimpoeşu, o proză cu o ofertă inter-, trans- şi meta-
textuală indiscutabilă, dar care nu refuză cu totul 
nici algoritmul povestirii propriu-zise, ca plăcere de 
a rost(u)i lumea în/ prin cuvânt. Un fragment cu rol 
de profesiune de credinţă ne dezvăluie o parte din 
intenţiile autorului: „Adevărul e că, în aceste proze, am 
încercat să aduc un omagiu «optzeciştilor» utilizând, 
cât şi cum m-am priceput, metodele preferate de ei 
– citatul, autopastişa, intertextualitatea. Deşi eu nu 
mă consider propriu-zis «optzecist», cred că drumul 
deschis de «optzecişti» în proză, deşi deocamdată 
abandonat, încă nu şi-a epuizat resursele şi, cine ştie, 
poate că vreuna din generaţiile literare viitoare va 
încerca să recupereze lucrurile bune pe care cei mai 
valoroşi dintre ei le-au făcut”. E clar că, dincolo de 
strategiile şi fervorile postmodernismului, asumate 
sau neasumate, dincolo de unele reproşuri care i-au 
fost aduse, de unele rezerve ale criticii literare, Petru 
Cimpoeşu e un prozator de primă mărime al literaturii 
noastre contemporane.

 

Claudiu TURCUȘ

Simion Liftnicul, după 15 ani

Perioada de tranziție a societății românești 
dinspre comunism spre un capitalism haotic și ambiguu 
a fost marcată nu doar de lentoarea ineficientă a creării 
unor instituții democratice, ci și de o dinamică gradată 
a reprezentărilor identitare. În anii nouăzeci, pe fondul 
euforiei postcomuniste, dar și în absența unor edituri 
profesioniste și a unor mecanisme coerente de finanțare, 
literatura a fost lăsată în urmă, ca preocupare secundară. 
Cultura română avea o treabă mai importantă: trebuia să 
își confrunte – cum era oarecum normal după patruzeci 
de ani de comunism – trecutul. Efectul acestei datorii 
morale a însemnat un aflux de memorialistică. Biografia 
recent încheiatei epoci comuniste, înainte de a fi fost 
abordată istoriografic, a fost filtrată subiectiv și televizată. 
Cel mai important proiect de televiziune anticomunist 
a fost documentarul regizoarei Lucia Hossu-Longin: 
Memorialul durerii, difuzat în peste 120 de episoade. 
Tulburătoare mărturii carcerale, confesiuni cenzurate 
sau epistole de sertar – unele autentice, altele hrănindu-
se doar din resentimente, victimizări, mistificări sau 
proferând (în sfârșit liber) denunțuri. Anii nouăzeci sunt 
marcați de o dizidență postcomunistă, neconsumată până 
în 1989. Astfel, nu e de mirare că abia în 2004 apare 
o carte cu titlul Reabilitarea ficțiunii (semnată de Ion 
Simuț). După mai bine de un deceniu în care memoria 
devenise repetitivă, uneori justițiară, era vremea unui 
filtru alternativ al reprezentării identitare. Pactul (auto)
biografic părea că cedează scena pactului ficțional. 

  
De la anticomunism la detabuizarea tranziției
 
Mitul despărțirii de trecutul comunist a apărut în 

societatea românească într-o etapă atenuată a discursului 
anticomunist (cam după 2005), suprapunându-se cu 
momentul imagologic al narațiunilor despre tranziție. 
Sintagma Sandei Cordoș, „detabuizarea României”, 
este foarte relevantă pentru a asocia romanele despre 
tranziția postcomunistă românească, cu dilemele ei 
identitare, cu deruta politică, cu memoria resentimentară 
sau doar confuză, cu lipsa de instituții sau politici 
publice coerente. O societate reprezentată literar mai 
degrabă în registre alegorice, parodice, burlești, când nu 
de-a dreptul prin categoriile miraculosului. O societate 
realistă prin aspectele ei enorme.

Precursorul acestui fenomen – ajuns la maturitate 
prin romanele unor Dan Lungu, Bogdan Suceavă sau 
Petre Barbu – care avea să spună ceva fundamental 
despre România postcomunistă, fără să aibă ambițiile 
unui anticomunism virulent, este Petru Cimpoeșu. 

un prozator par excellence: petru cimpoeșu
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Un prozator de raftul întâi, promovat abia prin ediţii 
secunde. Cazul său rămâne simptomatic pentru modul 
în care ficțiunea își reintră în drepturi după 1989. 
Prima ediţie a lui Simion Liftnicul, roman cu îngeri 
şi moldoveni (Compania, 2001) a stat sub semnul 
discreţiei. Deși a avut parte de recenzii importante (Dan 
C. Mihăilescu, Sanda Cordoş sau Mircea Iorgulescu au 
scris la acea vreme despre roman) şi a obţinut la vremea 
respectivă premiul Uniunii Scriitorilor din România, 
Simion Liftnicul a ratat o ţintă importantă: publicul 
larg. A fost nevoie, de asemenea, de politici editoriale 
mai coerente pentru ca vizibilitatea lui Cimpoeşu să 
devină posibilă. Astfel, s-ar putea spune, din punctul de 
vedere al dobândirii unei notorietăţi, că în 2006 autorul 
Amintirilor din provincie (1985) a debutat pentru a doua 
oară. Romanul Cristina Domestica şi vânătorii de suflete 
(Humanitas, 2006) l-a relansat, practic, ca scriitor. Abia 
în 2007, după ce în Cehia fusese declarată cartea anului 
2006, Simion Liftnicul a fost repus în circuitul editorial 
de Polirom, alături de o altă ediţie secundă a Poveştii 
marelui Brigand.

Parabola blocului: comunitatea tranziției

Cei care se aşteaptă să găsească în Simion Liftnicul 
o proză compactă, o compoziție strict realistă, vor fi 
dezamăgiţi. Căci Petru Cimpoeşu nu spune o poveste, 
ci se transformă într-un narator curios care inspectează 
vieţile câtorva vecini dintr-o scară de bloc situată în 
Bacău, pe strada Oilor (fostă Euler). Prin urmare, romanul 
se dezvoltă pe multiple planuri narative, tot atâtea câte 
universuri private îşi propune naratorul să exploreze. 
Cimpoeșu excelează la nivelul construcţiei de personaje, 
reuşind să surprindă banalitatea simptomatică a unor 
destine pe cât de mediocre, pe atât de semnificative. 
Întâlnindu-se în secret cu „un domn al cărui nume 
îl trecem sub tăcere”, adulterina Pelaghia practică 
rugăciunea cu foc către Preacurata Fecioară Maria. Mult 
mai practic, artistul Ilie, membru al formaţiei Prietenia, 
se îndeletniceşte cu repararea motocicletei „la înălţime”, 
după ce a transportat-o pe bucăţi, în pungi de plastic, până 
în garsoniera proprietate personală. Amator de investiţii 
la Loto sau Caritas, Elefterie hălăduieşte ore în şir prin 
oraş în căutarea marelui pot, iar când se întoarce acasă, 
soţia îl bănuieşte de infidelitate. Motivat să depăşească 
un autoimpus şi nostalgic cincinal, domnul Ion-şeful-
de-scară, în permanenţă nemulţumit de compunerea 
afişelor, interiorizează fiecare nevoie a blocului, în timp 
ce tovarăşul de ideologie, Vasile, încearcă racolarea de 
noi membri în Partidul Pensionarilor. Un alt intelectual, 
Eftimie, profesor de naturale, e târât într-un odios 
scandal sexual de eleva Ciobanu Lenuţa. Amatorul de 
neologisme, Toma, afirmă sus şi tare că, în afară de BBC, 
toate sursele mediatice manipulează, iar capul familiei, 
Anghel, deşi luptă cu o scabie căreia nici un scărpinat 

nu-i face faţă, îşi bate nevasta de fiecare dată când 
aceasta ar vrea să meargă cu el la vreo onomastică. Avem 
de-a face cu un mulaj realist care nu omite nici una din 
metehnele vieţii la bloc. Mai mult, figurinele închipuite 
de Cimpoeşu au un aer de naturaleţe, încât parcă vecinii 
din lumea reală nu sunt decât nişte crochiuri mecanice ale 
lor. În ciuda faptului că se intersectează doar tangenţial, 
toate aceste micronaraţiuni sfârşesc prin a configura o 
atmosferă macrosocială atât de specifică după 1989, în 
care domneşte confuzia, dar mai ales setea de miraculos. 

Apariţia în scenă a lui Simion e providenţială în 
acest sens. Un bătrân pantofar, ce pare să fi primit revelaţia 
pe când un înger îi aduce la reparat nişte încălţăminte, 
capricios în felul bătrânelului Klaus al lui Dimov, dar şi 
proferând calităţile unui ascet-amish, Simion se revoltă 
că oamenii folosesc „cutia asta” (liftul) prin care se 
izolează unii de alţii. Îndemnat să-şi exerseze, totuşi, 
firea evlavioasă într-un alt mod decât prin blocarea 
liftului la etajul 8 – de exemplu mergând la biserică – 
Simion ripostează, de parcă n-ar şti ceilalţi locatari „ce 
înghesuială e acolo şi cum se calcă în picioare unii pe 
alţii”. De fapt, cauza izolării lui Simion în lift e dublă şi 
absurdă: pe de o parte el nu se poate ruga în garsoniera de 
la parter, fiindcă „mereu se găseşte cineva să trântească 
uşa liftului”, pe de alta „acolo sunt prea mulţi ţânţari”. 
Deşi pare de neacceptat, gestul lui Simion de a-i priva 
pe oameni de lift se transformă în scurt timp dintr-o 
problemă într-o resursă de înţelepciune. Pantofarul 
devine un soi de profet al blocului, unică speranţă 
pentru o comunitate care îşi aduce „câte un taburet sau o 
pernuţă” în aşteptarea hranei spirituale venite de dincolo 
de uşa liftului. Prelungire firească a cozilor de odinioară 
la carne, lapte sau pâine, aşteptarea cu scăunelul în 
mână dezvăluie o nostalgie subliminală, răscolitoare a 
memoriei colective, căci – se confesează un personaj – 
„dacă ar mai fi şi acum cozi (...) m-aş oferi voluntar”. 
Ajungând să se întrebe, „ce vor oamenii ăştia?”, naratorul 
găseşte răspunsul: „ei caută o confirmare de sine, un sens 
al propriilor iluzii, cel mult al prezentului, al zilei de azi, 
rareori şi al zilei de mâine”. Numai că, oricât ar crede 
în elanurile mistice ale lui Simion, în previziunile lui 
de analist politic, eventual în îndemnurile lui culturale, 
indivizii de pe strada Oilor (fostă Euler) sunt robii unui 
mod standard de funcţionare al imaginarului miraculos: 
cacealmaua. Cu alte cuvinte, efectul că se întâmplă ceva 
obturează realitatea că nu se întâmplă nimic. Cum nici 
o minune nu ţine prea mult, „Simion a deblocat liftul şi 
l-a părăsit de bunăvoie probabil în cursul nopţii de 13 
spre 14 octombrie 1997”. El lasă vecinilor săi un bilet 
care conţine Parabola blocului de locuinţe. Parazitar din 
punct de vedere narativ (cum observă Sanda Cordoş), 
fragmentul sugerează o cheie de lectură a întregului 
roman: „blocul acela – tălmăceşte Simion – este, fraţilor, 
săraca ţară bogată, patria noastră, România, aşa cum ne-a 
lăsat-o Ceauşescu şi cum am făcut-o noi după aceea”. Şi, 
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de altfel, ce poate fi mai reprezentativ pentru o ţară ieşită 
din comunism, în care totul merge din ce în ce mai prost, 
decât un bloc gri de unde înţeleptul/sfântul a plecat, în 
urma lui rămânând o mână de oameni dezorientați, în 
căutarea unui conducător.

Caragiale & Urmuz: manipularea motivației 
realiste

Arta lui Cimpoeşu se naşte din convingerea 
că „nimic nu-i arde pe ticăloşi mai tare ca râsul”. Însă 
spre deosebire de Caragiale, el nu satirizează moravuri 
recunoscute la nivelul societăţii, nu expune caractere 
ridicole doar pentru a stârni râsul (tehnică oricum specifică 
reprezentării teatrale), ci dă târcoale personajelor sale, 
trăieşte puţin din punctul lor de vedere, iar mai apoi 
instituie o savuroasă complicitate cu cititorul, pentru ca, 
în cele din urmă, să menţină o seriozitate impersonală a 
tonului. După o discuţie abstractă pe teme economice, în 
care profesorul Eftimie îi explică domnului Toma ce este 
sistemul MLM, acesta din urmă are o replică pretenţioasă, 
însă taxată scump de narator, care-l deconspiră: „E ceva 
dialectic! încercă domnul Toma să completeze printr-o 
formulă pe care o folosea de fiecare dată când noţiunile 
îi erau neclare, dar dorea să menţină discuţia la un nivel 
cât mai elevat”. O sursă importantă a umorului rezultă, 
aşadar, dintr-o anume gestionare a raportului dintre 
narator şi personajele sale. Pe unele le deconspiră, altora 
le protejează numele, tuturor le dezvăluie naivitatea 
şi prostia, nimeni nu scapă neironizat, iar atunci când 
nu intervine direct, naratorul îşi lasă personajele să 
se autodenunţe. De exemplu, chiar protagonistul, un 
Stâlpnic modern, îşi neglijează comentariile exegetice, 
uitând că are şi un auditoriu. După o predică „unii mai 
deştepţi, printre care domnul Artemie, de la 7, au făcut 
observaţia, de altfel justă, că dacă întâmplarea (narată 
de Simion) s-a petrecut înaintea lui Noe, atunci încă 
nu era pe lume poporul Israel (...) şi nici icoana Maicii 
Domnului nu putea fi scoasă din templu, fiindcă erau 
înainte de Hristos şi pe atunci nu existau icoane. Simion 
însă le-a răspuns: Nu poate un singur om să le ştie chiar 
pe toate”. În acest sens, Cimpoeşu este şi brebanian, 
inducând ideea că personajele au dreptul la o viaţă 
independentă atâta vreme cât „luptă” pentru cucerirea 
acestei independenţe cu naratorul. Însă, până una-alta, 
personajele din Simion Liftnicul sunt suma interpretărilor 
lor ironice. Fără ghiduşiile naratorului, consistenţa lor ar 
fi, cu siguranţă, compromisă. Lumea lui Cimpoeşu nu 
poate avea decât o formă absurd-comică, fără finalitate, în 
poantă, populată, uneori, de exemplare umane urmuziene 
ceva mai consistente. 

Prin manipularea motivaţiei realiste se instituie o 
savuroasă absurditate a situaţiilor, reclamându-se o logică 
a cauzalităţii acolo unde numai de cauzalitate nu poate 
fi vorba. Dacă „frăţiorii nevoiaşi” ai lui Stamate (Pâlnia 

şi Stamate) „fuseseră daţi afară din slujbă fiindcă aveau 
şoldurile scoase prea mult în afară”, în Simion Liftnicul 
„uşa de la toboganul de gunoi s-a tot izbit de perete, până 
când profesorului Elefterie, de la şapte, a început să-i 
curgă sânge din nas”. Fin observator al microrealităţii 
postcomuniste şi dispunând de o inteligenţă parodică 
rară, Cimpoeşu se individualizează ca un prozator fără 
program politic sau estetic, dar cu o artă narativă impecabil 
gestionată, care ar fi meritat mai multă atenție încă din 
anii optzeci. Riscul de a miza pe Simion Liftnicul ca pe 
unul dintre cele mai importante romane despre tranziția 
românească este unul minor. În 2008 consideram că în 
literatura română de după 1990 numai Cruciada copiilor 
şi, eventual, ciclul Orbitor îi pot face concurenţă. După 
încă zece ani s-au mai adăugat câteva titluri, dar fără a-l 
coborî pe Cimpoeșu din clasament.

Andrei MOLDOVAN 

Replica unui narator surghiunit

În urmă cu câțiva ani, Petru Cimpoeșu dădea 
răspunsuri unor întrebări incitante puse de Iulian 
Boldea, într-un dialog publicat în România literară (nr. 
20, 2014). Mi-a atras atenția, în mod deosebit, afirmația 
prozatorului cum că naratorul din majoritatea prozelor 
sale este o prezență distinctă, o creație auctorială: „Aşa 
mi se pare, că fiecare dintre noi îşi creează şi îşi educă un 
narator secret, intim, un fel de oglindă psihologică, dacă 
vreţi, în funcţie de dispoziţia căruia are sau nu umor, 
face o faptă bună sau una rea şi aşa mai departe.” Cum 
eram convins de acest lucru, desigur, m-am bucurat de o 
confirmare din partea autorului. Mai mult, între cei doi, 
autor și narator, există o relație subterană, din când în 
când vizibilă la nivelul narațiunii. Toate acestea par bine 
desenate (dar și bine protejate!) în romanul considerat 
de către mulți comentatori ca fiind reprezentativ pentru 
prozator, Simion liftnicul. Roman cu îngeri și moldoveni 
(Ediția a II-a revăzută, Editura Polirom, 2007).
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 Naratorul pare pedepsit să exploreze o lume a 
gonflării lucrurilor mărunte, a gratuității, a nimicului 
într-o triumfală expansiune, a inexistenței valorilor 
și a înlocuirii lor cu cârpeli din tot ce este mai puțin 
semnificativ în cotidian, narator care comunică dintr-un 
astfel de univers unui autor care își permite să răspundă 
printr-o atitudine de seninătate, contemplativ și să 
zâmbească din când în când sarcastic. Pare că Dardarot 
l-ar fi trimis pe Aghiuță să-i facă un raport despre 
păcătosul spectacol omenesc. Naratorul nu numai că 
devine un participant la un astfel de spectacol, dar se și 
contaminează de el, și-l asumă, ceea ce îl face uneori pe 
autor să se tulbure în seninătatea sa.

 Apropierea de spiritul lui Caragiale este una 
evidentă, perceptibilă atât la nivelul textului, unde 
prozatorul se apropie de formulări ale dramaturgului 
ca de un hipotext ( „domnul al cărui nume îl trecem 
sub tăcere”, momente în care domnul Toma și soția 
sa, Filofteia, își asumă, în contemporaneitate, rolurile 
conului Leonida și al Eftimiței ș. a. m. d.) , cât și în 
structurile mai profunde ale romanului unde observăm 
că primul aspect are mai degrabă conotații ludice. În 
esență, avem de-a face cu un Caragiale după Caragiale, 
o lume a dramaturgului ieșită din tiparele ei (tendința 
există ca o permanență, paradoxal, chiar în cunoscutele 
comedii) și se situează undeva între Caragiale și Eugen 
Ionescu, cu ușile larg deschise spre cei doi. Doamna 
Pelaghia, adulteră, se roagă cu regularitate și cu zel 
Sfintei Fecioare, într-o atitudine de pocăință, dar 
confuză în același timp, pentru că păcatul, ar crede ea, 
s-ar cuveni nu doar iertat, ci și tolerat. Domnul Elefterie 
și coana Gheofina reeditează (creativ!) povestea lui 
Lefter Popescu, terminată de astă dată cu luarea la bătaie 
a funcționarului de la agenția loto, considerat vinovat 
de încurcarea numerelor câștigătoare, prin funcția sa: 
„Niște hoți sunteți cu toții, mă, niște bandiți care ar 

trebui împușcați colo în piață, are dreptate Vadim! Uite-
așa ne duceți cu vorbulița, promiteți marea cu căldarea 
și la urmă faceți pe niznaiu’. Dar gata, a ajuns cuțitul la 
os, mă auzi? Până aici! Mie îmi plătești ce mi se cuvine, 
altfel iese urât, auzi?” (P. C., Op. Cit., p. 219). Scena 
devine grotescă și vizează absurdul. Un sergent major 
de jandarmi, după ce primește o stclă în cap dinspre un 
grup de protestatari, devine, brusc, poet. Admirabil! Iată 
că naratorul dă și sfaturi pentru mulți doritori. Noroc 
cu laboranta Veronica de la cenaclul casei de cultură, 
„poeta autentică”, înzestrată și cu talentul de a vindeca 
vorbirea în rime. La o înmormântare, preotul este grăbit, 
nervos și nemulțumit din pricini bănuite, lasă mortul în 
cimitir neîngropat, pentru că groapa se dovedește mai 
scurtă decât sicriul, iar groparii dispar, drept pentru 
care convoiul funerar se risipește și el, „ajutat” și de o 
barieră de cale ferată care se lasă chiar în mijlocul lui. 
În același timp, preotul, printr-un tic verbal în conturare, 
amintește mereu de trecutul său de dizident, de meritele 
sale de revoluționar („...si dă-i, si luptă...”) Un partid 
al pensionarilor, inițiat în cartier, se confruntă cu o 
problemă majoră: înființarea unei organizații de tineret, 
ca orice formațiune politică ce se respectă. Ironia subtilă 
uneori, alteori debordantă, profundă și permanentă a 
naratorului se învecinează și cu proza lui Ion Groșan, are 
dreptate când afirmă acest lucru Luminița Marcu (Umor 
și metafizică, în România literară, nr. 25, 2001), încă de 
la apariția primei ediții (2001), dar cred că se pripește 
crezând că romanului îi lipsește un filon tragic, dincolo 
de umor: „Blocul cu opt etaje de pe strada Oilor (fostă 
Euler) din municipiul Bacău poartă în pîntecele lui o lume 
atinsă de un milenarism mic, care nu duce nici la tragic 
şi nici măcar la grav, ci la o agitaţie rezolvată comic pe 
spaţii limitate, spaţiile locative ingrate moştenite de la 
vechiul regim şi devenite acum o problemă existenţială 
din cauza costurilor întreţinerii.” (Ibid.). Credem că 
transparența textului conduce, totuși, spre înțelesuri 
mai adânci. Fără să punem pe seama vreunei implicații 
livrești, ci mai degrabă a unei familii spirituale, suntem 
tentați să observăm și un umor sarcastic și îngăduitor 
totodată, care îl apropie de prozatorul francez Henry de 
Montherlant (Celibatarii).

 Naratorul lui Petru Cimpoeșu nu este doar un 
povestitor cu spirit, ci și un creator în același timp, ceea 
ce cam tulbură ecuația în care autorul părea să fie doar 
un arbitru. Iată cum stau lucrurile. Romanul începe cu 
secvențe care par povestiri decupate dintr-o realitate „de 
ziar”, cum ar spune chiar autorul în interviul amintit. 
Desigur, ar fi vorba nu doar de o presă de provincie, 
ci, mai ales, de una care provincializează, în sensul în 
care la autorul Nopții furtunoase mahalaua ia cu asalt și 
cucerește centrul. În schimb, avem de-a face și cu o lume 
care se caută pe sine într-un orizont tot mai apropiat, dar 
alimentat din belșug de iluzii. Oamenii trăiesc în tipare 
pe care și le făuresc singuri și care sunt vulnerabile 
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în rigiditatea lor. Domnul Ion, șeful de scară, este 
convins că nimic nu poate să fie mai important decât 
anunțurile postate de el la avizier și ședințele de bloc. 
Domnul Anghel de la finanțe nu își ia soția la petrecerile 
organizate de colegii de serviciu, pentru că nutrește 
o simpatie trupească pentru domnișoara Meletina, 
sora șefului de sector. Îl deranjează doar râia care o 
contactează și cu care se luptă. Temistocle Zăvorâtul 
dă ore de „sexualitate și spiritualitate” (Tantra Yoga) în 
apartamentul său, iar domnișoara Zenovia, profesoară 
de biologie, are naivitatea să creadă că latura practică 
a cursului de amor o scutește de plata orelor. Eleva 
Ciobanu Lenuța din cls. a XII-a declară că a rămas 
gravidă cu profesorul Eftimie, dintr-o relație din timpul 
unei tabere de vară. Acesta este confuz, amintirile lui 
amestecă realitatea cu visul și nu reușește să realizeze 
dacă fata spune adevărul sau dacă minte. Umorul nu 
este unul gratuit,ci alunecă spre sarcasm și grotesc, ca 
o fină draperie în fața tragicului. Secvențele, la început 
decupate, un soi de știri ale cartierului, care pot avea 
viață și singure, se încheagă pe nesimțite într-un întreg, 
mai întâi prin elemente comune întâmplătoare, de 
conjunctură, toți locuind pe scara aceluiași bloc, apoi, 
prin relații din ce în ce mai strânse. Simbol al unui 
întreg închegat conjunctural, clădit pe valori închipuite, 
îl reprezintă scena așa-zisului „cutremur”. „Locatarii”, 
pentru că, vorba naratorului, este mai ușor să îi numim 
astfel, sunt, adunați la etajul opt al blocului, la tradiționala 
adunare generală de bloc, pasiunea domnului Ion, șeful 
de scară, dar avizi de miracole și, în bună măsură, în 
așteptarea lor, în timp ce bunica Elemosina ascultă prin 
perete, ca de obicei, zgomotele din apartamentul lui 
Nicostat, de la orele de sexualitate și spiritualitate, când 
un pahar se sparge și, chiar atunci, motocicleta domnului 
Ilie, pe care o repara în apartament, pornește în mod 
surprinzător, grupul de la ultimul etaj este cuprins de 
panică și se risipește crezând că s-a produs un cutremur.

 Personajul care coagulează o asemenea lume 
măruntă, însetată de fabulos, este Simion, pantofarul 
de la parter. El se naște din nevoia de miraculos a 
unor oameni care își consumă existențele într-un joc al 
iluziilor, al absurdului. Pantofarul devine profet al lumii 
din care se ridică. După ce, cum ne spune naratorul, 
Simion a fost vizitat de un înger care i-a cerut să-i repare 
pantofii, dar nu a mai venit după ei. Cizmarul s-a mutat 
în lift (de unde și „liftinicul”), blocându-l la ultimul 
etaj, pentru a-și face nestingherit rugăciunile (a le face, 
nu a le spune!). Blocarea liftului nu scandalizează pe 
nimeni, dimpotrivă, am putea spune că se simte chiar 
o oarecare mândrie la ideea că au un sfânt pe scară. 
Oamenii urcă până la ultimul etaj, la ușa liftului, câte 
unul, mai pe ascuns, dar și în grupuri, să i se destăinuie, 
să îi ceară sfaturi. Simion, răsărit din nevoia de 
miraculos a blocului, a unei lumi pestrițe, se comportă 
mai degrabă precum un Zacharias Lichter al blocului 

turn de pe strada Oilor din Bacău, bun cunoscător al firii 
omenești, pătrunzător în replici și nu lipsit de un umor 
bine stăpânit. La el se adună, prin confesiuni, tainele 
oamenilor, ambițiile și mai ales visele lor, cele dospite 
în scara blocului sau țintind ambițios mult dincolo de 
ea. Cuvintele lui Simion sunt ale cizmarului, dar și ale 
profetului, reeditare într-un registru nou al unui timp 
mitic, în care omul stă la sfat cu divinitatea: „Ca să vă 
dați seama cât de mare este omul în fața lui Dumnezeu, 
aflați că, atunci când spuneți cu toată credința: «Pâinea 
noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi», așa de 
mult vă prețuiește Domnul, încât de îndată lasă toate 
deoparte și Se îngrijește să vă întocmească pâinea pe 
care ați cerut-o.” (Ibid., p. 126)

 Cititorul este amăgit cu prezența, într-un fel sau 
altul, a unor personalități din societatea românească 
de azi. Ironia auctorială cu care sunt tratate își are 
ambiguitatea ei, pentru cât îl vizează pe cel pomenit 
și cât pe personajul care îl invocă. Problema este doar 
proporția, pentru că ridicolul este al amândurora. 
Astfel, domnul Vasile, lider ar Partidului Pensionarilor, 
fondator vremelnic al Partidului Nehotărâților,apoi 
lider local al Partidului Moldovenilor (militând prin 
programele sale politice și pentru înființarea județelor 
„abuziv neînființate”) ar vrea să știe, dacă se poate, într-o 
ședință, dacă Patapievici este sau nu geniu, neuitând 
să „comenteze” atitudini controversate ale eseistului: 
„Or, taman la o asemenea concluzie ajunge eseistul 
Patapievici. El afirmă textual că poporul român nu a 
vorbit direct în istorie, iar când a început să vorbească 
(votul universal și egal), a început să spună numai 
prostii.” (Ibid., p. 95) Zeflemirea lumii politice, caustică, 
se face prin intermediul unor personaje coborâte parcă 
dintr-un teatru de marionete:

 „– Păi, stați puțin, cum luăm hotărârea de 
înființare a partidului, dacă suntem nehotărâți?

 – Nu e nicio contradicție, explică domnul Vasile. 
Viața arată că orice partid începe prin a-și contrazice 
fundamentele sale doctrinare. Nu știm oare că inițiativa 
de înființare a Partidului Popescu a aparținut unuia 
pe care îl chema Haritonovici? Sau ce legătură poate 
fi între domnul Cașcaval și Partidul Miracol, pe care 
dumnealui voia să-l înființeze în urmă cu câțiva ani, 
dând un anunț la ziar? Nici măcar cei care au înființat 
Partidul Comunist nu erau inițial comuniști, ci social-
democrați, iar acum, după Evenimente, s-a întâmplat 
invers.” (Ibid., p. 97) 

 Simion, din locul lui de cugetare și rugăciune, 
de la ultimul etaj își pune cu stăruință problema dacă 
Ion Iliescu ar trebui sau nu să fie considerat un sfânt: „...
și-a dat seama că în cei șase ani cât Ion Iliescu a condus 
Țara, s-au construit mai multe biserici și mănăstiri decât 
în vremea domniei lui Ștefan cel Mare. Avea de gând 
să-l întrebe pe înger dacă, pe această bază, n-ar trebui 
să fie și Iliescu declarat sfânt.” (Ibid., p. 196) Iată cum 
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ironia este trimisă deodată la mai multe adrese, ca o 
revărsare în decor. Există și trimiteri aluzive la o serie 
de alte personalități care ne-au pigmentat cotidianul 
sau continuă să îl coloreze, dar nu vom intra acum într-
un astfel de demers, pentru a nu luneca în speculativ. 
Spunem, totuși, că nimic nu este gratuit în romanul lui 
Petru Cimpoeșu, mai ales umorul. 

 Textul devine transparent și trimite spre o 
realitate mai profundă, mai gravă, a unui univers 
care se alienează, trăiește în vecinătatea absurdului. 
Cititorul, mai mult sau mai puțin inițiat, se poate 
situa prin receptare pe oricare dintre treptele ofertate 
cu generozitate de către autor. În schimb, o receptare 
comodă va da mereu senzația că s-a lăsat o ușă deschisă.

 Complexitatea comunicării este dată și de 
amestecul de livresc, nescutit de o grilă parodică, 
precum și situarea într-un imediat al unei societăți avide 
de nimicuri strălucitoare, cu o receptare pe măsură a 
confruntărilor sociale și politice. 

 Nu lipsește un dialog, de cele mai multe ori 
marcat de ironie, cu istoria, cultura tradiția. Astfel, 
modele culturale sunt trecute în lumea românească 
de azi, recompuse, adaptate, oferind dimensiunile 
îngrijorătoare, dacă nu tragice ale unei acute crize 
de valori în toate planurile. Este ușor să identificăm 
pornirea din Dostoievski a problematicii unui Iisus 
care trăiește din nou între oameni, cu multă dificultate 
(capitolul Marele Inchizitor din Frații Karamazov), ca 
să vedem cum se redimensionează, derizoriu și grotesc, 
în societatea românească de azi, în chip de candidat la 
alegerile prezidențiale: „Pentru a respecta adevărul până 
la capăt, să recunoaștem totuși că Iisus va avea câțiva 
susținători, dar foarte puțin, în jur de șaptezeci. Aceștia 
vor colinda prin țară încercând să ne determine să-L 
alegem pe El. Dar, în loc să promită locuri de muncă, apă 
caldă și mâncare mai multă, ei se vor limita să ne îndemne 
la buna înțelegere între oameni, blândețe și îndelungă 
răbdare, vor zice să ne ferim de uneltirile celui viclean, 
să fugim de ispite și de poftele trupești, înrobitoare. 
Neavând stații de amplificare, nici megafoane, nici 
afișe multicolore și nici celelalte mijloace logistice 
strict necesare unei campanii electorale eficiente, vor 
propovădui toate acestea prin autogări, pe la cozi, prin 
trenurile de navetiști sau prin spitale – și cine știe câți 
vor avea urechi de auzit ca să-i audă...

 Așa că alegerile prezidențiale din anul 2000 le 
va câștiga tot Ion Iliescu. Sau poate altcineva. Oricine 
altcineva în afară de Iisus.” (Ibid., p. 270)

 Partea de final a romanului este aceea care 
aduce modificări în plan stilistic, discursul fiind unul 
ceva mai grav, autorul sau naratorul (unul dintre ei!) 
ține să ne conducă spre sensurile adânci ale narațiunii. 
Nimic nou, pentru că umorul, sarcasmul, grotescul au 
făcut-o cu asupra de măsură. Este mai degrabă o reluare 
a temei într-un registru ușor diferit, în jurul „Parabolei 
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blocului de locuit”. Până la urmă, Simion dispare din 
lift și pleacă din bloc. Unde se duce nu știe nici măcar 
naratorul. Numai că nu pleacă singur, ci însoțit de 
Temistocle, elevul de 13 ani, îndrăgostit de profesoara 
lui, domnișoara Zenovia, cu toate că, prin peretele 
apartamentului, era și el martor la lecțiile de Tantra-
Yoga, de sexualitate și spiritualitate, la care participa 
cu pasiune diriginta sa. Temistocle fusese un copil 
părăsit de părinți, găsit și crescut de doamna Elemosina, 
considerat un geniu de profesoara sa, iar dispariția lui în 
compania lui Simion este ca o promisiune narativă.

 Revenind la naratorul lui Petru Cimpoeșu, 
pedepsit sau nu, surghiunit sau nu în lumea cu care se 
identifică, el nu se rezumă la descrierea ei, ci o redesenează, 
relatarea lui fiind una creativă, ceea ce o ridică deasupra 
efemerului, lucru care pare să-l descumpănească ușor 
pe autor, el însuși supus fenomenului descris, mai mult 
sau mai puțin contemplativ, el însuși o ființă din lumea 
blocului.

Cătălin STURZA

Despre cum am ajuns să 
credem în orice

Pe măsură ce atenția susținătorilor 
postmodernismului românesc de la începutul și mijlocul 
anilor 1980 se mută către problemele societății românești 
în curs de liberalizare, de după 1990, și către dezbaterile 
culturale și politice ale României postdecembriste, 
perspectiva acestora asupra postmodernismului 
românesc tinde să se nuanțeze. De exemplu, Mircea 
Cărtărescu admite, în 2011, că „debuturile în grup” din 
anii 1980 ar fi fost, în fapt, o strategie utilizată de către 
tinerii scriitori cenacliști pentru a deschide mai ușor 
culoare pe o piață deja aglomerată și sufocată: 

„Debuturile în grup sunt, până la urmă, un obicei 
«optzecist». Optzeciștii au acreditat modul acesta de a 
face literatură în grup, în pluton sau în desant. Într-o 
lume literară mică și aglomerată, așa cum este lumea 
noastră literară, un poet care debutează de unul singur 
și care este singur pe o direcție riscă să treacă de multe 
ori neobservat. Din cauza asta debutul în grup a fost 
o strategie care a funcționat în condițiile din anii ’80, 
adică în condițiile unui control strict asupra literaturii.”1

Dar care sunt mizele acestei strategii? Oare 
scriitorii anilor 1980 nu fac decât să își urmărească gloria 
personală? Sau ei încearcă mai mult – se pun, precum 
pașoptiștii odinioară, în postura de pionieri, și urmăresc 
să conducă literatura și cultura română în direcția pe 
care ei o admiră cel mai mult? Este vorba despre acea 
direcție care le-a oferit modelele, atât în poezie, cât și 
în proză – cea a culturii americane, în special de după 



108

Al Doilea Război Mondial. Să citim un alt pasaj din 
eseul lui Mircea Cărtărescu despre postmodernismul 
românesc:

„Poate că o specificare în plus ar trebui făcută: 
angajamentul în lumea postmodernă ar mai putea 
însemna şi ieşirea culturii române din zona tra diţională 
a influenţelor vest-europene (franceză, germană etc.) 
şi orientarea ei, pentru prima dată în istoria naţională, 
către cultura de tip nord-american, astăzi un adevărat 
arhetip al postmodernităţii. O altă trăsătură evidentă 
a postmodernităţii româneşti este ideologizarea ei 
culturală. Mai mulţi participanţi la dezbatere au 
remarcat că termenul, departe de a fi folosit genuin, 
ca simplu concept teoretic, a fost, de fapt, încărcat cu 
semnificaţii militante. Distanţa dintre modernism şi 
postmodernism a fost de multe ori adâncită exagerat 
pentru a marca o ruptură brutală, «revo luţionară» (de 
fapt, de tip modernist-avangardist) a noilor generaţii 
cu cele vechi. «Postmodern» a ajuns să însemne fie 
«optzecist» sau «nouăzecist», fie, pur si simplu, cum re-
marca Alexandru Muşina, valoros în contextul literaturii 
actuale, pe când «modernist» (echivalent cu «șaizecist» 
sau «şaptezecist») e luat uneori în sensul de demodat, 
învechit, lipsit de valoare. Aceste idiosincrazii sunt 
nedrepte şi re gretabile în absolut. În politica literară 
însă – care e la fel de nemiloasă şi de dură ca şi cea 
«adevărată» –, ele sunt inevi tabile, căci noile mişcări 
au nevoie, dincolo de practica ar tistică propriu-zisă 
(niciodată atât de radicală ca teoria), de o afirmare 
rapidă, chiar şi simplistă, a unei identităţi uşor ob-
servabile.”2

În sfârșit, mai sunt alte două afirmații, la 
începutul lui 2010, care aruncă o lumină diferită în 
ceea ce privește perspectiva lui Mircea Cărtărescu 
asupra postmodernismului românesc. Ideea că „practica 
artistică nu este niciodată atât de radicală ca teoria” 
își găsește un ecou interesant în afirmația că, de fapt, 
literatura „scriitorilor anilor 1980” nu este o „literatură 
postmodernă pură”: 

„Dar optzeciștii arată că ei nu sunt puri 
postmoderni, sunt o sinteză între o poetică mai veche, 
o poetică modernistă, eliotiană, și o poetică nouă, 
postmodernă, care nu mai suportă distanțele între 
subiect și obiect, totul devine continuu.”3

Și, vorbind despre „producția literară” a colegilor 
săi de după 1990, Cărtărescu afirmă: „Tendința cea mai 
vizibilă a optzeciștilor este astăzi cea de antologare.”4

Aceasta înseamnă că, după 1990, majoritatea 
scriitorilor anilor 1980 – deși încă tineri, aflați aproape 
de punctul de vârf al productivității și creativității – nu 
mai sunt productivi. Ei alcătuiesc antologii cu poezii sau 
povestiri scrise în deceniul de dinainte de Revoluția din 
decembrie 1989. 

Dacă postmodernismul românesc, care își 
atingea momentul de glorie cu zece ani mai devreme, a 

reprezentat o adevărată „ruptură cu tradiția”, o adevărată 
„mișcare revoluționară”, și nu un „stindard de război” 
utilizat de un grup de scriitori care urmăreau mize politice 
(mize nobile, prin opoziția față de regimul comunist, 
dar subsumate în același timp jocului politic din lumea 
literară), sub masca unei revoluții estetice, se ridică 
întrebarea: de ce nu mai sunt productivi cei mai vizibili 
scriitori ai grupului tocmai atunci când revoluția lor pare 
să aibă succes? Este posibil ca sentimentul triumfului în 
planul bătăliei politice, disoluția oponentului să fie, de 
fapt, atât de dezarmantă, neașteptată și amețitoare încât 
tot combustibilul creator se volatilizează în momentul 
aparentei victorii? 

Dacă postmodernismul de la începutul și 
mijlocul anilor 1980 ar putea fi desemnat, în lumina 
obiecțiilor aduse în anii 1990 chiar de susținătorii săi 
cei mai fervenți, drept un postmodernism „militant” 
sau „politic”, cel de-al doilea postmodernism, cel 
al anilor 1990, poate fi numit „postmodernismul 
evanescent”,„deziluzionat” sau „parodic”.

Simion liftnicul – realismul magic la bloc

Simion liftnicul. Roman cu îngeri și moldoveni 
(Compania, 2001) și Christina Domestica și Vânătorii 
de suflete (Humanitas, 2006) ale lui Petru Cimpoeșu 
sunt două romane frecvent citate printre realizările 
narative de vârf5 ale anilor 2000. Petru Cimpoeșu ar 
aparține, biologic, generației 1980 – dar, spre deosebire 
de unii dintre colegii săi de generație biologică care, 
după Revoluția din Decembrie, lasă motoarele la ralanti, 
el se îndreaptă spre un vârf de formă spre mijlocul 
anilor 2000. Procedeele postmoderne la care face recurs 
(adesea în mod ironic) în romanele sale îl apropie de 
optzeciști, în vreme ce anul apariției romanului Povestea 
Marelui Brigand (2000), care îl aduce în atenția criticii, 
și asumarea adesea ironică a procedeelor textualiste ale 
postmodernismului optzecist îl încadrează în plutonul 
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scriitorilor de după 1990; „generația de creație” a lui 
Petru Cimpoeșu este, așadar, generația 1990. 

Simion liftnicul. Roman cu îngeri și moldoveni 
este, în opinia lui Paul Cernat, „volumul revelație care 
l-a adus, spectaculos [pe Petru Cimpoeșu], în prima 
linie a prozei românești postdecembriste, de la periferie 
la centru”6. E, totodată, romanul tranziției, romanul 
vieții la bloc – cel în care ne recunoaștem, cu năravurile 
și viciile noastre. 

Într-un bloc de provincie (din Bacău), un cizmar 
se urcă în lift și blochează ascensorul la ultimul etaj, 
după care începe să vorbească în parabole și să facă 
minuni. Romanul începe cu blocarea liftului și urmărește 
istoria celor 10 zile care zguduie lumea blocului din 
Bacău: o lume în care se reflectă întreaga realitate a 
tranziției românești. Povestea lui Simion e completată 
de poveștile altor personaje, după principiul narațiunii 
în ramă: Hanu-Ancuței, al lui Sadoveanu, e citat, în text, 
ca un model evident. 

Mircea Iorgulescu observă că romanul „aduce 
în proza românească de după 1989 o prospețime 
aproape neverosimilă de ton și viziune”, în vreme ce 
calitatea principală a romanului ar reprezenta-o „lipsa 
de încrâncenare”7. Luminița Marcu vede în roman „un 
spectacol de marionete”, în care „barocul gesturilor 
îngroșate și comicul exagerat se altoiesc pe un realism 
de fond, pe toate micile realități de bâlci ale acestui 
deceniu colorat.”8 Unul dintre meritele lui Petru 
Cimpoeșu este că își strunește foarte bine instrumentele: 
nu exagerează nici când împrumută tonul moralizator 
(aproape insesizabil), nici umorul pe alocuri grosier, 
nici lentila realismului sordid, nici procedeele prozei 
optzeciste. 

E o mare performanță să prezinți un subiect atât 
de delicat, precum e tranziția românească, recentă și 
dureroasă, cu instrumentele potrivite și fără să aluneci 
în excese. Și să transformi un astfel de demers delicat 
într-o lectură fluidă, într-o carte care poate fi apreciată 
(și) de publicul larg. 

Christina Domestica și Vânătorii de suflete – 
ficțiunea realității ca efect

Dacă Simion liftnicul este romanul vieții la bloc și 
fresca primilor zece ani de tranziție românească, la cinci 
ani după publicarea sa, Christina Domestica și Vânătorii 
de suflete este romanul care elucidează, în cheie ironică, 
misterele istoriei recente a României. Insula Roland, 
din Pacific, pierdută de România după 1989, ar fi 
mărul secret al discordiei dintre România și Statele 
Unite, care ar explica relația enigmatică dintre Nixon 
și Nicolae Ceaușescu, trădarea generalului Pacepa și 
mecanismele secrete ale Revoluției din 1989. Insula 
– pe care nu se întâmplă niciodată nimic – e locuită 
de o comunitate formată din rromi (numiți ironic 
rolanzi), români și americani. Pe unii dintre ei avem 
prilejul să-i cunoaștem, pe parcursul romanului. Toți 
cei pe care îi cunoaștem au trei lucruri în comun: sunt, 
în aparență, inși banali și șterși (precum Christina 
Domestica); au, fiecare, câte o țicneală (Dr. Thomas 
vrea să inventeze telepatigraful, prin intermediul 
căruia oamenii și-ar putea comunica gândurile la 
distanță; maiorul Smith, de la manutanță, se crede 
un spion într-o misiune ultrasecretă); și toți ar putea, 
printr-un context foarte întortocheat de împrejurări, 
să fie la locul potrivit pentru a salva lumea de o 
conspirație a extratereștrilor. 

Voi insista, în cele ce urmează, asupra subiectului 
și asupra procedeelor desfășurate, în acest roman, de 
Petru Cimpoeșu deoarece ele sunt reprezentative pentru 
ceea ce eu numesc faza evanescentă sau parodică a 
postmodernismului românesc – o fază care marchează 
epuizarea curentului, în anii 1990. În mod paradoxal, 
chiar modelul cultural de tip nord-american, atât de 
admirat de autorii anilor 1980, pare a fi una dintre țintele 
parodiei: un Thomas Pynchon la bloc, în stil românesc, 
care alunecă mereu spre Hanu-Ancuței, spre dezbateri 
mediatice și spre cultura populară autohtonă. 
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Totul porneşte undeva, în mijlocul Pacificului, 
pe insula Roland, o proprietate secretă a statului român. 
Locuită de rolanzi – coloraţi şi manglitori, rromi sau 
de-a dreptul zis țigani, ce mai încoace şi încolo – şi de 
americani, staţionaţi într-o bază militară. Înainte şi după 
Revoluţia din decembrie 1989, cu tot peisajul unui cartier 
românesc provincial. Polii magnetici ai Pământului s-au 
mutat de la locul lor şi ameninţă echilibrul planetar, 
nişte extratereştri plutesc, amenințători, pe deasupra 
insulei, iar o organizaţie secretă, sau serviciile de spionaj 
americane, sau securiştii români complotează să creeze 
supraomul-pisică-telepată. 

Întâlnirea cu fericirea 

Toate aceste elemente alcătuiesc un complex 
de intrigi întortocheate care se desfășoară pe câteva 
sute de pagini. În centru se află Christina Domestica, 
realizatoarea unei emisiuni numite Întâlnirea cu 
fericirea. Christina nu înțelege mai nimic din ceea ce se 
întâmplă, dar încearcă să salveze lumea. Soarta face ca 
ea să se afle în mijlocul unor conspiraţii mondiale şi al 
unor planuri concentrice de distrugere (sau de salvare) a 
lumii. La fel ca în povestea lui Peter Pan, Insula care nu 
exista este buricul Pământului.

La ingredientele de mai sus se mai adaugă unul, 
foarte important: umorul. Asistăm, de pildă, la o serie 
de discuţii interminabile între împăratul rrom-roland, 
care suferă de toate complexele grandomane ale micimii 
funcției sale, şi colonelul şef de bază americană, care 
suferă de Irritable Bowel Syndrome – adică de balonări, 
flatulenţă şi hemoroizi. Îl vedem, apoi, pe colonelul 
respectiv purtând o cască plină de bobine de autoinducţie 
care ar trebui să-l vindece de hemoroizi prin captarea 
câmpurilor geomagnetice ale pământului. Una din 
sursele consistente ale umorului este disponibilitatea 
personajelor de a crede în orice, şi în oricine, de la OZN-
uri la energii acumulate în spirale yoghine şi în puterea 
taumaturgică a căştilor paranormale.

La sfârşit – pentru că nu e nici o greşeală să sărim 
direct la sfârşit – naratorul pare să se plictisească de 
întreaga încurcătură, care ar mai putea continua pe alte 
câteva sute de pagini. Şi îi lasă pe toţi în aer, hotărându-
se să recupereze doar două dintre personajele, să le 
spunem, cheie: pe nebunul Pablo şi pe Christina. Tot 
atunci naratorul introduce alte personaje, care nu au nici 
o legătură cu povestea de dinainte: Vasile Tumburuc, 
zis Basil – o caricatură a scriitoraşului de provincie –, 
plus câteva profesorese-amante. Colonelul Puritanal, 
Împăratul rolanzilor, Maiorul Smith, Vic (soţul 
Christinei), Cosmo (tatăl Christinei, se pare, agent secret 
CIA), dr. Thomas, Joanna-Jeni, Marychka, Naggie și 
toți ceilalți protagoniști dispar, brusc, din roman. Și la 
fel dispar și OZN-urile, conspirațiile și pisicile telepate. 
Cu un singur gest, marele păpușar postmodern (în cheie 

parodică) se hotărăște să simplifice lucrurile: nu-i așa, 
într-un roman postmodern „anything goes”, și orice 
decizie a naratorului, oricât ar fi de radicală sau de 
absurdă, trebuie să fie tolerată, ba chiar aplaudată de 
cititor. 

Naratorul despre care vorbim nu are, de altfel, 
nici o limită. Este un narator-demiurg, intră când vrea 
în minţile, în casele şi în secretele personajelor, le 
comentează, înțelegător-ironic, gândurile („Maiorul 
Smith nu ştia ce să creadă şi de aceea nu crezu nimic“), 
se lansează în divagaţii filosofice nesfârşite în jurul 
motivaţiilor acestora şi propune tot felul de explicații 
psihologice sau parapsihologice care-i nuanțează (în 
fapt, îi disimulează) punctele de vedere. O face, desigur, 
cu vervă, cu inteligenţă şi cu luciditate – dar, mai mult, 
face toate aceste lucruri în mod ostentativ. Ceea ce-și 
dorește acest narator este un singur lucru: el își dorește 
ca absurditatea comportamentului său să fie remarcată. 

Naratorul acesta insidios e, de fapt, vedeta 
romanului – iar comportamentul său ofensator este 
personajul central pe care-l avem, permanent, în fața 
ochilor. Acest narator comentează, de pe margine, 
piesa pe care o pune în scenă, îi scoate sub reflectoare 
pe unii, îi concediază, discreţionar, pe alţii, şi îngheaţă, 
când are chef, acţiunea pentru a ne ține lecții despre 
desenul lui Jastrow, despre principiul lui Goodman („o 
imagine nu exprimă decât proprietăţile metaforice la 
care face referire”) sau despre pisica lui Schrödinger. 
Din când în când, pune totul pe „hold” pentru a se pierde 
în divagaţii poetice de felul următor: „Apoi, cortegiul 
a pornit spre cimitirul Ecaterina. Pe străzi cu hopuri, 
mărginite de blocuri; pe lângă care curgeau în zadar 
trotuare; şi magazine alimentare; sufletul ei auster şi 
supus, izbăvit de păcate, pluti lin către cer; se ridică tot 
mai sus, deasupra a tot şi a toate; unde zbuciumul lumii 
s-a stins, nici păsări nu zbor, nici vântul nu bate; abia se 
zăresc printre nori, la mari depărtări, oraşe şi sate“9 etc 
(poezioara naiv-optzecistă – în fapt, o parodie a poeziei 
optzeciste – continuă pe două pagini întregi).

În alte ocazii, același narator împrumută un 
aer pedant și își dezvăluie cunoștințe enciclopedice, 
invocând, la grămadă, surse serioase și neserioase, 
de la teorii şi studii de fizică a cuantelor la articole 
din Evenimentul zilei și la cărţi de tipul Energia care 
vindecă, a renumitului bioterapeut Viorel Olivian, din 
Paşcani, judeţul Iaşi. Un narator care, la un moment 
dat, hotărăşte să arunce mantia şi sceptrul de demiurg 
sarcastic şi să îmbrace hainele de lucru ale lui Petru 
Cimpoeșu, de profesie inginer, rezident în Bacău. După 
ce îi invocă pe Marx, Sartre, Tesla şi Bohr, rezolvă totul 
cu cel mai ieftin truc din manual: acela al manuscrisului 
adus de un necunoscut, într-o sacoşă de plastic.

Este ca şi cum, la un moment dat, naratorul-
demiurg s-ar fi plictisit de proporţiile pe care le lua 
conspiraţia şi de firele pentru a căror desluşire ar mai 

un prozator par excellence: petru cimpoeșu



111

fi avut nevoie de alte câteva sute de pagini. Şi ar fi 
spus: gata, până aici! În ultimele secvențe apar editorul 
romanului şi unul dintre redactori – „Nu erau nişte 
pensionari, cum crezusem. Spre mirarea mea, unul 
dintre ei, cunoscutul filosof L., directorul unei edituri 
importante (pe celălalt nu-l cunoşteam, un tip mai înalt 
şi slab, cu mustaţă şi ochelari, care mergea cu capul 
aplecat într-o parte şi nu spunea decât „îhâm, îhâm“), s-a 
oprit, a făcut o reverenţă cam teatrală şi a spus...“10. Şi, 
în felul acesta, probabil prin intermediul unei conspirații 
și al unor interese oculte, manuscrisul neterminat e 
declarat bun pentru tipar.

Este un narator parodic – dar care nu parodiază 
rolurile clasice ale naratorului, încercând să răstoarne 
convențiile și să sublinieze artificialitatea oricărei 
perspective narative. Este un narator care, dimpotrivă, 
ironizează chiar naratorul parodic postmodern 
și subliniază, prin împingerea în extrem, chiar 
artificialitatea principiului „anything goes”. Parodia, 
pare a ne spune Petru Cimpoeșu, este un procedeu a 
cărui folosire în exces acoperă un gol – și totuși, acest 
fapt pare a trece în mare parte neobservat într-o lume 
care e dispusă a crede, vorba lui Chesterton11, în orice. 

Teoria conspirației – o cheie a realității? 

Miturile de consum şi, mai ales, disponibilitatea 
consumatorilor de ficţiuni mediatice de a crede 
în aceste mituri reprezintă, în fapt, firul roşu al 
romanului şi, în acelaşi timp, cea mai evidentă pistă 
falsă pe care o indică Cimpoeșu. Desigur, personajele 
sale sunt gata, după cum am mai arătat, să creadă 
în orice, deşi orice-ul Christinei nu este identic, de 
pildă, cu orice-ul lui Naggie. Fiecare are propria 
versiune asupra para-realității, fiecare își construiește 
o „teologie” proprie în care naturalul, supranaturalul 
și zeii sunt modelate, în ultimă instanță, după „chipul 
și asemănarea” proprie. 

Dar Christina Domestica nu este un roman 
despre manipulare și despre teoria conspirațiilor. Nu 
intră în aceeași categorie cu Saludos (Editura Polirom, 
Iași, 2004) și Sigma (Editura Polirom, Iași, 2005), 
ale lui Alexandru Ecovoiu, cu Hotel Europa (Editura 
Albatros, București, 2006), a lui Dumitru Țepeneag sau 
cu Trandafirul tăcerii depline (Editura Alfa, 1999), a 
lui George Cușnarencu, de pildă12, și chiar cu Povestea 
Marelui Brigand (Editura Polirom, 2007), a lui Petru 
Cimpoeșu. Dacă este adevărat că milenarismul și teoria 
conspirației sunt „nebunii” extrem de productive, 
inclusiv în plan literar, în primele două decenii de 
după Revoluția din 1989, la fel de adevărat este că 
unii prozatori le îmbrățișează pe deplin, spunându-le 
cititorilor atinși de morbul conspirativist exact ceea 
ce vor să audă, în timp ce alți prozatori iau o anumită 
distanță critică față de ele. 
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În orice caz, marea conspiraţie a nu-se-ştie-
cui (sau tra-la-la sau MSAMDR) este doar una dintre 
pistele posibile ale acestui roman. Scenariul S.F. 
este la fel de verosimil; la fel este şi posibilitatea 
ca totul să fie, în definitiv, visul unui nebun (Pablo 
sau N. Ceauşescu?) sau o halucinaţie sau o viziune 
apocaliptică. Tocmai multitudinea de rezolvări posibile, 
în cheia nebuniei tranziției (sau a diverselor nebunii 
ale tranziției), invalidează orice astfel de rezolvare – și 
introduce o distanțare critică față de diversele rezolvări 
„milenariste”. 

Romanul ar mai putea fi – și aceasta este 
rezolvarea spre care ne îndeamnă paginile de final – o 
demonstraţie a unei teorii literare ad-hoc, pe care o voi 
numi ficţiunea realităţii ca efect: „Cam asta e tot – adică, 
mai nimic. Am impresia că detaliile pe care sunt tentat 
să le adaug ar fi de prisos, nereuşind decât să complice 
inutil un desen oricum ratat, lipsit de semnificaţie. 
Constituie totuşi dovada faptului că eram prezent acolo, 
încă lucid şi observam atent... realitatea ca efect“13. 
Această realitate ca efect propune, în fapt, o definire 
negativă a realității prin tot ceea ce nu este realitatea: 
în bună tradiție apofatică, Petru Cimpoeșu confruntă 
realitatea cu toate cheile la modă (din ultimele două 
decenii) de interpretare a ei și arată că nici una dintre 
acestea nu se potrivește în lacăt – nu deschide, altfel 
spus, nici o ușă. 

„Cam asta e tot”, ne spune Cimpoeșu – tot ce 
avem, toate cheile pe care le avem. „Adică nimic” – 
nici una dintre aceste chei nu se potrivește (și detaliile 
suplimentare ar fi „de prisos”, deoarece demonstrația 
este deja convingătoare). Realitatea este un efect al 
acestor încercări nereușite (observarea unui fenomen 
modifică, nu-i așa, esența fenomenului), se modifică 
în funcție de observator, însă esența ei rămâne închisă. 
Calea catafatică este blocată (sau este subiectul unui alt 
roman); deocamdată știm ce nu funcționează – rămâne 
încă să aflăm ce ar putea să funcționeze. 

Un exercițiu de echilibristică – între kitsch și 
miraculos

„Christina Domestica este un exercițiu de 
echilibristică pe sârma subțire dintre kitsch si miraculos, 
dintre pixeli și atomi, dintre parodia dezlănțuită și 
reflecția politică şi morală”14, scrie Andrei Terian. 
Modelele sunt vizibile pentru cei familiarizați cu 
proza postmodernă și Cyberpunk a anilor 1960-2000 – 
Thomas Pynchon, Michel Huellebecq, William Gibson; 
totodată, Petru Cimpoeșu depășește aceste modele, 
prin combinația neașteptată dintre genuri și tehnici 
divergente, precum postmodernismul, Cyberpunk-ul și 
romanele lui Pavel Coruț, pe de o parte, și, pe de altă 
parte, prin deschiderea unor niveluri mai profunde, unde 
tandrețea și lirismul se îmbină cu dezbaterea morală. 
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Christina Domestica și Vânătorii de suflete este 
„o antipoveste – scrie Alex Goldiș – care consacră un 
geniu caracteriologic, nu un povestaș debordant”15. Petru 
Cimpoeșu își suspendă, pe parcursul acestui roman, 
aproape toate pistele narative; rămân fragmentele 
introspective și analitice și personajele sale, memorabile 
prin defectele pe care le reprezintă. E un roman în care 
prozatorul nu are răbdare să construiască o narațiune – și 
nici măcar mici narațiuni coerente. Ceea ce-l interesează 
pe prozator e să obțină efecte comice și să pună, totodată, 
în lumină absurditatea erorilor și a falaciozității ce 
caracterizează gândirea de tip conspirativ. Să râdem 
de absurdul ilogicului care trece drept logic, aceasta e 
miza romanului. Încă o dată, meritul lui Petru Cimpoeșu 
este că reușește să facă acest lucru prin intermediul unor 
personaje verosimile, comice și, totodată, vulnerabile și 
umane, fără de care întreaga demonstrație n-ar fi fost 
decât o construcție neconvingătoare și fadă. 

Cele două romane ale lui Petru Cimpoeșu pe 
care le-am discutat aici depășesc, așadar, mecanica unei 
rețete literare. Petru Cimpoeșu este un autor doar aparent 
postmodern, care parodiază, subtil, postmodernismul; 
prin mizele sale mai adânci, prin perspectiva critică pe 
care o propune asupra lumii, el se întoarce la o întrebare 
fundamentală – există o cale spre sens, dincolo de 
naivitatea și de credulitatea noastră generalizate?
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Dan Bogdan HANU

Note domestice despre Christina

S-ar zice, autocenzura nu-i, îndeobşte, chiar 
una cu ghilotina, aşadar ar rămîne loc destul pentru a 
mă preface că mi-a scăpat o mărturisire care, luată 
cu valoare de circumstanţă atenuantă, e chiar ce 
trebuie: intenţiile acestui text, aşa cum va ajunge el 
sub ochii cititorului, pleacă de la o iniţial desăvîrşită 
lipsă de intenţii. Temeiul notaţiilor de faţă este lectura 
consistentului şi problematizantului roman – cu 
precădere prin vasta şi impresionanta masă critică a 
reazemului său informa(ţiona)l şi fenomenologic, ca şi 
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prin tectonica sa compoziţională – Cristina Domestica 
şi Vânătorii de suflete al lui Petru Cimpoeşu. Cutie a 
Pandorei, larg deschisă cu fiecare din cele peste patru 
sute de pagini ale cărţii, din care scot capul puzderie 
de realităţi şi falsuri care frămîntă şi macină zilele şi 
nopţile contemporanilor de orice calibru şi tagmă, pe 
care prozatorul cînd le dezamorsează folosind arma de 
geniu a ironiei – deh, convenţia literară, regula casei, 
statutul ei de succesiune de personae, fentat cu parşivă 
abilitate prin punctele esenţiale – , cînd le introduce, pe 
post de cai troieni, în mintea şi conştiinţa cititorului, nici 
el uşă de biserică într-ale temelor ţinute în lesa tăcerii. 
Cînd am ales – în sfîrşit, poate chiar ultimul pe listă, pe o 
nescrisă listă de aşteptări a autorului, fireşte! – să citesc 
cartea, n-am activat acel set de percepţii (grile, tehnici, 
procedee, spectre procedurale, instrumente sau cum s-or 
mai fi numind) miriapodice, de presupus a fi de trebuinţă 
şi a se afla la îndemîna celui ce palpează măruntaiele 
scriiturii şi nici n-am intrat în acea asumată stare cabrată 
a profesionistului în disecţii livreşti, ca într-o ţinută de 
lucru a minţii, strunindu-l discret, zăgăzuindu-i tumultul 
predispoziţiilor şi prejudecăţilor. Merit al autorului însă, 
o anume stare de graţie s-a instalat rapid, căci, fără a-mi 
propune, nu m-am putut opune, nici sustrage, glosselor 
de lectură care învolburau portativele paşnice ale unui 
biet caiet de însemnări. Intenţia dominantă pe interval a 
fost aceea de a lăsa aceste note exact în felul şi forma 
în care îşi făceau intrarea, întreţesute, concatenate cu tot 
soiul de alte fragmente, reflecţii, într-o convieţuire brută, 
neprelucrată, slobode în adiacenţa lor neconflictuală. 
În fond, într-o epistemă a simulacrului aflat în vria 
ocurenţei şi auto(re)generării, aclamat pînă la evidenţele 
de pe urmă, nu înlănţuirea căutată cu grijă a unor note 
de text e purtătoare de simptom, ci nucleul fiecăreia în 
parte, alăturarea păstrînd intacte urmele dislocărilor ce-l 
vor fi dezmorţit şi animat, în cele din urmă, pe analistul 
de strînsură, adunat hăt de prin cele zări. Încercînd o 
cale de mijloc, am renunţat la inserturile fără legătură cu 
problematica – expusă sau doar subdusă cu subtilitate 
– a cărţii, altfel spus, am purces la a opera oareşcari 
demolări, modificînd şi expropriind domenii sau doar 
parcele, în dauna, poate, a autenticităţii topografiei 
textului, în sprijinul strictei sale relaţii cu romanul însă. 
În încheierea deja dizgraţios de lungului preambul, voi 
întări o evidenţă care, dacă nu s-a conturat suficient din 
cele înşirate pînă aici, se va lăfăi în toată splendoarea 
la finalul acestui text: suma finală a rîndurilor de faţă 
nu (re)constituie nicidecum o cronică sau un studiu – 
las’ că şi titlul a avut grijă să reteze eventuale prezumţii, 
dar, poate va fi fost luat în deşert! – , destule nume s-au 
îmbulzit să-şi ilustreze competenţele în ăst sens, ceea ce 
m-a îndrituit în convingerea că n-o să fiu tocmai eu ăl 
providenţial care vine şi aprinde (sau stinge?) lumina. 
Aşadar, să curgă notele.

* romanul lui PC, un subiect polifonic, 
palimpsest şi complexă arhitectonică îmbrăcată 
în aparenţa conglomeratului, stratificat pe nivele 
structurate ca evenimente-episod, cu osatură reală, 
însă agiornată, finisată, şlefuită cu şmirghelul ironiei, 
o ironie meşteşugită, firoscoasă, socratică, care are 
meritul de a menţine discursul respirabil, inteligent în 
limitele inteligibilului, în ciuda densificării la vedere. 
Aceste episoade aproape reale, senzaţie întreţinută şi 
de verosimilitatea indusă şi promovată drept calitate 
de căpătîi a acestei scriituri, expandează într-o amplă 
construcţie a ficţiunii anunţate, joacă rolul unor puncte 
de inserţie sui generis ale summei, care este ficţiune(a). 
Evenimentele, întorsăturile de situaţii, scheletul 
situaţional contorsionat al romanului, sînt încărcate cu 
o pastă narativă excelent distribuită, astfel că ficţiunea 
se încheagă din constructe împletite într-o succesiune 
dirijată ingenios, dezvăluindu-se în aceeaşi manieră, 
situaţională şi nu din întretăieri, clivaje sau proiecţii 
lăuntrice, autoscopice. Nimic poetic în ficţiunea 
raţionalizată din Christina Domestica şi Vânătorii de 
suflete, nimic ajuns în text pe calea retortelor doldora de 
fermenţi maladivi, atît de propice viziunilor iraţionale. 
PC nu brodează aici – cum se întîmplă în Povestea 
marelui brigand – deasupra abisurilor lăuntrice, nu se 
mai angajează pe planurile unor falii riscante, deschise 
în cotidian, dar spintecînd, mai departe, temporalitatea 
individuală. Romanul reface imaginea unui Babel 
artificializa(n)t, folosind ca liant sincretismul abuziv 
şi strident, insinuat în răspăr cu natura umană şi placat 
pe o strînsă împletitură de suporturi şi infrastructuri, 
toate ersatzuri, concepte legitimatoare, în fapt, trape 
camuflate. O lume care glisează între tentaţii osmotice, 
periculoase şi girează/ forţează linii/ căi inconciliabile, 
ignorînd sau, după caz, ocultînd temeiurile. De dincolo 
de savuroasele dialoguri şi scene ale romanului – de 
altfel, personajele lui PC sînt bîntuite şi animate de 
un mistuitor suflu al interogaţiei – , răzbat răspicat 
întrebări precum: pînă la ce fruntarii putem integra 
revelaţia în experienţă? pînă unde pot fi instituite reguli 
în afara limitelor logicii? pînă unde poate fi extins 
simţul necalibrat al proprietăţii? bun, ştim, rafinamente, 
comandamente estetice, relativizări, găselniţe & licenţe, 
fracturi & fitzoshenii, …pe partea ontologicalelor, însă, 
qui prodest?

* PC are abilitatea de a nu se fi niciodată 
surprins în vria preaplinului de imagine, sedus fără 
rest de arborescenţa pe care acesta o poate declanşa şi 
prolifera, pentru el raţiunea, armată ironic sau, acolo 
unde ostilităţile narative o cer, sarcastic, gestionează 
suveran şi menţine în stare de travaliu fluxul narativ, 
conferindu-i alerteţe şi o anume vibraţie rigoristă. Spre 
pildă, întîlnim la pagina 46 acest fragment, numai bun 
pentru a fi folosit drept rampă de lansare pe turnanta 
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speculaţiilor însăilate filosofard într-o psihologie a 
personajului: „Uneori e bine să mergi pe jos, măcar 
pentru a trage aer în piept şi a te gîndi în voie la tot 
felul de lucruri indiferente.” Pe cît de brusc, pe atît de 
firesc, PC anulează orice posibilă deviere, subordonînd 
textul imperativelor semnificaţiei şi tensionîndu-l în 
folosul tramei: „Numai că, în cazul Christinei, apărea 
o problemă: pentru ea nu existau lucruri indiferente. 
Astfel, ceea ce iniţial promitea să fie o plimbare 
lejeră, fără scop, deveni pe nesimţite căutarea a ceva 
precis determinat de două coordonate.” Incizie clară, 
no alternative! Găsim aici, în stare nativă, precum în 
multe alte locuri, un manifest, o profesiune de credinţă 
a acestui prozator de înaltă autoexigenţă, care, exclusiv 
pe bază de probe, se declară un habotnic, un devot 
al randamentului şi eficienţei angrenajelor narative. 
Un manager în neîntreruptă desăvîrşire al propriilor 
producţii. Poziţie susţinută, pe fiecare pagină, de 
tăietura de diamant şlefuit a frazei. Se elimină, într-un 
fel, visul romantic al gratuităţii actului scriptural, chiar 
dacă doar în planul acurateţei funcţiei de semnificare. 
Impresionează, cel puţin în romanul de faţă, şi recuzita 
inepuizabilă, efectivele, arsenalul şi muniţia mobilizate 
pentru a configura liniile de forţă ale construcţiei 
narative, ca şi amalgamul de procedee bine dozate, ca 
să nu mai vorbim de galeria tipologică a personajelor, 
unde PC se dovedeşte a fi un caz patent de competenţă. 
Personajele sale nu sînt niciodată cofraje rigide, în 
care se (răs)toarnă un conţinut ocazionat de norme, 
standarde & imperative reflectînd anumite direcţii sau 
ideologii formatate mentalit(er)ar, ele au veridicitate 
spirituală şi substanţialitate umană vădită. Proverbiala 
fibră raţionalistă a prozatorului băcăuan este însoţită şi 
iluminată de compasiunea şi comprehensiunea pentru 
psihologia şi mobilitatea individului – ajuns, în acest 
roman, un om tehnotrop, presat la rece între varii surse 
de derută şi exfoliat apoi, zvîrlit de ici colo, flotant şi 
vagant într-o frescă izvodită din ciudata întrepătrundere 
a ficţiunilor ilicite cu realităţile măsluite – reperabil 
într-o societate tehnotronică, un sistem dat, cu valoare 
de tranziţie perpetuă, intranzitiv însă din miezul şi pînă 
la extremităţile sale tentaculare.

* fundal-rezultantă al romanului: inconsistenţa 
şi osteoporoza lumii suprasaturate instituţional, 
birocratic, de unde absurdul situaţional care îngheaţă 
cursul firesc al vieţii, fracturarea comunicării şi, în final, 
pulverizarea ei în acordurile derizoriului generalizat, 
caricarea virulentă şi demachierea poncifelor şi 
fetişurilor media şi life-style. Statutul incert al lumilor 
în postmodernitate, metisate, deversînd, răbufnind, 
proiectînd violent în mentalul integranţilor lor, bucăţi 
dintr-o realitate automultiplicantă, ce are consistenţa 
fake-urilor promoţionale. Apoi, prin ochiurile ţesăturii 
ironice, nimic altceva decît o simpatie disimulată a 

vînătorului de suflete faţă de „prada” sa, ocazională 
sau îndelung urmărită, scînteiază, incurabilă, panica 
individului postmodern, disputat între hăţişurile 
reţelelor energofage şi reţetelor de viaţă, informa(liza)
t în devălmăşie, fără a mai avea răgazul să-şi dezvolte 
capacitatea alegerii, a orientării filtrate conştient, lucid, 
în conformitate cu un modus operandi impus prin 
forţe proprii. Copleşit, stors de zvonuri şi false soluţii, 
individul, fie el roland sau american, se refugiază în 
căutarea de pseudosupape ale supravieţuirii, oscilînd 
între scurte exaltări fără obiect şi lungi anxietăţi, 
lesne amplificabile în nesfîrşitele derapaje, navigări, 
translatări între nodurile canevasului cvasiocult al 
hologramei realităţii, o suprafaţă mult şi artificial 
extinsă, în raport disproporţionat cu referentul ei, 
precar şi diminuat. Într-un fel paradoxal, mecanica 
subversivă a ironiei, ingenios strunite, reuşeşte să 
devoaleze viciile de fond şi de formă şi, prin fisurile 
create, să infiltreze aburii derizoriului, re(con)stituind, 
astfel, proporţiile normalităţii. Logica impecabilă a 
construcţiei şi frazării inoculează o mare încredere 
în scenariul propus şi, totodată, asigură o nebănuită – 
ţinînd cont de imensul volum de informaţii vehiculate 
în roman – fluenţă a lecturii. Nu te poţi afla decît într-o 
unanimitate de acord cu PC care, într-un loc, scrie: 
„Raţiunea îşi redobîndea ca prin minune autoritatea 
asupra realităţii.”, cumva, complice, parcă dînd o mică 
raită prin sala motoarelor (metatextului) şi nescăpînd 
prilejul de a-i face cu ochiul cititorului. Întreg romanul 
este, pînă la urmă, o minuţioasă ţesătură a logicii, cu 
destulă grijă însă pentru ca, din deducţie în deducţie, 
să se întrupeze…seducţia, o anume seducţie, rarissimă, 
cu seva trasă din procedeul inferenţei, aplicat aproape 
fără sincope. Să mai adaog că este vorba despre o 
logică specială, care, ca şi predispoziţia raţionalistă 
a prozatorului, transcende barierele măsurabilului şi 
explicitabilului. Ficţiunea romanescă rezistă atît de 
bine, convinge mai abitir ca o poveste realistă, tocmai 
datorită armăturii logice fără cusur.

* ca metodă cu apăsată amprentă auctorială, 
tot ce este scris în această carte pare să se alinieze cu 
precădere mizei pe o claritate, de altfel, subsecventă 
prozei eficientizate inginereşte. Tot ce este dezvăluit are 
un rol bine precizat, ocupă o poziţie fermă, reprezintă o 
articulaţie bine determinată în economia şi succesiunea 
logică ale edificiului narativ, toate se înlănţuie, relevă şi 
dau seama de ceva, reperabil la orice feed-back. Nimic 
nu se pierde în vreun desiş speculativ al experienţei şi 
mărturiilor interioare, fiecare schismă sau conversie îşi 
găseşte, mai devreme sau mai tîrziu, acoperirea şi rostul 
în cristalizarea ulterioară a romanului. PC face parte, 
poate, din casta, oarecum restrînsă, a prozatorilor care, 
fără a-şi propune programatic sau doar declamativ 
să clintească ordinea lucrurilor, să ostenteze sau 
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tulbure departamentele realiilor, reuşeşte să rotească 
perspectiva, abordînd-o dintr-un alt unghi, vădind o 
salutară cunoaştere şi înţelegere a faţetelor realităţii, 
a agregărilor şi dispunerilor ei ascunse sau, pur şi 
simplu, de plan secund, după cum şi a mecanismelor, 
polarizărilor, inerţiilor socialului, o viziune flexibilă 
asupra intersubiectivităţii, ca interfaţă a psihologiei 
umane şi spaţiu de manevră pentru motivaţiile profunde 
sau instante. Psihologia personajelor poartă şi ea marca 
PC, coagulîndu-se progresiv, meticulos, din detalii 
comportamentiste lipsite de jocul ambiguităţii, din tuşe 
şi remarci acide care văluresc atmosfera, din observarea 
dinamicii relaţiilor interpersonale, a reacţiilor tăinuite 
sau, dimpotrivă, detonate în efuziuni şi, într-o măsură 
mai mică, din plonjări, imersiuni, răsfrîngeri în 
turbioanele fantasmatice ale sinelui, fără ca asta să 
ştirbească în vreun fel acurateţea şi complexitatea 
protagoniştilor, rotiţe, componente cu destinaţie fermă, 
robotind eficient la unitatea ansamblului şi, fireşte, la 
infailibilitatea ficţiunii. Scrisul lui PC înmănunchează 
calităţi dificil de întrunit, aflate, în numeroase alte 
cazuri, în raporturi de excludere: rigoarea de tratat 
ştiinţific a sintagmaticii naraţiunii, stilul, deşi proteic, 
păstrînd frecvente rezonanţe de teoremă versus 
intensivitatea, verva şi acuitatea stenică ale ironiei. Şi 
am mai putea ataşa justa măsură lăuntrică a structurării 
nucleelor narative, care vertebrează subiectul şi degajă 
suspansul, trouvaille-urile ce, după caz, valorifică 
ori valorizează sugestiv şi credibil arii întinse din 
logistica informaţională sau din alte zone ale inter şi 
transdisciplinarităţii, fără a se debarasa nicăieri de 
cazuistica subtilă a centrifugării detaliilor care, oarecum 
paradoxal, nu favorizează dezmăţul ambiguităţii, atît 
de cu sîrg şi folos lucrătoare pe schela poeziei sau 
unor tipuri de proză experimentalistă, şomeră aici. De 
remarcat însă că, dacă ambiguitatea nu-şi face loc la 
nivelul construcţiei, altfel spus nu se propagă livresc – 
nu există aproape deloc stihial sau dezlănţuiri abstruse 
în proza lui PC – , ea este, în schimb, un amnios 
cataleptic, fără ieşire, al lumii înfăţişate în roman, 
sporită fiind de artificialitatea şi inflaţia incontrolabilă 
a codurilor de comunicare, revelată inconturnabil prin 
arta ficţiunii, lesne recognoscibilă îndărătul multor 
scene cu o textură narativă atît de rezistent subîntinsă 
de disponibilitatea logico-analitică a prozatorului, pe 
spezele căreia e plămădit însuşi stilul. Şi e admirabil 
felul în care, armonios şi viguros în aceeaşi măsură, 
logica narativă izbuteşte să asimileze, en detail, 
constructiv, presiunea informaţională, reglată la 
cote înalte pe mai toată întinderea cărţii, după cum 
şi dezinvoltura sau înalta rezoluţie cu care, de la un 
capăt la altul al romanului, ia în custodie şi gestionează 
ficţiunea. De unde şi fibra strîns răsucită, din esenţe 
tari (şi spinoase) a ficţiunii, neobligată să suporte 
balastul, supraîncărcarea confabulărilor gratuite, 

excesul de mortar care poate dezechilibra ansamblul. 
Şi poate că umanismul profund al scriiturii acestui 
prozator îşi trage seva, la rîndul său, tot din caracterul 
cu puternice rădăcini şi condiţionări morale al ficţiunii, 
mărturisitoare a frămîntărilor esenţiale ale naturii 
umane, o ficţiune fără ifose şi pretenţii la o iluzorie 
cotă de ştaif, care lucrează departe de fasoane, cu 
uneltele logicii, în folosul şi numele raţiunii, întru mai 
clara percepere a stărilor de lucruri neîntrerupt trăite, 
însă aproape continuu ignorate. „Cuvintele ordonează 
realitatea, iar uneori chiar o creează.” Fidel postulatului 
emis chiar de el însuşi, realist incorigibil, PC, înarmat 
cu legile cît se poate de raţionale ale ficţiunii, se dedică 
total recuperării şi restituirii imaginii acelei realităţi 
locuite de toţi, dar pe care puţini o mai (re)cunosc sau 
şi-o mai amintesc, (sur)prinşi în somnolenţa conştiinţei 
sau în magma unei sfîrşeli oniroide.

* reconfortanta abilitate de a genera lanţuri 
trofice ale naraţiunii, încrengături de situaţii susţinute 
de o argumentaţie perfect verosimilă, suplă, dublată de 
deplina vizualitate a scriiturii, asigurată de plasticitatea 
ieşită din comun a limbajului. Parfumul ficţiunii emană, 
în mare măsură, din prospeţimea fără egal a regimului 
de inovare în text, deşi în ebuliţie, inventivitatea – 
ideal propulsor narativ – gravitează, cu grijă şi artă, 
în aria logicului verosimil, se menţine în zona de 
acoperire a lumii vizibile, rezistînd cu brio pînă în cele 
mai obscure amănunte, montată cu profesionalism, 
precum „rădăştile” maiorului Smith. Nimic nu e lăsat 
în suspensie, este epuizat potenţialul raţional al fiecărei 
situaţii, fiecare idee este dusă, ca într-un lanţ inferenţial 
din filosofia analitică, pînă la semnificaţia/ consecinţa 
ultimă: „Ca atunci cînd priveşti către un obiect fără să-l 
vezi propriu-zis, căci privirea se duce dincolo de el, mult 
mai departe, şi vede o mulţime de lucruri inexistente, 
ocolind obiectul care-i stă în cale fără contur, lipsit de 
culoare, transparent, dizolvat în fantomele reveriei. Era 
un fel de ameţeală plăcută, asemănătoare întrucîtva 
senzaţiei de plutire sau de zbor, adică implicînd 
(sublinierea mea, dbh) pericolul permanent al căderii.” 
Performanţa e cu atît mai mare cu cît se vorbeşte atît de 
cartezian, de limpede, fără aproximaţie şi ambiguitate, 
despre… ambiguitate. Frazele au o precizie, o eficienţă, 
aproape neliterare, aş zice, care creează o densitate 
deloc obositoare a romanului. Dacă orice naraţiune 
îşi va fi avînd, neîndoios, raţiunile ei, m-aş feri să 
bag mîna în foc că aşa ceva se întîmplă şi în cazul 
raţiunii. Foarte rar întîlneşti un roman înfăşurat atît de 
strîns pe osatura raţiunii. Şi nu doar atît; în romanul 
acestui ascet al detaliului, binomul ficţiune-realitate 
este perfect reconciliat – prin mijlocirea meşteşugită 
a resurselor logicii şi raţiunii – într-un limbaj comun, 
fapt ce face din prima, pe parcursul cărţii, un loc 
(sau un mod) comun, nu mai puţin delectabil însă, de 
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închegare livrescă a cronotoposurilor fără coordonate 
precise, fără referent real, însă atît de familiare (de ce 
oare? cum de oare? şopti farsa-ntrebătoare). Interesant 
şi şarmant este felul în care, sub tutela şi jurisdicţia 
raţiunii, PC îşi permite jonglerii – tandre uneori, 
alteori de un cinism înmănuşat, practicat cumva din 
exasperare – cu destinele personajelor, ca şi lecţiile 
subtile care reies, pe cale de consecinţă, de aici. Una 
dintre ele ar putea fi enunţată în următorul fel: fără 
o prealabilă documentare, nu te bagi niciodată într-o 
chestiune (dedusă dintr-un truculent fragment extras 
de la pagina 197, din toiul forfotei new-age-iste: 
„Crezînd că alergarea haotică a Marychkăi făcea parte 
din reţeta acumulării energetice, sau poate din cu totul 
alte motive, unul din pacienţii doamnei Agneta începu 
să alerge după ea, încercînd să-i aţină calea.”). Nu 
mi-ar părea eronată nici o perspectivă parţială asupra 
personajelor acestui roman, privite ca link-uri, noduri 
de divergenţă/ convergenţă a unor piste şi paliere pe 
care naraţiunea se dezvoltă năstruşnic şi imprevizibil. 
Pentru că mişcările personajelor nu sînt reductibile 
la nişte scheme trasate de indexul destinului. Cum 
este şi firesc, buna proprietate a rotiţelor şi pîrghiilor 
raţiunii se transmite şi în cazul termenilor, iar de aici 
şi pînă la nucleele cu valoare aproape axiomatică, 
presărate în mai toată cartea, funcţionînd, şi ele, în 
multe rînduri, ca adevărate link-uri, e doar un pas mic 
şi greu de evitat, invers proporţional cu ispita. Am 
numit astfel un procedeu, poate chiar un rîvnit viciu al 
scriiturii adumbrite de tentaţia conceptului, care, mai la 
vedere sau nu, conferă substanţă şi greutate specifică 
romanului şi este foarte în respect cu exigenţele şi 
înfăţişările literare ale autorului.La fel de firesc este ca 
ocurenţa acestor nestemate axiomatice să nu fie deloc 
întîmplătoare sau pur decorativă în labirintul minuţios 
al textului. În spatele caleidoscopului multicolor, 
polimorf, un praf rezultat prin alchimiile marca PC 
suflat la ţintă, adică în ochii cititorului neavizat (de 
prim strat) ori ai celui ghiftuit dar încă avid după 
pospaiul senzaţionalist şi strălucirea sa bombastică, 
PC urzeşte meticulos, cu dedalică aplicaţie, adevărata 
miză, eşafodajul complex şi complicat al ficţiunii, care, 
în final şi în ciuda artefacturilor ce populează trama, 
oglindeşte cea mai deplină realitate. PC e unul dintre 
exemplele fericite de prozator care lucrează îndelung 
asupra textului şi, poate de aceea, niciodată gratuit, el se 
află mereu sub imperiul ţintei clare: răsplata aşteptărilor 
celui ce-i citeşte cărţile şi, prin efect de bumerang, a 
propriului efort. Poate mai abitir decît celelalte cărţi 
ale sale, Christina Domestica şi Vânătorii de suflete 
clatină şi clinteşte comodităţile de percepţie, de 
gîndire, de limbaj şi se aplică, livresc dar atît de uman, 
un fel de reducţie fenomenologică prin care realitatea, 
despovărată de zgura locurilor comune, e repusă în 
drepturile perene, recăpătîndu-şi însuşirile. Cel puţin în 
această carte, cu mize atît de temerare, scrisul lui PC 
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aduce şi a cruciadă a raţiunii în tentativa de a recupera 
filonul de sens pierdut printre straturile devălmăşite ale 
realităţii: „Căci oamenii vorbesc adesea nu pentru că 
ar avea ceva de spus, ci dintr-o dureroasă nevoie de 
afecţiune. În mod normal, într-o lume raţională, fiecare 
cuvînt ar trebui să aibă un singur înţeles şi numai unul, 
ca în matematică.” Nostalgia atribuirii de sens, aşadar… 
Altfel, PC nu trebuie, în nici un caz, compătimit; 
de aproape oriunde vom spicui fragmente precum: 
„Colonelul tăcu cîteva clipe, de parcă şi-ar fi luat un 
mic concediu, pentru a evalua odihnit situaţia.” sau 
„Doar îşi drese glasul, tuşind scurt, pentru a-şi semnala 
disponibilitatea de a răspunde oricărei întrebări despre 
destinaţia şi scopul călătoriei sale”, ingenioase perle de 
atmosferă şi coloratură prozastică, va fi de ajuns pentru 
a legitima definitiv un autor cu darul de a desluşi 
sensul cardinal în textul altfel stufos, plin de desişuri, 
al lumii, dar şi al cărţii care o concurează. Spectacolul 
cărţii este cu atît mai lăudabil, cu cît PC nu este un 
frenetic al imaginarului de limbaj – spectaculos în 
sine, la impact – , ci al aceluia de construcţie, care ţine 
mai puţin de nativitate şi mai mult de perspicacitate, 
de ştiinţa dozajelor şi îmbinării ansamblului. Povestea, 
neobişnuită în sine şi neobişnuit de bine gîndită – avînd 
în vedere masa informaţională vehiculată – va face ca, 
indiferent de calibru, cititorului să nu-i rămînă decît să 
constate fără efort şi, mai ales, să ia aminte. Şi chiar dacă 
nu-şi prinde cititorul în mrejele vreunei magii, recte 
ale iraţionalului, ea şi-l ataşează degrabă şi îi creează 
dependenţă, datorită forţei de coerenţă a construcţiei, 
un atu, astăzi, aproape dispărut, o constantă de care 
funcţia literaturii a fost exonerată. PC e unul dintre cei 
puţini care o reabilitează imperturbabil şi fără cusur.

* postludiul, ca orice postludiu, diversionist, 
aduce a încercare de deturnare, de dejucare, cu debut 
schismatic, ruptural, căci dizolvă convenţia pe care au 
fost montate cele 370 de pagini precedente, o aboleşte, 
o divulgă s-ar zice, intenţia e, însă, fals metanarativă, 
clivajul dezvăluie o alta, o dă pe faţă, ca pe o carte 
aruncată la bătaie… A, să bag o strîmbă. Romanul 
Christina Domestica şi Vânătorii de suflete e un 
nesperat (şi vast) depozit de muniţie anti-postmodernă 
(na, c-am zis-o; sic! & co). Faptul că, pe seama lui, 
autorul s-a trezit cu normă-ntreagă la premiile literare 
de firmament, mă duce cu gîndul la o, mă rog, gravă 
neînţelegere care a buimăcit taman floarea cea vestită 
a criticii empiriste (parcă aşa le zice instanţelor cu 
reşedinţa în Empireu!). Bref. E intolerabil aşa ceva! (ce-
i drept, romanul a catadicsit să apară tocmai pe vajnica 
arşiţă ce a tăbăcit vara lui 2006, ceea ce face foarte 
plauzibilă ipoteza conform căreia a fost confundat, 
printr-un efect de miraj, cu vreun feeric peisaj glacial, 
cînd, în realitate, e ditamai aisbergul!

Şi totuşi…ce-i cu această carte, de-ar fi să 
părăsim convenţia literară? Sau dacă înlocuim tag-
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uri ca: parodie, ironie, parabolă, satiră ş. cl. – care 
împămîntează lejer şi comod în grundul receptării 
hedoniste şi cu care a fost gratulată prin mai toate 
cronicile, respectabile de altfel – , cu altele, din roman 
(aşa scrie, aşa citim): Tesla, psihotronic, structuri 
disipative, Bohm, experimentul Philadelphia, biiip, 
biiip, gata? gata! Ce facem cu toate circuitele cu care 
romanul, în subteranele sale, face atingere? Să înălţăm, 
aşa, o întrebare: în care şi despre ce realitate scrie 
PC şi în care este interceptat/ receptat critic scrisul 
său? Virînd puţin şi comutînd într-o zonă de decalaj 
intersubiectiv, dăm lesne peste întrebări de genul: în ce 
măsură cernerea printr-o grilă clasică – atacînd textul pe 
fronturile bătătorite ale matricilor stilistice, formulelor 
estetice, eşafodajelor epice, tehnicilor narative etc. 
– poate asigura accesul deplin la hipertext, recte la 
polifonia mesajelor, care nu are decît foarte puţine 
întretăieri cu tipologia personajelor, în ciuda cinematicii 
lor debordante, în schimb are destule, chiar dacă doar 
intuite, bănuite, cu disponibilitatea puţin obişnuită 
a autorului în a sesiza subite şi subtile conexiuni? 
Vă urez o lectură cît mai verticală, cu cît mai multe 
decolări de pe puzderia de piste din romanul acesta ca 
o lampă a lui Ilici într-o lume livrată (sic!) fundamental 
dezordinii. O lume unde toate se aleg şi ajung vizibile 
– literatura e şi ea trecută aici, cu arme şi bagaje, fără 
prea multe convulsii – pendinte de perverserenţă (nici 
o eroare de ortografiere, doar o oroare de concept, 
nimic mai mult!), o lume care îşi macină şi destramă 
temeiurile, cînd nu le devorează de-a dreptul. Într-ale 
literaturii, spre pildă, perverserenţa acţionează ca un 
scut/ teacă energetic(ă) ideală, în interiorul căreia se 
coc politropii e(ste)tice - moravuri & năravuri de toată 
mîna – nebănuite şi garantate succese fără număr. O 
lume cu distribuţie topologică, distorsionată modular, 
secvenţial, invadată de echivalenţi simbolici ai 
abisului comunicării, care este unul informaţional. Un 
fragmentarism accelerat, dus dincolo de capacităţile de 
procesare ale individului. Zice-se, pe la case mari, că 
„ordinea devine informaţie prin participare la un sens”, 
la care adaog repejor: instituirea de sens înseamnă 
întrupare semiotică. Ş’apoi, dezordinea ce cusur ar 
avea, lăsînd la o parte că eminenţa sa, sensul, nu cred 
c-ar avea ceva împotrivă!

Şi totuşi, pentru că am citit o carte care nu te lasă 
în pace o lungă perioadă de timp, dacă nu cumva, prin 
sumedenia trimiterilor subtextuale, pentru totdeauna 
– asta o fi însemnînd că e bună? – să mai spun că 
pare o metonimie specială, valabilă cel puţin pentru 
lumea actuală. Că bine mai zicea, anţărţ bine de amocul 
postmodernist, Eminescu: „Totuşi… este trist în lume!”
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Nicoleta CLIVEȚ

Ratarea fastuoasă a „drumului
 spre centru“

„Povestea Marelui Brigand este cea mai reușită 
carte a mea“1 – iată una dintre certitudinile nu doar 
răspicat, ci și disperat exprimate de Petru Cimpoeșu 
într-unul din interviurile sale. Și asta pe bună dreptate, 
căci romanul în cauză, unul de excepție, a avut parte 
de o receptare întristătoare, chiar cvasi-inexistentă 
la apariție (în 2000), și de una relativ mediocră la 
reeditarea din 2007. Cu excepția câtorva voci, precum 
cea a lui Andrei Simuț (care îl consideră cel mai bun 
roman al autorului2) sau a lui Andrei Terian (remarcând 
„un roman extraordinar care ascunde o parabolă despre 
pierderea credinței și despre instabilitatea realității“3), 
critica a fost cam la fel de leneșă și de divagantă precum 
umanitatea pe care romanul o descrie. Așa cum își 
ratează personajele „drumul spre centru“, fantasmatic 
și înspăimântător deopotrivă, așa și criticii romanului 
îi ratează esența, lăsându-se vrăjiți de performanțele 
narativ-procedurale, de „postmodernismul“ sau chiar de 
„postumanismul“ scrierii. Exasperat de atâta inadecvare 
(sau orbire?!), Petru Cimpoeșu își ia inima în dinți 
și, în cele din urmă, ne anunță pe toți care-i faza cu 
acest roman: „... au fost unii care i-au zis lui Bălăiță 
că Povestea Marelui Brigand vine din Lumea în două 
zile. Ăștia fie n-au citit Lumea în două zile, fie n-au citit 
Povestea Marelui Brigand, fie niciuna din ele. Uite, 
ca să-i ajut, le sugerez să citească mai degrabă teoriile 
lui Jung despre inconștientul colectiv și despre relația 
dintre inconștient și Dumnezeu. Fiindcă am acolo un 
personaj, Sadim cocoșatul pitic, care ilustrează cumva 
umbra acestui inconștient și un alt personaj, care moare 
și învie de mai multe ori și care ilustrează lumina. Mă 
scuzați că fac astfel de precizări, e îngrozitor să explici, 
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ca autor, ce ai vrut să spui în cartea ta“4. O punere la 
punct cu atâta franchețe, venită din partea unui scriitor 
care nu prea moare de grija criticii și nici nu e ușor de 
dat pe spate de aplauzele ei, se cuvine luată în serios. 
Respectiv, ca un îndemn de a ne pune pe treabă și de a 
vedea în ce fel și în ce măsură pot fi detectate teoriile lui 
Jung în relațiile pe care umanitatea precară din Abraxa 
reușește să le angajeze cu transcendentul.

În Abraxa – o provincie imaginară și nu prea5, un 
„burg vesel, impertinent și, în aceeași măsură, straniu, 
care își risipea cu dispreț ocaziile“6 (p.53), populat de 
oameni cu „vocația inacțiunii“, adevărați „soldați ai 
imaginarului“ (p.134) – se întâmplă, de mai bine de trei 
ani, lucruri ciudate: o anchetă condusă de elita orașului 
(comisarul Petrache, noul judecător de instrucție, 
grefierul Luca, avocatul Caroteanu, doctorul Marcu, 
procurorul și alți câțiva agenți executanți) încearcă să 
elucideze misterul apariției și dispariției repetate (de 
vreo cinci ori) a unei Victime. Cadavrul acesteia apare 
în diferite zone ale urbei, este preluat, investigat, dar 
de fiecare dată, după trei zile, dispare (chiar și de sub 
cea mai strictă pază!), pentru a reapărea curând, în 
altă parte. O energie nesecată este pusă, de mai-marii 
locului, în slujba consemnării celor întâmplate, dar 
fără rezultate. Toate rapoartele scrise (îndeosebi de 
grefierul Luca) sunt de un fantezism baroc, nimic nu 
se leagă, povestea naște la nesfârșit povești, imaginarul 
cotropește realul și îl ia în stăpânire, reușind să creeze 
„o realitate paralelă mai vie“ (p.41). Astfel, se produce 
o maximă dilatare narativă, dublată de o diluare direct 
proporțională a sensului. Cu câteva excepții, anchetatorii 
sunt incapabili de a frisona la transcendent, preferând 
să jubileze centrifug într-un moment în care li se oferă 
șansa replierii centripete către sine.

Se visează mult în Abraxa, diurnul și nocturnul 
sunt într-o vie comunicare, dar fără mare folos. Chiar 
și reflecțiile despre vis sunt numeroase și substanțiale 
(„visăm la fel de mult în stare de veghe ca și în somn, 
visul fiind un element de unitate și continuitate a ființei 
noastre“ – p.52; „imaginea realității este neîncetat 
însoțită și întregită de visul nostru“ - p.53; ba chiar 
realitatea însăși este, de fapt, „visul nostru despre 
realitate“ – p.53), fiind intuită capacitatea oniricului 
și a fantasmaticului de a crea nu doar lumi, ci și sens. 
Dar, absolut omenește, personajele lui Petru Cimpoeșu 
își tratează visele/poveștile cu prea mare lejeritate. 
Potrivit teoriilor lui C.G. Jung, la care prozatorul, cu 
generozitate, ne-a trimis, omul modern accede la sens/la 
totalitate tocmai prin intermediul acestor vise, țâșnite din 
inconștient și purtătoare ale unor arhetipuri colective. 
Cei din Abraxa se confruntă, la nivel de colectivitate, 
cu arhetipul divinității care moare și renaște (pe model 
christic, dar nu numai), însă sunt incapabili să sesizeze 
acest lucru. Și nu pentru că ar fi vizitați de cine știe ce 
spaime metafizice, ci pentru că tratează totul relaxat, 
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într-o manieră estetă, specifică vremurilor crepuscular-
alexandrine pe care le trăiesc. Tot C.G. Jung spunea că 
„oriunde omul trăiește un lucru tainic își proiectează 
ipotezele în el, fără cel mai mic simț autocritic“7. 
Este exact ceea ce face, cu o precizie și o determinare 
diabolice, elita din Abraxa: proiectându-și propriile 
povești inflaționiste asupra aparițiilor numinoase ale 
Victimei, nu face decât să îngroape „lumina“ și să 
îngroașe „umbra“. Deși asistă la o revelare a sacrului, 
abraxienii reușesc trista performanță de a transforma 
această şansă într-un spectacol al entropiei fastuoase, 
polifonice, de o teribilă inconștiență, probând astfel 
„incapacitatea de a adera la pariul global și imperativ 
ce li se oferea, cu primejdiile și seducțiile sale, grija 
de a nu intra în atingere directă cu violența unui 
adevăr peste puterea lor de înțelegere și mult prea 
cuprinzător, exigențelor căruia nu erau deloc pregătiți 
să-i răspundă“. (p.283) Totul e proiecție, fără pic de 
introspecție, în condițiile în care ceea ce se așteaptă de la 
ei este tocmai contrariul, adică o retragere a proiecțiilor 
și o confruntare directă, atât cu „lumina“, cât și cu 
„umbra“. Singuri își sabotează „drumul spre centru“, 
din precaritate și din groaza de a rămâne față în față cu 
propriul suflet. Sadim, cocoșatul pitic care-i îngrozește 
tocmai pentru că reprezintă partea de „umbră“ a ființei 
lor (ce se cuvine acceptată și integrată pentru a ajunge 
la sens, nicidecum respinsă), face o descriere precisă 
a ușurătății lor: „Lipsa la ei a oricărui sentiment de 
onoare și demnitate ia adesea forme delirante, oamenii 
aceștia au ceva stricat în fibra rasei lor, ceva profund 
neserios, o frivolitate diabolică, un spirit autocritic 
complet ineficient, combinat cu o excesivă indulgență 
față de sine, părerea lor despre ei înșiși este, în definitiv, 
dintre cele mai proaste, și tocmai asta le justifică toate 
abdicările, valoarea lor supremă e bășcălia, uneori îmi 
fac impresia că există numai pentru a flecări și gesticula, 
gata la orice compromis, pregătiți pentru orice lașitate, 
trăiesc ca în vis, se comportă ca niște amnezici, auzul 
lor nu mai este de mult sincer și de aceea le vorbești 
în zadar, deși altminteri apreciază estetica discursurilor 
morale, iar în discuțiile dintre ei subiectul predilect îl 
constituie, firește, cinstea, corectitudinea, altruismul...“ 
(p.217) Pe lângă Sadim, există și alte personaje (toate 
marginalizate și însoțite de o aură tulbure, sulfuroasă) 
care îndeamnă la reflecție, la interiorizare, la centrare: 
domnișoara Orzan-cea-bătrână, Cartaphilus sau Anania. 
Cel din urmă este singurul care intră deplin pe frecvența 
mesajului Victimei, rugând-o, simplu, să facă în așa fel 
încât soarele să răsară în fiecare dimineață... Cum de 
este, totuși, posibilă o asemenea racordare la mister, ni 
se spune direct: „cererea lui Anania se raporta de fapt la 
ordinea statornicită asupra acestui soare din noi, pentru 
ca prin ea să ne împărtășim de ordinea tuturor lucrurilor 
și de lumina soarelui de pe cer“. (p.274) La capătul 
celălalt al spectrului se află comisarul Petrache, cel mai 
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opac la esențe, un pragmatic fără mari neliniști, pe care 
cazul anchetat nu-l destabilizează, ba chiar tratează totul 
ca pe o farsă, specializându-se în divagație, eschivă, 
temporizare.

Grav este că nici asupra poveștii lor întemeietoare 
– povestea Marelui Brigand - nu mai reușesc abraxienii 
să se pună de acord. Criza de identitate ajunge să 
destabilizeze propriile origini, propriul mit fondator, 
creând astfel premisa distrugerii finale: „povestea lui nu o 
mai știe propriu-zis nimeni. A fost cândva, la începuturi“, 
dar „am uitat-o câte puțin“, astfel că s-a transformat într-o 
„istorie a uitării, a risipirii, a dilatării spre nimic“ (p.219). 
Se pare că Marele Brigand a întemeiat orașul, dar a intrat 
repede în conflict cu locuitorii săi, căci avea meteahna de 
a le fura sufletele. Este motivul pentru care va fi capturat, 
dar „deși îl țineau închis între ziduri, i se rugau pe 
ascuns, fiindcă se temeau de el și totuși îl iubeau și-i erau 
recunoscători într-un fel, iar când aveau vreun necaz, îi 
cereau ajutorul...“ (p.285) Uitarea acestei „povești“ e ca 
o despărțire de un Dumnezeu vetero-testamentar, care le 
trimite apoi un Fiu (o Victimă), pentru a crede din nou. 
Dar ei nu înțeleg mesajul „înomenirii lui Dumnezeu“ 
(cum ar spune C.G.Jung), minunea îi prinde nepregătiți 
pe unii, indisponibili pe alții.

De o realitate spectrală (anchetatorii nu reușesc 
să-i facă o fotografie, obținând doar „chipul încadrat 
într-o pată de lumină și parțial acoperit“, p.83), Victima 
face totul „din iubire“, după cum reiese dintr-o scrisoare 
ce pare să-i aparțină, sperând ca astfel să reușească să 
supună mulțimea gălăgioasă și dezarticulată ce i-a 
fost încredințată spre disciplinare. Dar în zadar. Tot ce 
reușește este să o arunce într-un proces continuu de 
relativizare, de abandonare a explicațiilor și de maximă 
activare a laturii pseudo-creative, producătoare de povești 
diversioniste. Cel care îi avertizează asupra riscurilor la 
care se expun este avocatul Caroteanu; detașat, la rece, el 
rostește câteva adevăruri, repede ignorate. În primul rând, 
îi atenționează pe anchetatori că aparițiile misterioase ale 
Victimei (pentru că, oricum, „voi nu mai căutați de mult 
făptașul, ci victima“, p.14) au un sens și vor continua 
atâta timp cât nu li se va găsi unul. Nu de alta, dar, potrivit 
aceluiași avocat, „omul e un mare consumator de sens, 
poate trăi fără pâine, dar nu și fără sens“ (p.212); doar 
că omului nu-i este dat să constate, pur și simplu, sensul 
(neavând această capacitate), așa încât nu-i rămâne decât 
posibilitatea de a-l inventa și, apoi, de a-l verifica pe 
propria piele. Dacă la partea cu inventatul abraxienii se 
pun pe treabă într-o veselie și fără discernământ, partea 
cu verificatul este refuzată cu obstinație. Pilda „sticlei 
cu otravă“ oferă o cheie de lectură a întregului roman: 
„Există două atitudini posibile: să crezi că în sticlă e într-
adevăr otravă sau, dimpotrivă, să crezi că eticheta aceea e 
întâmplătoare sau deliberat mincinoasă, în sticlă aflându-
se un lichid cu totul inofensiv; în felul ei, fiecare dintre 
aceste credințe e un adevăr. Totuși, singurul mod de a 
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verifica este să bei din sticlă. Or, problema e: cine poate 
și are curajul să verifice adevărul ultim al sticlei? (...) 
Cine vorbește despre Adevăr, sau Rațiune, sau Suflet, și 
așa mai departe, nu face decât să inventeze niște esențe și 
să le toarne într-o sticlă pe a cărei etichetă scrie «Otravă» 
– apoi, uitând el însuși ce a pus acolo, și neavând curaj să 
verifice, să se întrebe ce ar putea fi înăuntru, să înceapă 
cu presupunerile“. (p.210)

Așa cum nu este înțeleasă „lumina“, vehiculată de 
arhetipul christic al Victimei, la fel nu este înțeleasă nici 
„umbra“, întrupată de Sadim. Accesul la sens (la Sine, 
cum ar spune C.G.Jung) este condiționat de realizarea 
unei duble cunoașteri, atât a părții luminoase, cât și 
a celei întunecate a ființei. Dar în Povestea Marelui 
Brigand, „lumina“ este risipită cu povești, iar „umbra“ 
este respinsă cu violență; Sadim este detestat de toți, cu 
toate că, prin acțiunile lui, nu le face decât bine: „Unde 
apărea el, se lăsa deodată liniștea, lumea se rărea, cei 
care mai rămâneau se prefăceau că nu-l văd, vorbeau în 
șoaptă, oameni care până cu o zi în urmă, să zicem, îi 
arătaseră oarecare prietenie sau recunoștință, acum nu-l 
mai cunoșteau, priveau pe lângă el cu niște ochi opaci 
și stupizi, iar în ziua când Sadim nu mai apăru nici în 
localul Poștei, nici în piață, nici în oborul de vite, în ziua 
când nimeni nu-l mai văzu, răsuflară ușurați, fără a-și 
spune asta, fără a-i recunoaște dispariția: ar fi preferat să 
creadă că nici nu existase.“ (p.75-76) Așa cum o definește 
C.G.Jung, „umbra“ nu e un rău absolut, ci „ceva inferior, 
primitiv, neadecvat și suspect“8, cu care omul refuză să 
se confrunte, dintr-o frică primitivă față de conținuturile 
ce ar putea ieși la iveală. Numai că ajungerea la adevăr/ 
la totalitate nu este posibilă fără o privire directă spre 
astfel de conținuturi umbroase. C.G. Jung merge chiar 
mai departe, considerând că „umbra“ face parte din 
imaginea arhetipală a divinității și că ea se alătură, în 
creștinism, trinității, obținându-se o cuaternitate. Cam 
la fel de departe ca C.G.Jung merge și Petru Cimpoeșu 
în romanul său: tot orașul e cuprins de spaimă după ce 
Sadim se dedă alchimiei (forma medievală de explorare 
a „umbrei“, după același C.G. Jung), reușind să obțină 
Piatra Bastardă, „care spurcă în loc să înnobileze“ 
(p.240), ceea ce atrage ura dezlănțuită a abraxienilor, uniți 
în efortul de a-l elimina. Nu reușesc, astfel că travaliul 
alchimic al cocoșatului pitic continuă, cu rezultate și mai 
surprinzătoare: cu ajutorul Victimei (aflate, pe atunci, la 
vârsta copilăriei), obține „Aburul Verde“ – „o flacără de 
aur care îl lumină preț de câteva clipe“ (p.298). Reușita 
se datorează, în întregime, unui gest aparent întâmplător 
al Victimei (o sincronicitate, cum ar veni!), care răstoarnă 
„accidental“ niște vase și realizează astfel combinația 
magică, declanșând întâlnirea cu „Himera“ aducătoare de 
„bucurie domoală, tihnită“ (p.299). Ca urmare a minunii, 
Sadim îi face Victimei o propunere de colaborare, 
acceptată tacit, dar imediat: „Să nu te temi de mine, 
băiatule, îi spuse cu durere și bucurie, simțind în aceste 
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câteva cuvinte eroarea întregii sale vieți. Să nu te temi de 
mine... Nu sunt un om rău. Numai că am dat prea mult 
din bunătatea mea, fără a primi nimic în schimb... Te voi 
învăța și vom face lucruri minunate împreună, dacă vei 
fi silitor. Vrei? Iar băiatul aprobă fără a rosti un cuvânt, 
doar înclinând cuminte capul.“ (p.299) Sadim și Victima, 
„umbra“ și „lumina“ reușesc împreună să ajungă la 
Himeră, la Aburul Verde, izomorf cu aurul alchimic – nu 
unul al transformării comune a oricărui metal în aur, ci 
unul al transformării interioare, spirituale. 

Dacă ar fi reușit, printr-o minune, să experimenteze 
total cele întâmplate în urbea lor, personajele lui Petru 
Cimpoeșu ar fi putut, la rândul lor, să atingă Himera, 
să-şi desăvârșească „drumul spre centru“ și să afle că, 
la capăt, îi așteaptă o armonizare a contrariilor. Cel mai 
aproape de această revelație este grefierul Luca (alotropie 
a scriitorului), care, în drumul său spre Imaș (un fel de 
Emaus), aflându-se, fără să știe, în apropierea Victimei, 
trăiește un moment de iluminare, de parcă i s-ar deschide 
porțile „către adâncimea abisului de dincolo de cer“ 
(p.262); o „spaimă plină de bucurie a unei căderi spre 
înalt“ (p.263) îl invadează, contrariile încep subit să se 
armonizeze („mai aproape de soare e mai frig“, p.263), 
iar sentimentul „unei realități din alt plan, intangibile“ 
(p.263) îl copleșește. Trăiește o experiență „tare“, ajunge 
în „centru“ și realizează, prea târziu, lipsa de autenticitate, 
risipirea și insignifianța destinelor locuitorilor din 
Abraxa. Distrugerea finală (căreia grefierul îi rezistă doar 
cât să poată consemna și momentele ultime, urmând să 
dispară la rându-i) nu e decât pedeapsa firească pentru 
orbirea lor. Dar și expresia convingerii ferme pe care 
Petru Cimpoeșu o are – că „omul este un proiect încă 
neîncheiat“9.

_______ 
1Petru Cimpoeșu - Interviu cu scriitorul Petru 

Cimpoeșu, de Laura Huiban, în Ziarul de Bacău/ 16 octombrie 
2009.

2 Andrei Simuț, Între Metopolis și Albala, în 
Observator cultural, nr.111/19-25 aprilie 2007.

3 Andrei Terian, Sticla cu otravă, în Ziarul de 
duminică/ 13 iulie 2007.

4 Petru Cimpoeșu – A scrie înseamnă a citi lumea, 
interviu cu Iulian Boldea, în România literară, nr. 20/2014.

5 În Cele 7 predici către morți (vol. Amintiri, vise, 
reflecții, Ed. Humanitas, București, 2015), C.G.Jung folosește 
pentru Dumnezeu numele de Abraxas, precizând că este o 
preluare de la gnosticul Basilides (sec.II); prin urmare, Abraxa 
lui P.Cimpoeșu este un fel de tărâm al lui Dumnezeu, în care 
chiar se întâmplă lucruri dumnezeiești, doar că nimeni nu-și 
mai dă seama.

6Petru Cimpoeșu, Povestea Marelui Brigand, Ed. 
Dacia, Cluj-Napoca, 2000.

7C.G. Jung, Psihologie și religie, în vol. Opere 
complete XI – Psihologia religiei vestice și estice, Ed.Trei, 
București, 2010, p.71.

8 Ibidem, p.95.
9Petru Cimpoeșu - Interviu cu scriitorul Petru 

Cimpoeșu, de Laura Huiban, în Ziarul de Bacău/ 16 octombrie 
2009.

un prozator par excellence: petru cimpoeșu

KOCSIS Francisko

Între avers şi revers

Petru Cimpoeşu ţine să ne prevină de la bun 
început, într-un scurt excurs explicativ, nici prea 
echivoc, nici deloc, ce conţine volumul Nouă proze 
vechi • Ficţiuni ilicite* şi cum au luat naştere povestirile 
pe care le vom citi; la o primă vedere, pare un apel la 
indulgenţă, ceea ce, să recunoaştem, n-ar da prea bine, 
de aceea nici nu mă las cu toată greutatea pe scaunul 
acesta şubred, măcar că sunt de bună credinţă şi nu-l 
suspectez de nici o tentativă de mistificare pe hâtrul 
autor moldovean, îl cred că încearcă să scuze stângăciile 
tânărului autor care, e de presupus, a făcut în anii 
formării sale tot felul de exerciţii de păcălire a cenzurii 
pe lângă micile concesii voite şi nevoite inerente, s-a 
molipsit de formule ori a căutat să-şi uşureze în vreun 
fel calea spre debutul editorial, lucruri cu totul de înţeles 
şi care nu merită să li se acorde o atenţie peste măsură de 
mare. Pe deasupra, e dreptul autorului de a folosi, dacă 
vrea, peria, de a mai îndepărta nişte scame, iar treaba 
asta nu merită cu prisos nici explicaţii, nici reproşuri. 
Şi cred că a mai plivit pe ici, pe colo, se pare că a mai 
făcut mici îndreptări, ceva mai mult decât eliminarea 
„greşelilor de culegere” strecurate în vechile texte, că 
prea merge fraza fără hârtoape.

Recunosc că am citit abia acum cartea, nu la 
vremea apariţiei, dar mi-am răscumpărat într-un fel 
inspirat, benedictin aş zice, păcatul de a le fi neglijat 
atâta vreme: am citit de două ori povestirile; o dată ca 
tot omul, de la un capăt la altul, apoi, după scurtă vreme, 
am recurs la o lectură inedită, încrucişată, alternând 
povestirile, o dată una veche, apoi una nouă, şi tot aşa, 
până la capăt, ca un duş scoţian, una caldă, una rece, până 
interfuzia a devenit totală şi revelatoare: nu există prea 
mare diferenţă de scriitor, doar de limbaj, în cele vechi 
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savoarea este reţinută, prudentă, impregnată în subtext, 
în cele noi flutură la vedere ca un drapel seniorial pe 
cetăţile vechi, dar blazonul este acelaşi.

Acuma, după ce am pus aceste jaloane şi 
simt aproape la nivel epidermic discretele şi abilele 
manipulări ale autorului („Adevărul e că, în aceste 
proze, am încercat să aduc un omagiu «optzeciştilor» 
utilizând, cât şi cum m-am priceput, metodele preferate 
de ei – citatul, autopastişa, intertextualitatea”.), care 
împing la conjecturi îmbietoare, fiind însă şi ele 
însele pândite de aceleaşi riscuri, pot să le privesc cu 
o oarecare detaşare. Dar cum am spus, alung orice 
(sau aproape orice) suspiciune. Ca să nu-mi răpesc 
plăcerea lecturii. La această scurtă introducere n-ar mai 
fi de adăugat decât că-i de-a dreptul o benedicţiune că 
Petru Cimpoeşu are prieteni cărora nu le-a putut refuza 
„solicitările imperative” şi a scris aceste povestiri după 
ce a „inventat” conceptul de „ficţiune ilicită”.

Povestirea care deschide volumul, A venit un 
scriitor din Bucureşti, este îmbibat de spiritul şi tradiţia 
epocii evocate, cu toate elementele unei realităţi crude 
la vremea ei, dar „îmblânzită”, cuminţită de distanţarea 
de momentul şi locul acţiunii de o memorie mereu 
concesivă cu trecutul, aşa şi în cazul acesta, evocarea nu 
scrâşneşte dinţii, consemnează ca un proces-verbal care 
numără obiecte, lăsând pe dinafară senzaţii, sentimente, 
emoţii, singurele în stare să tulbure, să stârnească, să 
strice eventuale socoteli, deşi nimeni nu se mai aşteaptă 
la aşa ceva într-o lume despre care nu se poate spune că 
e resemnată, câtă vreme îşi fixează parcă noi „culmi” de 
stoicism răsturnat, absurd, îşi testează capacitatea de a 
îndura. Caricaturizarea întregului cadru social, chiar şi 
în condiţiile date, nu poate atinge efectul de bumerang 
devastator pentru că autorul nu chicoteşte, are o stranie 
simpatie pentru naivitatea infantilă a semenilor ce se 
găsesc în situaţia de a se confrunta nu cu condiţia, ci cu 
legenda scriitorului; pentru oameni, el este un reporter 
al realităţii şi se simt îndreptăţiţi să-i ofere subiecte, 
fiecare consideră că viaţa lui e un roman pe care-l face 
cadou autorului, unul incredibil de taciturn, muţenia lui 
suspectă ori prudentă putând fi pusă în relaţie cu un alt 
amănunt peste care nu se trece: primarul (numai el?) 
e la curent cu tot ce i s-a relatat scriitorului, de unde 
trebuie musai să deducem ori că toţi sunt ascultaţi (deşi 
numai tehnica de astăzi ar face posibilă o asemenea 
performanţă), ori că toţi sunt delatori voluntari, un leat 
de pârâcioşi. Asta e o marcă banală a epocii, dar oare 
cenzorii ar fi aplaudat o asemenea acuitate a observaţiei? 
(Aş vrea, dar n-o pot evita.) Ştiu că nu. 

Şi aici, dar şi mai evident în Femeia trecu strada, 
scriitorul persiflează clişeele diegetice de bandă desenată 
care se animă prin procedee de ceasornicar, adică de 
tensionare a arcului epic care împinge în pagină un tic-
tac de cuvinte prea tocite ca să mai semnifice ceva diferit 
faţă de ce au însemnat în alte zeci de situaţii similare, 

un prozator par excellence: petru cimpoeșu

roirea de vorbe având un efect răsturnat, provocând o 
nostalgică dorinţă de tăcere, după ce se depăşeşte un 
hotar redundant, desigur. „Comunicarea prin tăcere, 
prin tăceri. Felurite tăceri, care exprimă. Moduri de a 
tăcea. Şi aici e riscul care le pândeşte. La un moment 
dat, tăcerea unuia poate însemna, poate spune altceva 
decât tăcerea celuilalt. Când descoperă asta, e prea 
târziu, constată că nu se mai înţeleg nici prin vorbe” 
(p. 72). O implozie de comunicare. Limbajul cu rol de 
butaforie, personajul cu rol de manechin auctorial, cadrul 
referenţial al alegoriilor sociale reflectate de pliurile 
ficţiunii converg într-un final terifiant: „oglinda arăta 
ochilor care ar fi putut să vadă: de sub pleoape ţâşniră 
violent lacrimile” (p. 80), o povestire în care autorul a 
avut mii de posibile exerciţii de ironie, ratate toate dintr-
un admirabil sentimentalism. Nu se află foarte departe 
nici I.O.V., unde farsa colegilor are un final tragic tocmai 
pentru că nu oricine poate fi subiect de farsă, iar dacă 
ne permitem să citim altfel, să transformăm iniţialele 
în nume, Iov, scurta naraţiune se poate transforma, nu 
ştiu cât de superficial, într-o prelungire ca act a farsei 
divine în farsa păgână. Explicit, textul nu îndreptăţeşte 
o asemenea asociere, însă are în subteranele sale un sens 
giratoriu care trimite direct la modelul biblic.

Şi tot pe aceeaşi linie, lăsând puţin în planul 
secund povestirile cu umor suculent, ironie fină ori 
auto-ironie bonomă, mă opresc la povestirea care atinge 
pragul metafizicului, Fenomenologia invizibilului, fără 
a trece însă în dincolo de el, nici nu are cum, pentru că 
autorul nu-şi propune speculaţii anamnetice, se fereşte 
de ele şi înscenează o ingenioasă convenţie narativă, 
el povesteşte ce i-a povestit cineva căruia i-a povestit 
altcineva, ceea ce este, aflăm, o reflectare „de patru 
ori improprie”, la a treia sau a patra mână, conexiuni 
printre care metafizicul se lasă doar intuit, nu există 
metafizică la mâna a doua, metafizică second-hand, însă 
voinţa de a atinge acest prag şi de a adăsta cât mai mult 
în faţa lui produce o nuvelă psihologică de profunzimi 
nebănuite, în care ironia reţinută, nu foarte acidă, are 
parcă darul de a prevesti dramatismul rezervat de destin 
protagonistului.

Debutând abrupt, sec, în manieră considerată 
revolută, prin prezentarea laconică şi imparţială a 
personajului, Doru Ifrim, „de origine sănătoasă”, numit 
secretar cu propaganda într-un orăşel de provincie la o 
vârstă revoluţionară, e adevărat, dar prea necopt, prea 
tânăr şi prea fragil cultural după ieşirea din „şcoala 
de partid”, însă îndârjit şi înflăcărat de sloganuri 
ideologice, hotărât să acţioneze rapid şi eficient, în 
„spirit revoluţionar”, pentru lichidarea „duşmanului de 
clasă” (toate acestea, strânse laolaltă pentru autenticitate, 
produc senzaţia unui extras dintr-un ziar de epocă, 
un limbaj care a creat istorie şi a provocat consecinţe 
tragice pentru mult prea mulţi oameni). Hotărât să se 
ducă să desfiinţeze duşmanul din interior, să se infiltreze 
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între călugări, Ifrim nu-şi dă seama cât e de insignifiant 
în demersul său belicos şi sfârşeşte prin a fi el dominat 
şi „convertit” de blajinul Emilian, să fie subjugat de 
„misticismul” înfierat înainte, să se lase transformat 
în martir al unei cauze care-i fusese străină şi pe care 
o considera duşmănoasă fără să-i fi cunoscut esenţa. 
După ce-şi ia un concediu, cu acordul unui superior 
din aparatul de partid, care moare la scurtă vreme 
într-un accident, fără a mai putea confirma mobilul 
infiltrării sale („mâna destinului”, pe care Cimpoeşu o 
exploatează cu pricepere într-o adevărată succesiune de 
„întâmplări”), Ifrim îşi începe „noviciatul” fără bănuiala 
că fondul său subconştient musteşte de credinţa latentă 
pe care o moştenea de la generaţii de oameni religioşi 
– dovadă a slabei cunoaşteri de sine –, peste care s-a 
suprapus o pojghiţă superficială de citate, sloganuri şi 
expresii ideologice pe care psalmii şi viaţa monahală cu 
ritm care sugerează vecinătatea misticului o spulberă cu 
repeziciune, fostul ateu devenind în scurt timp bigot, 
fanatic apărător al unui ritual statornicit de veacuri. 
Această schimbare radicală devine evidentă când ajunge 
să fie anchetat de securitate, când personajul care „îşi 
asumase pe cont propriu o misiune deosebit de riscantă: 
aceea de a lupta împotriva lui Dumnezeu” (p. 243) face 
o basculare totală şi îşi asumă o misiune şi mai riscantă: 
aceea de a-l apăra pe Dumnezeu, de data aceasta în 
noua sa identitate, asumată sub numele de Teofil, preţul 
fiind cel suprem. A fost înmormântat într-un loc secret, 
în jurul lui ţesându-se legenda martirului, care începe 
printr-o vindecare.

Epilogul pune un contrapunct acut în polifonia 
planurilor naraţiunii, adăugând micilor digresiuni 
eseistice care punctează înlănţuirea de întâmplări (în 
care hazardului nu i se respinge rolul) o semnificaţie 
aparte, uşor de aglutinat la realitatea cotidiană: povestea 
fostului securist Adrian Iacob care a contribuit la 
arestarea tânărului activist de partid convertit, devenit 
în noile conjuncturi sociale parlamentar. De undeva, nu 
aflăm de unde, a pornit un zvon că ar fi fost colaborator 
al securităţii, iar cineva dintr-o comisie parlamentară de 
validare pentru o funcţie importantă ţine să-l întrebe cât 
adevăr se află în acest zvon. După ce neagă vehement 
că l-ar fi cunoscut pe Ifrim sau pe călugărul Teofil, 
parlamentarul este ispitit şi determinat să jure, dar nu 
„conform legii”, ci după o formulă magică transferată în 
ritul popular în cuvintele: „să mă trăsnească Dumnezeu 
dacă...”, în cazul de faţă dacă a colaborat cu sinistra 
instituţie. Omul a jurat fără să clipească, bineînţeles. 
Numai că la „câteva zile” după aceea, el a plecat „cu 
amanta” într-o excursie la munte, iar la întoarcere a 
hotărât să coboare pe jos, ca să se bucure de „vremea 
splendidă”, dar brusc s-a înnorat, „de sus curgea cu 
găleata, iar cerul se înnegrise, de parcă s-ar fi făcut 
deodată noapte. Dar nu erau propriu-zis descărcări 
electrice. A fost într-adevăr numai una. Şi aceea l-a lovit. 
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Într-adevăr, l-a lovit numai pe el; deşi secretara se afla 
la mai puţin de un metru distanţă, ea nu a păţit nimic. Şi 
Adrian Iacob a căzut, într-adevăr, electrocutat” (p. 282). 
Da, neobişnuita expiere nu s-a lăsat aşteptată, fulgerul 
globular şi-a făcut treaba ca un laser. „Fenomenul fizic” 
nu are legătură cu povestea, spune scriitorul, ştiind că 
negaţia va întări şi mai mult convingerea contrară.

Citind extrasele de pe coperta a patra, nu pot decât 
să întăresc observaţia lui Paul Cernat: Petru Cimpoeşu 
e un „acut psiholog/caracterolog”, un bun conducător 
de impulsuri între realitate şi plăsmuire, nu pot decât să 
constat şi să admir cât de fulgerător se transformă la el 
realitatea în ficţiune, după câteva propoziţii care conţin 
nume reale, extrase parcă din paginile unui jurnal, 
fraza alunecă rapid, fără poticneli, spre descrierea unor 
întâmplări „neîntâmplate”, istorisirea e de o simplitate 
frapantă, denudată de barocul diegetic sesizat la mulţi 
confraţi premergători sau alături-mergători. Petru 
Cimpoeşu vine dintr-o tradiţie a prozei scurte româneşti 
şi tinde să întemeieze o altă tradiţie prin ficţiunile sale 
ilicite, asumându-şi consistenţa şi tensiunea materiei 
dintre avers şi revers, vechi şi nou.

________
* Petru Cimpoeşu, Nouă proze vechi • Ficţiuni ilicite, 

Editura Ploirom, Iaşi, 2008, 331p.

Vasile SPIRIDON

Efectul de IMPRINTING

Deşi Petru Cimpoeșu nu se consideră un 
optzecist sadea, volumul Nouă proze vechi. Ficțiuni 
ilicite, apărut în 2008, sigilează o relaţie simptomatică 
a scriitorului băcăuan cu promoția literară în chestiune. 
În „Câteva cuvinte” de început, sunt explicate 
unele criterii cronologice și stilistice despre şansele 
reactivării formulelor textuale ale promoţiei sale: 
„Adevărul e că, în aceste proze, am încercat să aduc 
un omagiu «optzeciştilor» utilizând, cât şi cum m-am 
priceput, metodele preferate de ei – citatul, autopastişa, 
intertextualitatea. Deşi eu nu mă consider propriu-zis 
«optzecist», cred că drumul deschis de «optzecişti» în 
proză, deşi deocamdată abandonat, încă nu şi-a epuizat 
resursele şi, cine ştie, poate că vreuna din generaţiile 
literare viitoare va încerca să recupereze lucrurile bune 
pe care cei mai valoroşi dintre ei le-au propus” (pp. 6–7). 

În fond, prin acest gest de reverență, Petru 
Cimpoeșu își dezvăluie procesul strategiilor narative 
în cadrul cărora intriga respiră aerul orizonturilor 
prezumtive, cu deznodămintele lăsate în coadă de pește. 
Prozatorul se vede confruntat cu situația că multitudinea 
de texte din realitate depăşeşte inflaţia de texte din 
literatură și, drept urmare, va încerca să aproprieze 
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ficțiunea textualistă realității postdecembriste. Este 
semnul sigur că Petru Cimpoeșu crede într-o posibilă 
continuare a paradigmei neîncheiate a optzecismului.

Prozele din prima secțiune a cărții sunt, în pofida 
distanţei luate de autor acum (adică în 2008), integrabile 
optzecismului, deoarece trebuiau să facă parte inițial 
din volumul Caii de curse sau cursele de cai, propus 
în 1987 spre publicare Editurii Cartea Românească. 
Realismul cotidian optzecist va fi amestecat cu realism, 
vizionarism și farsă cu accente parodice în viitoarele 
romane, care l-au impus pe Petru Cimpoeșu drept un 
reprezentativ prozator contemporan. O parte au fost 
încorporate ulterior romanului Simion liftnicul. Roman 
cu îngeri și moldoveni, fapt ce dezvăluie procesul de 
metamorfoză suferit de scriitura textualistă. În aceste 
parodii ale textualismului împânzite cu intertext, 
autopastişă şi citate se simte o mare plăcere de a povesti, 
neputința de a o face fiind văzută drept „o formă 
simulată de nevroză, un simptom maladiv care conduce 
la strategii ilicite de eludare a poveștii” (Ficțiuni ilicite 
– fără sex, p. 221). 

În privința postmodernismului, militanții lui par a 
se atașa de orice formă de mișcare venind din viitor. Băi, 
fiţi postmoderni, altfel nu ne primeşte în NATO! este o 
proză de mare haz, ce dă seama de această tendință. Aici se 
militează chiar pentru înființarea unei Agenții Naționale 
pentru Postmodernism și mă limitez la a cita un paragraf 
din „Apel către conștiințe” (sau, poate, către lichele?): 
„Să lăsăm deoparte neînțelegerile care au dezbinat 
dintotdeauna breasla noastră și să ne aducem contribuția 
la construirea unei societăți postmoderne multicultural 
dezvoltate. Într-o atmosferă de unanimă corectitudine 
politică, să gândim și să scriem cărți de înaltă valoare 
artistică, în cel mai înalt spirit postmodern. Numai așa 
vom putea contribui la ridicarea societății noastre pe 
înalte culmi de civilizație și progres pe care înaintașii 
noștri s-au ridicat înaintea multor popoare din Europa, 
fără însă a li se recunoaște acest merit” (p. 196). Desigur, 
s-a parodiat aici stilul limbii de lemn al cuvântărilor lui 
Ceaușescu, liderul comunist fiind considerat în altă parte 
drept „o persoană cu grave probleme de narativitate” 
(Ficțiuni ilicite – fără sex, p. 219). 

Grave probleme de narativitate aveau și 
oamenii muncii de la orașe și sate, după cum se vede 
în proza A venit un scriitor din București. În spiritul 
vremii comunismului, un scriitor ajunge într-un orășel 
provincial, de unde trebuia să meargă mai departe, într-o 
localitate din proximitate, cu ocazia lunii cărții la sate 
(februarie). Este un foarte bun prilej pentru localnici 
de a-l asalta spre a-i propune diverse subiecte literare, 
deoarece sunt convinși că viața le este, cum altfel?, una 
de roman. „Dacă aș avea timp, aș scrie zece romane, nu 
unul” (p. 17) – îl asigură administratorul hotelului unde 
este cazat, iar o domnișoară învățătoare îi mărturisi că 
scrisese și ea între limitele aceleiași specii despre drama 
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ei sentimentală, dar că a aruncat manuscrisul pradă 
flăcărilor (nici pe departe un gest ritualic, făcut de marii 
creatori). Pe de altă parte, primarul îl îndeamnă să scrie 
despre cu totul alte subiecte, „pe linie”: îndeplinirea 
și depășirea planului, sesizarea anumitor neajunsuri, 
devotamentul și spiritul de sacrificiu al cetățenilor. Total 
dezorientat, pățitul scriitor părăsește hotelul aproape fără 
a scoate o vorbă și face rapid cale întoarsă.

Pe aceeași linie, dar din vremea comunismului 
românesc timpuriu, în proza Fenomenologia invizibilului, 
Doru Ifrim, tânăr cadru de nădejde al partidului, pleacă 
la o mănăstire pentru a ancheta cauzele unui incendiu 
izbucnit în condiții suspecte. El ajunge să se călugărească 
şi moare în postura de martir, după ce a fost anchetat de 
Securitate și arestat. Securistul ce-l anchetase, devenit 
deputat, este fulgerat mortal după ce a jurat strâmb că 
nu are nicio implicaţie în cazul respectiv. Aceasta ar fi o 
dovadă metafizică despre puterea distructivă a cuvântului 
acceptat sub prestare de jurământ. 

În același registru, al cuvântului care... dărâmă, 
în proza Teorema urechii, minciuna unui soț despre o 
inventată aventură extraconjugală a sa îi pricinuiește 
consoartei amuțirea totală și paralizia. Ceea ce, trebuie să 
recunoaștem, este mult mai grav decât a profera o injurie, 
iar proza Primii oameni nu ştiau să înjure conturează o 
așa-zisă istorie a lumii de dinainte de apariţia înjurăturii 
întemeietoare. Povestirea se centrează pe misterioasa 
căutare, care-l aduce pe un urmaș fictiv al biblicului 
Adam în prag de omucidere şi apoi de sinucidere, până 
când replica adecvată isteriilor nevestei este finalmente 
rostită. Este vorba despre prima înjurătură, cu trimitere la 
origine, din istoria omenirii. Iată și comentariul suculent: 
„La o analiză oricât de sumară, vedem că înjurătura, ca 
orice alt concept, este de fapt o negaţie căreia i se atribuie 
un grad de realitate, ceea ce, potrivit unuia dintre urmaşii 
lui Adam, pe care-l chema Parmenide, echivalează cu 
atribuirea de fiinţă nefiinţei. Este calea cea mai directă 
şi mai sigură, aflată la îndemâna fiecăruia dintre noi, de 
exorcizare a demonului propriu” (p. 188). 
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Acuitatea notaţiilor și conturarea apăsată a 
personajelor dovedesc o încredere a lui Petru Cimpoeșu 
în puterile ficţiunii ce nu se re-găsește atât de evident 
la alți optzeciști. Tema scriiturii este luată în răspăr, iar 
citatul şi pastişa se constituie în prilejuri de meditaţie 
nu asupra textului abstract, ci asupra comportamentului 
uman. Iată un intertext ce poartă marca textualismului 
resorbit: „Părintele Emilian era, în felul lui, un 
fenomenolog. El a înţeles că icoana Maicii Domnului cu 
Pruncul este rezultatul intenţiei cu care o priveşti; la fel 
ca în desenul lui Jastrow, în care poţi vedea un iepure 
sau o raţă, după cum doreşti. Raportul dintre semnificat 
şi semnificant este unul arbitrar şi nemotivat. Nimic nu 
justifică, de exemplu, ca seriei de foneme i-c-o-a-n-ă să i 
se asocieze conceptul de icoană şi cu atât mai puţin vreo 
idee divină. Toate acestea, desigur, nu în mod discursiv 
şi sistematic, aşa cum le prezint eu aici. Pur si simplu, 
când i s-a adus o icoană (se afla încă în arest) şi i s-a cerut 
s-o scuipe, a scuipat-o” (Fenomenologia invizibilului, 
pp. 263–264).

Și proza Protosifon este o parodie, în stilul 
unui veritabil exerciţiu semiotic, pe marginea a două 
vise avute de mătușa naratorului, pe care le-aș numi 
proleptic și, respectiv, analeptic. O femeie simplă, 
fără școală, visează la sfârșitul „obsedantului deceniu” 
cuvântul „casetofon”, al cărui referent nu fusese inventat 
încă. Naratorul întărește aserțiunile lui Umberto Eco, 
din Tratat de semiotică generală (citat după regulile 
filologice, la subsol), despre relația semnificat-
semnificant, punând în evidență rolul de pionierat al 
mătușii în respectivul context socio-cultural. Curat 
protocronism! Neliniştitor în primul vis, proleptic, „era 
tocmai faptul că se constituia dintr-un singur cuvânt, şi 
nimic mai mult, cuvânt pe care mătuşă-mea probabil îl 
văzu mai întâi scris – şi zic probabil deoarece, neştiind 
carte, ea nu putea fi sigură că lucrul acela scris era chiar 
cuvântul CASETOFON –, apoi îl auzi rostit de o voce 
impersonală, rostit de mai multe ori, cu intenţia vădită 
de a i-l imprima în memorie” (p. 111). În al doilea vis, 
analeptic, avut după 20 de ani de la întâiul, se va arăta 
ciudatul cuvânt „protosifon”, care va fi explicat pur şi 
simplu ca un „sifon primordial, adică un pahar cu apă şi 
cu un pai în el” (p. 121). 

În schimb, un cuvânt precum CARP, din proza 
cu același titlu, provoacă o incursiune tipică analizei 
articolelor de dicționar, în gama de semnificații ale 
unui cuvânt. La capătul unor considerații etimologice, 
traversând istoria triburilor de daci, numele CARP 
îşi verifică aplicabilitatea în imaginea unui părinte 
însingurat şi trist, hotărât să se înscrie la respectabila 
Casă de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, cu abrevierea 
CARP. 

Tot legat de inițiale, I.O.V., adică Ispas Octavian 
Vasile (din proza I.O.V.), este victima farselor epistolare 
comise de colegii de serviciu din redacția unui ziar. 
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Aceștia îi ticluiesc niște scrisori ca venind din partea unei 
admiratoare anonime îndrăgostite de el, ce-i zdruncină și 
pacea căminului conjugal. Zelosul ziarist de la „Steagul 
roșu” va fi victima unor incidente de neexplicat, 
căzând pradă tulburărilor erotice (duse până la analiza 
grafologică a celor scrise de „ilustra necunoscută”) 
și redactării multiplelor variante ale epistolei de 
răspuns. În schimb, geloasa soție acuză serioase devieri 
perceptive, cititorii fiind avertizați că fiecare întâmplare 
își are explicația ei: „De exemplu, într-o zi, doamna V. 
se întorcea din oraş, când văzu într-un copac un omuleţ 
verde cu picioarele desfăcute şi mâinile întinse lateral, 
parcă ar fi făcut gimnastică. Acest fenomen misterios, 
interpretat de ea ca un semn prevestitor de cutremur, 
secetă sau alte catastrofe naturale, poate fi explicat cu 
uşurinţă datorită progreselor ştiinţei. În esenţă, este 
vorba despre un fenomen optic. În momentul când 
observa omuleţul verde din copac, doamna V. se afla în 
autobuz, iar autobuzul aştepta la semafor – informaţii 
suficiente pentru ca fiica ei să elucideze totul în câteva 
fraze: omuleţul verde se reflecta de pe semaforul trecerii 
de pietoni pe unul din geamurile autobuzului, iar de 
acolo pe geamul opus, creând iluzia că ar atârna în 
copacul de pe marginea trotuarului, o iluzie optică dintre 
cele mai banale” (pp. 85–86). Digresiunile științifice sunt 
imbricate și ele, în altă parte, narațiunii: „Palpitând tot 
mai frenetic, celulele sale se ordonau în noi configuraţii, 
iar materia lor devenea imponderabilă, încât reverberaţia 
unei energii implacabile deschidea, la orizontul minţii, 
ceva ca o fereastră către a doua conştiinţă” (Ficțiuni 
ilicite – fără sex, p. 230). 

Dar scrisorile nu sunt doar anonime și amoroase, 
ci și oficiale, cu putere decizională asupra vieții și a 
morții destinatarilor. Protagonistul din proza În drum 
spre happy-end este acuzat pe nedrept pentru furt de 
către un vecin, fapt ce naşte mari frământări, amplificate 
şi de către nevasta sa cicălitoare. Toate acestea îl împing 
la sinucidere, derularea anamnetică de dinaintea morţii 
aducându-i şi detaliul prin care victima şi-ar fi putut 
demonstra nevinovăţia. El sfârşeşte, ca nenea Anghelache, 
din Inspecțiunea... caragialeană, în urma primirii unei 
citații judecătorești, prin care era chemat în instanță ca 
parte civilă, iar nu ca inculpat, așa cum crezuse. Pragul 
morții îi aduce o revelație de ordin semantic, ce ține 
de puterea lexicologică. Prin urmare, personajele pot fi 
victime ale ficţiunilor de orice fel, de la cele politice până 
la cele economice și scriptologice.

Proza Femeia trecu strada pune și ea pe tapet toate 
procedeele textualiste și automatismele specifice acestui 
tip de scriere. Autorul dă explicația că faptele narate au 
avut loc doar în imaginaţia sa. De aici şi caracterul lor 
„ilicit”, deoarece această modalitate oblică atrage după 
sine o falsificare a faptelor prezentate ca o poveste. 
Această proză este o hazoasă și detaşată deconstrucţie 
a textualismului, căruia i se demontează parodic 
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mecanismele, Petru Cimpoeșu manifestând dorința de a 
reveni la frumuseţea relatării fruste. Prozatorul militează 
în Femeia trecu strada pentru subiecte atrăgătoare, în 
detrimentul artificiilor „textuării” lui, pentru claritatea 
unei istorisiri, iar nu pe principiile învăluirii ei. De 
asemenea, el mizează pe caracterul inedit al situaţiei în 
care se află personajul mai mult decât pe frământările 
sale interioare. Resemnat, „autorul” recunoaște că nici de 
data aceasta nu i-a ieșit o capodoperă, dar „Esențial e să 
nu trișezi cititorul. Simte și nu te iartă” (p. 76). În spiritul 
conceperii acestei proze, după ce am văzut/citit „femeia 
trecu strada”, ne putem întreba: oare se întâmplă totul la 
ora cinci, precum faimoasei marchize a lui Proust, care 
ieși la respectiva oră? Cititorul nu are de unde ști, din 
moment ce naratorul mărturisește că nici el nu prea are 
habar. 

Afinitatea lui Petru Cimpoeșu cu promoția ʼ80 
este departe de a fi ombilicală, deși detaliile cotidianului 
sunt distribuite cu grijă, în spiritul acesteia, de prozatorul 
băcăuan. Și aceasta pentru că matca formatoare 
generaționistă își va spune mereu cuvântul, asemenea 
unui efect de imprinting, explicat astfel în proza CARP: 
„Tot ce s-ar putea petrece într-o casă se petrece în casa 
natală; ideea noastră de curte, ați observat, este direct 
influențată de curtea în care am copilărit; spuneți poartă 
sau gard, sau uliță și veți avea în minte imaginile acelor 
lucruri care au fost primele denumite astfel, imagini care 
s-au asociat definitiv acestor denumiri. De fapt, despre 
toate acestea au scris cu mai multă pricepere alții, nu văd 
de ce m-aș băga și eu. Este vorba despre așa-numitul efect 
de imprinting: bobocul de rață se atașează din primele 
ore de viețuire de orice formă de mișcare, considerând-o 
mama sa” (p. 43). 

Pentru Cimpoeșu, scrisul reprezintă un prilej de 
a contempla, interoga și, eventual, de a re-ordona lumea. 
El este convins că prin ficțiune, printr-o construcție 
livrescă ordonatoare, s-ar putea atenua entropia 
universală, întrucât, în universul ficțional, spre deosebire 
de realitatea lumii, există mereu un sens, mai mult sau 
mai puțin clar schițat, în funcție de talentul creatorului. 
Datele realului sunt învestite cu însemnele ficțiunii, iar 
ficţiunea propriu-zisă dobândește caracteristicile realităţii 
și, astfel, diferența realitate-ficțiune se simte atenuată 
până la indistincție. Însuși prozatorul se declară stăpân 
incontestabil pe arealul propriei ficțiuni: „întâmplările 
despre care voi relata au avut loc în realitate. Dar eu 
le relatez ca şi cum ar fi avut loc numai în imaginaţia 
mea, ca pe o poveste, Ceea ce înseamnă că le falsific” 
(Ficțiuni ilicite – fără sex, p. 213). O narațiune poate 
fi percepută ca fiind adevărată, ceea ce nu înseamnă că 
ea exprimă și adevărul, ci doar că ne arată calea spre el. 
Or, cui are în intenție să exprime adevărul, nu ar trebui 
să-i mai pese dacă este crezut sau nu pe cuvânt scris. 
Câștigându-și recunoscuta autoritate prin cuvântul scris, 
Petru Cimpoeșu își poate permite să nu-i mai pese. 
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Georgeta MOARCĂS

Miturile lumii postdecembriste

Petru Cimpoeșu reia, în Celălalt Simion, rețeta 
romanului de observație socială care i-a adus succesul 
cu Simion liftnicul. Cu unele modificări de compoziție, 
introducând fermentul demonic într-o realitate socială 
și mai dezagregată decât cea de acum aproape 15 ani, 
prozatorul ne oferă un roman ce continuă reflecția asupra 
stării de spirit a societății românești postdecembriste. 
Dincolo de poveștile fiecărui protagonist al romanelor 
sale, spuse cu mult umor și îngăduință pentru ratare, 
Petru Cimpoeșu explorează modul particular în care 
aceștia se integrează în lume, felul în care interpretează 
evenimentele și deciziile pe care le iau. Observăm că 
acest studiu al mentalității românești de după 1990 
se sprijină și pe o cunoaștere în profunzime a „noilor 
mitologii”, pentru a relua o formulă barthesiană încă 
productivă în spațiul francez, dacă ne referim la cartea 
cu același titlu coordonată de Jerôme Garcin și apărută 
în 2007. În proza lui Petru Cimpoeșu este vorba despre 
o investigare a fantasmelor colective dar și personale 
cu un profil aparte, est-european, rezultat din întâlnirea 
întotdeauna spectaculoasă a mai multor orizonturi: 
unul pre-modern, magic, superstițios, al religiozității 
populare, altul modern, al „omului nou” comunist, 
dedicat științei și organizării sociale și unul la rigoare 
chiar post-modern, dominat mai ales de tehnologii 
avansate și lumi virtuale.

Societatea românească rămâne, în viziunea 
prozatorului, prizoniera unei obsesii constante pe 
parcursul a două decenii și jumătate, îmbogățirea peste 
noapte, care trebuie să compenseze cumva trauma vieții 
trăite în deriva tranziției. Preocuparea pentru inginerii 
financiare cu grad ridicat de periculozitate și eșec este 
evidentă în ambele romane. În Simion liftnicul, urmașul 
caragialian Elefterie Popescu este ultimul deponent 
la „Sistemul de Întrajutorare Caritas” și un redutabil 
jucător la Loto „6 din 49”. Tot aici, cu o sfială abia 
reținută, personajele s-ar mulțumi „cu niște miracole 
relativ modeste, ușor accesibile și având un caracter 
oarecum privat: de exemplu, să câștige un miliard de lei 
la Bingo.” (Simion Liftnicul, 158) Încă inocenți în Simion 
Liftnicul, ei vor descoperi abia în Celălalt Simion știința 
adecvării la aceste posibilități ale îmbogățirii imediate 
oferite de personaje influente din lumea politicii 
bucureștene, fără să înțeleagă cu adevărat resorturile 
înșelătoriei financiare sau, poate, mimând neștiința în 
scopul unei posibile eliberăridin închisoare cum este 
cazul lui Simion zis și Puiu, „fraier ca un pui de găină”, 
naratorul-personaj al ultimului roman.
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Petru Cimpoeșu nu mizează pe succesul în 
afaceri al eroilor săi. Ei nu reprezintă noii self- made men 
ai societății de tranziție, promotori ai valorilor reușitei 
sociale prin muncă onestă și perseverență. În majoritate 
oameni obișnuiți, ajunși la vârsta a doua, fără prea mari 
ambiții pe scara socială, având o biografie scindată, 
cu prima jumătate a vieții trăită în comunism, ei sunt 
confruntați acum cu schimbări radicale într-o societate 
a tuturor posibilităților. Starea de libertate pe care o 
trăiesc nu favorizează însă și eliberarea lor din condiția 
de minorat și această disonanță contribuie din plin la 
atmosfera deprimantă a ambelor romane. Mai degrabă 
despre supraviețuire și adaptare în condițiile incerte ale 
tranziției economice, dar și ale șocului trecerii de la o 
societate închisă la una cu o deschidere globală este 
vorba în ambele romane.

Peste detaliile vieților lor lipsite de orizont, Petru 
Cimpoeșu suprapune în mod înduioșător credința în 
posibilitatea existenței miracolului. Resursele sufletești 
ale personajelor par nesecate, constată Cristina Timar 
într-un comentariu pe această temă: „Oricâte deziluzii ar 
fi suferit din pricina credulității în anii tranziției (credința 
în Iliescu, în Caritas, în promisiunile politicienilor, în 
Loto 6 din 49, în horoscoape, în vânzătorii ambulanți), 
le mai rămân suficiente resurse încât să creadă și în 
Simion. Faza infantilității patologice nefiind depășită, 
ei nu pot fi suspicioși, cinici sau dezabuzați. Așteptarea 
unui miracol era atât de mare, încât Simion, pașnicul 
vecin de la parter, nu e privit nici un moment ca un 
șarlatan.” („Cotidian și metafizică în Simion liftnicul de 
Petru Cimpoeșu”)

Numai că acest miracol trebuie înțeles și drept o 
capacitate mereu sporită a oamenilor de a se auto-amăgi, 
prin construirea conștientă a unui orizont de așteptare 
alcătuit din elemente bricolate din religiozitatea 
populară, cărțile de interpretare a viselor, superstițiiși un 
dram de energie necesar speranței. Cel care însumează 
toate disponibilitățile mai sus menționate este în primul 
roman același Elefterie Popescu, care visase, printr-un 
noroc extraordinar, „pronie cerească sau providență” 
(Simion liftnicul, 70), de două ori lista numerelor 
de la viitoarea tragere Loto „6 din 49” pe ecranul 
televizorului, a doua oară înșirate viceversa. Acționând 
în spiritul acestei „revelații”, personajul nostru se 
dă însă ușor bătut de obstacolele care îi apar în cale, 
interpretând fatalist neșansa momentului: „Agenția era 
însă închisă și a rămas astfel până la ora unsprezece. 
Ar fi avut timp să se întoarcă acasă, dar a te întoarce 
din drum atunci când ai pornit să faci o treabă atât de 
importantănu e deloc indicat. Știm cu toții de ce. Așa 
încât domnul Elefterie s-a mai plimbat un pic prin 
parc, a trecut și pe la biserică, intenționând să pună un 
acatist, dar, întrucât și aici era închis, doar a aprins o 
lumânare, a făcut de câteva ori semnul crucii și a spus 
în gând Tatăl Nostru, apoi a intrat la cofetărie și a băut 
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un suc, s-a mai plimbat o vreme printre tarabele din 
Pasajul Revoluției... La ora unsprezece fix se afla lângă 
ușa loteriei. Bineînțeles că agentul tot nu apăruse. Asta 
explică de ce domnul Elefterie a ales în cele din urmă 
sala de jocuri electronice Decebal. (Simion liftnicul, 71)

Cu totul diferit stau lucrurile în Celălalt Simion, 
însă personajele lui Petru Cimpoeșu sunt tot duplicitare, 
aparent la fel de neîncrezătoare în posibilitatea 
câștigului, visând în secret doar la acest lucru. Anomia 
întâlnită în primul roman, unde fiecare personaj era pe 
cont propriu este combătută acum prin asocieri repetate. 
Mai întâi prietenii, Gogu și Simion se întâlnesc într-un 
subsol întunecat, prevestitor al aventurii în care vor fi 
târâți și al finalității ei, apoi intră în scenă cel care le 
va deschide posibilitatea reușitei, Deputat. „Îi spuneam 
Regrete Eterne sau, pe scurt, Regrete, deşi denumirea 
oficială era La Costăchel, şi cu timpul devenise locul 
nostru preferat de întâlnire. E un pic de umezeală acolo 
şi persistă un vag miros de mucegai, iar tavanul jos şi 
lipsa oricărei ferestre creează uneori o atmosferă destul 
apăsătoare, încât e posibil să te simţi ca într-un cavou. 
În schimb, ciorba cu perişoare e cea mai bună din oraş.” 
(Celălalt Simion, e-book)

Dar asocierea se face în rău și cu Răul, evidente 
fiind aici accentele bulgakoviene în construcția 
străinului. Nu numai că Deputat seamănă „uimitor 
de bine” cu motanul pierdut de Simion, având 
caracteristicile malefice știute, dar și contactul tactil cu 
el semnalează înrudirea cu binecunoscutul Behemoth: 
„Deputat îmi întinse mâna lui micuţă, de fapt, numai 
vârful degetelor, căci restul mâinii era cumva ascuns 
în mâneca hainei, lucru care îmi produse un fel de 
dezamăgire. Avea nişte degete reci, subţiri şi păroase, 
cu unghii înguste, mijlociul şi arătătorul îngălbenite de 
la fumul de ţigară.” (Celălalt Simion, e-book)

Inerției psihice din primii ani de după revoluție, 
vizibilă în pierderea personajelor în tot felul de reverii 
financiare, Cimpoeșu îi contrapune acum inițiativa 
în afaceri dar nu norocul îi ghidează pe îndrăzneți ci 
înșelătoria bazată pe cinism, pe nestăvilita „sete de 
dreptate a poporului”, și pe telefoanele cu suprataxă 
folosite la început doar de cei nemulțumiți de prestația 
în trafic a mașinilor Fundației Umanitare Rafael conduse 
de Bazil, Gioni și Hans. Stratagema Deputatului 
mizează în final pe deturnarea sentimentului justițiar al 
societății civile în formare valorificând starea de iritare 
generală a cetățenilor, care apelează numărul de telefon 
al acestei fundații doar pentru a fi ascultați de cineva 
într-o țară în care domnește haosul: „De la o vreme, 
sunau pentru orice. Asta făcea ca telefonul să fie mai tot 
timpul ocupat, iar cei care reclamau diferite aspecte, din 
ce în ce mai nervoşi. Practic, nici măcar nu era nevoie 
să le explic de ce lucrurile stau aşa şi nu altfel, fiindcă 
nu de explicaţii aveau nevoie, erau mulţumiţi dacă îi 
ascultam şi le dădeam dreptate. Erau unii revoltaţi din 
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cauza ritmului lent al reformelor. Alţii reclamau mizeria 
din spitale şi corupţia medicilor. Sau faptul că apa de la 
robinet venea cu mâl şi avea gust de fecale.” (Celălalt 
Simion, e-book) 

Fie că este vorba despre mici gesturi repetitive, 
cotidiene, fie de mari decizii, felul în care acționează 
personajele lui Petru Cimpoeșu, oameni debusolați din 
provincie, le dezvăluie gândirea de tip magic. Aproape 
toate personajele se conduc după „semne”, unele 
numai de ele știute, sunt atenți să descopere o serie de 
coincidențe secrete și să construiască  un sens vieților 
lor. A-ți uita acasă telefonul cum face Simion într-una 
din zile poate fi un semn rău anulat de inundația pe 
care o găsește la întoarcerea sa în apartament pentru că 
excesul de apă înseamnă întotdeauna bogăție. Alteori, 
visul recurent al soției sale Emilia, despre o fetiță care îi 
sparge capul cu un ciocan de jucărie pentru a citi acolo 
viitorul determină acțiuni în serie menite să certifice 
sensul premonitor negativ al visului (Emilia caută în 
ziare ferpare anunțând moartea cuiva apropiat), urmate 
de acte pacificatoare pentru sufletul celui decedat 
(plăcintele date de pomană). În primul roman, șirul 
hazliu al coincidențelor în crescendo care duc la golirea 
blocului, arătând că locatarii pot să alerge și pe scări 
nu doar să folosească liftul blocat de cizmarul Simion, 
ne indică importanța pe care acest mod de construcție 
a narațiunii o are pentru universul lui Petru Cimpoeșu. 
Catharsis-ul este atins prin însumarea unor momente 
distincte pornind de la emoția erotică propagată sonor 
prin pereții blocului de știința domnului Nicostrat 
Zăvorâtul arătată noii sale ucenice în Tantra Yoga – 
Kama Sutra, sporită de aburirea ochelarilor domnișoarei 
Zenovia și paharul spart de elevul Temistocle, foarte 
tulburat, culminând cu zgomotul infernal și vibrațiile de 
neoprit ale motocicletei reparate a domnului Ilie. 

Prinse în acest orizont sincretic pre-modern, 
comun celor două romane, personajele se vor raporta 
tot magic la noua lume în schimbare rapidă din jurul 
lor și mai ales la componenta ei tehnologică, explorată 
mai insistent în Celălalt Simion. Intrate doar timid în 
narațiune, definind preocuparea unui singur personaj 
saua cel mult două, buzzword-urile tranziției ca 
teleshopping, comis-voiajor, „Ieftinica”, loteria, jocurile 
mecanice se vor multiplica și generaliza în ultimul 
roman, oglindind o altă vârstă a societății românești: 
telefon mobil, iPhone, internet, blog, postaci, ONG, 
Fundație, număr cu tarif special, cont bancar, tranzacții 
online, biți, second-hand-uri, păcănele, Xanax, Lucrarea 
(cartea scrisă în închisoare).  

Trăind în Est, personajele din lumea lui Petru 
Cimpoeșu sunt nevoite să descopere, să construiască, 
să dea sensuri noi unor mituri ale lumii moderne. 
Sensuri contextualizate pentru această lume, cu istoria 
ei particulară și care, în Celălalt Simion, pare a fi una 
fără speranță. Personajele plutesc în derivă, situația 

economică precară le livrează și unei instabilități psihice. 
Supuse unei alterări evidente prin folosirea abuzivă a 
calmantelor și antidepresivelor, încă din Simion liftnicul 
personajele fac „adevărate dușuri scoțiene” alternând 
rudotelul cu cafeaua, până ce „sistemul nervos al 
fiecăruia devenise în ultima vreme tot mai labil, iar pe 
acest fond, izbucnirile de violență verbală, dar uneori și 
fizică, erau tot mai frecvente” (Simion liftnicul, 89-90), 
în timp ce eroii din Celălalt Simion închină adevărate 
ode Xanax-ului, panaceul absolut. 

Riturile de trecere, înzestrate altădată cu 
putere ordonatoare a existenței, și-au secătuit acum 
potențialitatea și ochiul suveran al autorului Celuilalt 
Simion observă, exasperat, decăderea în grotesc. 
Umanitatea se supune aproape hipnotic nașterilor, 
căsătoriilor și înmormântărilor, într-o proliferare 
absurdă a ceremonialurilor, iritantă pentru narator, 
mereu martor, în spațiul public, la unul din aceste 
evenimente. Căsătoriile sau înmormântările punctează 
cu exactitate de metronom timpul orașului, anunțate 
cvasi-apocaliptic de clopotele celor două biserici din 
centrul Bacăului, cea ortodoxă și cea catolică, așezate 
strategic la capetele Străzii Mari de altădată. Spațiul e 
dominat și de gălăgia infernală produsă de multitudinea 
de copii, rod al iubirii, care bat toată ziua mingea în 
spatele blocurilor și deprind de mici înjurături sofisticate 
exersate apoi în mediul on-line.

Mitul orașului modern de la sfârșitul secolului 
al XIX-lea, identificat de Roger Caillois cu Parisul, 
mit care presupunea, pentru Balzac și Baudelaire, o 
mobilizare a forțelor imaginației pentru aproprierea 
realităților urbane modelate de progres,se modifică 
radical în Celălalt Simion. Bacăul este un oraș 
desfigurat, influențând, prin haosul urbanistic, starea 
psihică a locuitorilor săi. Acest oraș de provincie nu 
este decât un substitut pentru toate orașele României 
post-comuniste, multe dintre ele moștenitoare ale unei 
arhitecturi monstruoase, deprimante: „De fapt, Bacăul 
nu e propriu-zis oraş, ci e o sumă de blocuri. Aşa-zisul 
centru al oraşului e tot un cartier de blocuri, cu o stradă 
ceva mai largă pe care se află un cinematograf abandonat, 
vechiul magazin universal, primăria, câteva baruri cu 
păcănele, două biserici şi o mulţime de farmacii. Una 
lângă alta. O puzderie. Nu-mi pot explica de ce-s aşa 
de multe farmacii. E ceva iraţional.” (Celălalt Simion, 
e-book)

„Ieftinica”, magazinul de haine la kilogram din 
primul roman, introdus în ecuația orgoliului   doamnei 
Alis care primește de la fiica ei, doamna Pelaghia o bluză 
mov deconspirată printr-o anonimă a fi de la „Ieftinica”, 
ajunge în Celălalt Simion cea mai bună afacere. Departe 
de a semnaliza preocuparea legată de economisire 
conștientă și de gestionare a resurselor, în încercarea de 
a contracara consumerismul facil sau o alegere în plus 
pentru fashioniste (cu sensul de original, unic, accesibil ca 
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preț), second hand-urile simbolizează în lumea lui Petru 
Cimpoeșu starea de sărăcie accentuată a celor care nu își 
mai pot permite să cumpere haine noi. Numărul ridicat 
de magazine și locul central pe care îl ocupă în planul 
urbanistic, imprimă orașului o atmosferă apăsătoare, 
de „scăpătare și părăginire”: „Merită să veniţi odată la 
Bacău, măcar în trecere. Măcar ca să vedeţi cât e de urât 
interesant. Este un oraş cât se poate de interesant, unde 
cea mai prosperă afacere sunt magazinele cu haine la 
kilogram. Toate cu acelaşi anunţ în vitrină: marfă nouă 
second hand. Nu se poate, aici e o contradicţie! Fiindcă 
e acelaşi lucru cu marfă nouă, haine vechi. (...) Iar la 
fostul magazin universal Luceafărul, un întreg etaj este 
dedicat hainelor la kilogram. Doamne, Dumnezeule! O 
mie de metri pătraţi de haine la kilogram! La fiecare colţ 
de stradă întâlneşti de asemenea un magazin cu haine la 
kilogram, plin de femei grase care întorc hainele acelea 
pe toate părţile şi le cercetează minuţios ore întregi, de 
parcă ar studia Talmudul.” (Celălalt Simion, e-book)

Facilitățile lumii moderne intră brusc în viețile 
personajelor lui Cimpoeșu, bulversând o existență 
cotidiană până atunci liniștită. Dacă în Simion liftnicul ne 
întâlnim cu farmecul irezistibil al comisului-voiajor, cu 
tentația posesiei diverselor gadget-uri străine prezentate 
la teleshopping și cu autoconvingerea dezvoltată de unii 
vecini cu privire la utilitatea acestor obiecte de uz casnic 
asociate cu bunăstarea occidentală, în Celălalt Simion 
comunicarea la distanță prin telefon mobil și internet 
este semnul unei noi vârste tehnologice. Posesia noilor 
obiecte și tehnologii este pusă sub semnul sacrificiului. 
Dacă în primul roman se sacrifică banii până la salariu 
și liniștea familială, personajele fiind în mod evident 
victimele naivității lor în ceea ce privește „cadourile” 
primite de la firmele străine, în schimbul cărora nu 
trebuie plătit decât comisionul și taxele de transport 
„neînsemnate”, în Celălalt Simion telefonul devine 
simbolul unui status social pentru care sacrificiul nu este 
niciodată prea mare: Gioni, vânătorul de maidanezi și 
membru în echipa șoferilor periculoși își vinde rinichiul 
unui actor celebru și cu o parte din banii încasați își 
cumpără un iPhone de ultimă generație.

Telefonul mobil devine instrumentul escrocheriei 
financiare din centrul celui de-al doilea roman, unde 
își îndeplinește cu prisosință rolul antropofag, dar nu 
hrănindu-se cu așteptarea anxioasă a contactului cu 
Celălalt, un rol atribuit de Philippe Delerm în Noile 
mitologii, ci speculând nevoia acută de comunicare 
în vederea restabilirii unui echilibru social. El devine 
mijlocul folosit în mod fraudulos pentru escrocarea 
bunelor intenții civice, cu efect de deteriorare a 
încrederii sociale pe termen lung. Jaful economic este 
la ordinea zilei, rezultatul fiind o societate atomizată în 
care valorile etice sunt ridiculizate iar timida societate 
civilă românească este discreditată.

În ordinea morală a lucrurilor, contează mai 

puțin faptul că personajele sunt pedepsite și naratorul 
se află în închisoare, scriind această relatare cu gândul 
evident mărturisit de a-și reduce din pedeapsă dacă 
publică Lucrarea, cât gradul de violență extremă la 
care a ajuns societatea românească. Poate cea mai 
puternică scenă din Celălalt Simion, într-o cheie tragi-
comică care-i accentuează cruzimea este reprezentarea 
unei îmbrânceli sângeroase pentru a apuca măcar o 
bancnotă din cei 3000 de euro puși de Deputat la baza 
stâlpului pe care se cocoțase un protestatar sinucigaș, 
cu o soție șomeră și trei copiii. Gestul lui este un 
revelator al răspândirii răului și al dorinței de înavuțire 
colectivă devenită deodată tangibilă. „Dacă printre 
blocurile mohorâte ale Bacăului ar fi apărut atunci 
un vas de croazieră cu toate luminile aprinse, venind 
direct din Mediterana, stupoarea provocată de un atare 
eveniment ar fi fost o nimica toată. Şi nu atât stupoare, 
cât mai ales consternare. Ca într-un vis, dar nu un vis 
frumos, ci dimpotrivă, unul întunecat, un fel de coşmar 
provocat prin hipnoză. În orice caz, ceva care răsturna 
ordinea normală şi aproape acceptabilă de până atunci 
a lucrurilor. (...) Între timp, la baza stâlpului se făcuse 
o grămadă ca la rugbi. Se împingeau unii în alţii, se 
înghionteau şi uneori se scuipau, dar interesant e că 
nimeni nu striga, nimeni nu înjura, din foiala trupurilor 
lor nu răzbăteau decât icnete şi un cor de gâfâieli. 
Am auzit lângă mine un ţipăt, mai precis, un fel de 
guiţat scurt. Era o doamnă care anticipase în acest fel 
dezastrul.” (Celălalt Simion, e-book)

Fin observator al realităților postdecembriste, 
Petru Cimpoeșu aduce în prim-planul celor două cărți 
discutate aici o viziune a destrămării societale cu 
atât mai îngrijorătoare cu cât este prezentă în ambele 
romane iar în al doilea mult mai accentuat. Conceptul de 
încredere socială, prezentat pe scurt ca fiind convingerea 
că celălalt nu îmi va face rău în mod voit și va acționa 
în interesul meu, reverberează și transformă pozitiv 
țesutul social. „Învățăm să participăm participând, și 
prin participarea într-un contact constant și apropiat 
cu ceilalți pe o bază voluntară învățăm «obișnuințele 
inimii» (Robert Bellah), ale încrederii, reciprocității, 
cooperării, empatiei față de ceilalți, și o înțelegere 
a interesului comun și a binelui comun. Din acest 
punct de vedere, cea mai cea mai importantă formă de 
participare este cea directă, față în față, și implicarea 
susținută în organizațiile de voluntariat din comunitatea 
locală.” (Prof. Kenneth Newton, European Social 
Survey Education Net, http://essedunet.nsd.uib.no/cms/
topics/2/1/3.html)

Configurația relațiilor sociale din cele două 
romane ale lui Petru Cimpoeșu arată o neîncredere 
generalizată în Celălalt, devenit mai totdeauna un suspect 
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de serviciu. În micro-universul blocului de locuințe al 
primului roman, strădania domnului Ion-șef-de-scară de 
a impune reguli de conviețuire armonioasă poate fi ușor 
interpretată drept o supraviețuire a trecutului recent, 
amintind de un control generalizat. Locatarii care se 
urmăresc și se suspectează reciproc, supraveghindu-se, 
sunt parte dintr-un mare panopticum în devenire, ale 
cărui etaje superioare sunt încă teritorii necunoscute 
și periculoase pentru domnul Ion, unde „se teme că ar 
putea fi agresat fără motiv”, etaje „la fel de inaccesibile 
și pline de neprevăzut ca insulele pe care trăiesc 
canibali”. (Simion liftnicul, 76) În Celălalt Simion,  
membrii Fundației Umanitare și Culturale Rafael 
contribuie cinic la disoluția societății, la exploatarea și 
deturnarea oricăror sentimente civice. Și totuși, oricât 
de multe umbre ar acumula personajele romanelor lui 
Petru Cimpoeșu, cititorul nu ajunge niciodată să le 
urască. Scriitorul nu moralizează ci educă în mod subtil, 
printr-un efect magistral de tragicomedie. 

_______
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Cristina TIMAR 
 

De la criza doctoratelor la criza 
literaturii carcerale postdecembriste

1. În căutarea „adevăraților Arnoteni” 

Teza de doctorat, romanul masiv al lui Caius 
Dobrescu, și Celălalt Simion, romanul lui Petru 
Cimpoeșu, deși apărute la o respectabilă distanță de 
opt ani unul de celălalt (2007, respectiv 2015), și 
aparținând unor scriitori atât de diferiți, par totuși să 
fi fost scrise unul în continuarea celuilalt. Afirmația 
poate părea hazardată, căci dacă e să stabilim un 
tandem, cel care ni se impune din start este între cele 
două romane ale lui Cimpoeșu, care-l au ca protagonist 
pe Simion liftnicul și reversul său, Simion decăzutul. 
Dacă Cimpoeșu își gândește cele două romane în 
opoziție, cel puțin la nivelul actanților principali, o 
neașteptată și nepremeditată continuitate regăsim între 
opul voluminos al lui Dobrescu și cel mult mai subțirel 
cantitativ al lui Cimpoeșu. În linii mari, fiecare din cele 
două romane decupează o etapă a tranziției românești, 
augmentând literar și tratând în cheie satirică o anumită 
patologie socială, a infractorului devenit... scriitor, 
dacă o cere conjunctura. La ambii scriitori, observația 
necruțătoare bate imaginația, depășită binișor de o 
realitate consternantă și absurdă.

Scriitori ai actualității prin excelență, celor 
doi romancieri nu le mai rămâne decât să combine 
halucinantele date ale realității în constructe literare 
care, în fond, nu rezolvă nimic, nu dau soluții crizei 
perpetue în care ne aflăm, ci pot, în cel mai bun 
caz, să dea măsura unei ars combinatoria proprie 
fiecăruia și, indirect, să invite la reflecție și luciditate 
prin romane care, în aparență, imită degringolada 
societății românești actuale. Mai clar spus, primul 
roman, în ordine cronologică, a cărui intenție parodică 
e detectabilă încă din titlu, surprinde punctul maxim 
al crizei doctoratelor, atins în intervalul 2005-2010, 
când fiecare așa-zis intelectual încerca să se legitimeze 
valoric prin calitatea de doctorand al cine știe cărei 
universități obscure, apărute peste noapte. Ceea ce 
proba, înainte vreme, excepționalitatea intelectuală, se 
devalorizează treptat până la a nu mai însemna decât 
cucerirea facilă a încă unei diplome în palmares, fără 
nicio legătură cu realele competențe ale candidatului. 
Toate se petreceau printr-o complicitate întreținută 
subtil de candidat, universitate și minister. Nouăzecist 
și universitar de marcă el însuși, Dobrescu își scrie 
romanul sub semnul unei duble parodii, una livrescă, 
în descendența romanului satiric de tip universitar, 
ilustrat de David Lodge, și una socială, parodicul 
impunându-se ca posibilă cale soteriologică, de 
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surmontare a entropiei lumii și de evitare a coliziunii 
cu apocalipsa. Parodicul, formă complexă a „hazului 
de necaz”, rămâne o cale, poate singura, de a mai 
câștiga timp sau măcar de a oferi cititorului imaginea 
unei „apocalipse vesele”. Din păcate, dimensiunile 
neobișnuite pentru cititorul grăbit, peste 800 de 
pagini, au fost o serioasă piedică în receptatea Tezei 
de doctorat, critica literară dovedindu-se la fel de 
expeditivă cu acest roman supraponderal, pe nedrept 
marginalizat.

De cealaltă parte avem un „outsider optzecist”, 
inginer de profesie, scriitor prin vocație, prea puțin 
răsfățat înainte de ʼ89, care debutează ca romancier 
în 1985 cu un „roman despre petroliști”, după propria 
caracterizare, și continuă fulminant cu seria celor trei 
mari romane publicate, aproape neverosimil, în interval 
de șase ani: Povestea Marelui Brigand – 2000, Simion 
liftnicul – 2001 și Christina Domestica și vânătorii 
de suflete – 2006. Primul și ultimul din această serie 
câștigătoare, deși neprietenoase cu cititorul neinițiat, 
căci universurile lor distopic-milenariste neliniștitoare 
și strucutra lor digresivă proliferantă la nesfârșit nu 
sunt tocmai pe placul cititorului aflat în căutare de 
plăceri rapide, s-au bucurat de un real succes de critică, 
impresionată de stăpânirea deplină a artei sale și de 
maturitatea inconfundabilului stil Cimpoeșu. Simion 
liftnicul, cu formula sa fragmentată, mustind de umor 
și satiră, și referentul – cetățeanul tipic, dintr-un orășel 
tipic al provinciei românești, căci Bacăul e doar un 
eșantion reprezentativ pentru orice alt oraș al țării, cu 
biografia secționată nel mezzo del camino de căderea 
comunismului –, mult mai ușor recognoscibil de către 
cititorul mediu, să zicem, a fost o adevărată lovitură de 
box-office literar, mult mai omogen receptat, câștigând 
atât simpatia criticii, cât și a publicului autohton și 
extern, dacă ținem seama de numeroasele traduceri 
de care s-a bucurat până acum. Celălalt Simion pare 
să-i calce pe urme, deși Cimpoeșu abandonează parțial 
formula patentată în primul Simion, locul naratorului 
voyoeur care-și vâră nasul în apartamentele unor 
cetățeni băcăuani, surprinzându-i în posturi deseori 
compromițătoare, trăind sub teroarea sabiei tranziției, 
de care se refugiază cum pot, cel mai adesea în 
intimitatea și promiscuitatea căminului și existenței 
domestice, fiind luat de naratorul subiectiv, un Simion 
declasat, ce-și scrie memoriile din închisoare, sperând 
că scrierea unei cărți în detenție îi va aduce eliberarea, 
potrivit atâtor antecedente faimoase ale ultimilor 
ani. 

Din această promiscuitate generală, nu doar 
a târgului provincial, ci a unei țări întregi, evadează 
doar primul Simion, un umil cizmar, dar și un mesager 
divin, a cărui maieutică atipică și hilară până la un 
punct – tăcerea, iar nu predica moralizatoare de 
amvon, ascetismul autoimpus, dar nu în vreo peșteră 

din munți, ci în liftul blocului, sibilinicele mesaje 
profetice – aspiră să trezească din amorțire conștiințele 
concetățenilor. Fapt care nu se va întâmpla, căci nu 
vom asista la vreo renaștere spirituală colectivă, ci la 
un eșec al relaționării cu metafizicul al colectivității, 
urmat de definitiva expulzare a misticului Simion. 
Straniul cizmar va dispărea fără urmă într-o bună 
zi, eliberând liftul care-i slujise o vreme de chilie și 
redându-le locatarilor libertatea de mișcare în veșnicul 
cerc al aceleiași existențe mediocre. Inadaptatul 
Simion I liftnicul a fost doar o mică piatră de 
poticnire, fața luminoasă a provinciei, adaptabilul 
Simion II penalul e reversul primului, chipul demonic 
al aceluiași spațiu, cu ascendențe în Bulgakov. Încă 
debusolat, dar trăind sub religia banului atotputernic, 
versatil, gata să semneze pactul cu Mefisto, adevărat 
mesager infernal întruchipat de evanescentul Deputat. 
Existența lui curge domol în direcția curentului și în 
lupta lui pentru supraviețuire recurge la diverse arme 
ilicite, – manipulare, complicitate la grup infracțional, 
minciună, compromis – în funcție de moda timpului. 
Așadar, îl vom lăsa deoparte pe Simion I ascetul, ca 
pe un model îndepărtat și inactual, care a fost tolerat 
și privit mai mult ca o curiozitate, pentru a petrece 
în tovărășia „adevăraților Arnoteni” postdecembriști, 
doctorandul Gică Ludu al lui Caius Dobrescu și 
filantropistul Simion, zis Puiu, al lui Petru Cimpoeșu.

2. Demonul sincerității

Gică și Puiu, ambii pasionați de Fundații 
umanitare, văzute ca nișe sociale ce garantează 
obținerea rapidă a unor fonduri nerambursabile, 
sunt de o locvacitate nestăvilită, iar depozițiile lor 
se revarsă în toate direcțiile, parcă dintr-un fel de 
urgență a confesiunii totale. Ei vor să spună tot – tot 
ce li s-a întâmplat, unde, când, cum, cu cine. Din acest 
motiv, se repetă sau se pierd în detalii, devin digresivi 
sau prolicși, uită de unde au pornit și ce încercau să 
demostreze, iar cititorul, dacă vrea să înțeleagă ceva, 
n-are decât să facă ordine în aceste complicate puzzle-
uri existențiale. Bovarici amândoi, tânjind după 
intrarea în grațiile cercurilor selecte ale puternicilor 
zilei, mai pe șleau spus ale afaceriștilor și politicienilor 
venali de la București, beți de putere, fie că vorbim de 
Remus Răcoare, amicul lui Gică, afacerist de soi, fie 
că e vorba de Deputat, creierul afacerii filantropice din 
care va face parte Puiu, ambii se dovedesc a fi, până la 
urmă, niște amatori care s-au întins mai mult decât le-a 
permis plapuma, victime, din naivitate și credulitate, 
ale rechinilor pe care, pentru o clipă, i-au socotit aliați.

De fapt, în ciuda imoralității și imposturii, a 
disponibilității lor de a risca să intre în afaceri dubioase 
fără a-și lua măsuri de precauție, ei rămân niște 
executanți simpatici și excentrici care trag ponoasele 
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– Gică e accidentat grav, e amnezic multă vreme, 
internat într-un ospiciu, Puiu e încarcerat, acuzat de 
„participare la grup infracțional” – adevărații „nași” 
rămânând mereu în libertate, fără ca acest lucru să le 
zdruncine vitalitatea și încrederea în oameni. Loviți de 
soartă, ei nu devin nici niște justițiari răzbunători, ca în 
filmele de acțiune hollywoodine, nici niște cotoroanțe 
acrite, împroșcând cu ură în jur, ci ajung, dacă se poate 
spune așa, la înțelegerea condiției lor umile de rotițe, 
de figuranți, într-un mecanism conspirativ mult mai 
mare și, ajunși în acest punct al reflecției, oarecum 
mulțumiți cu mediocritatea poziției lor. În cursul 
atâtor evenimente în care se rostogolesc, mânați de 
ambiții futile, Gică chiar mai mult decât Puiu, căci el 
mai face și figură de picaro al tranziției, călătorind nu 
numai în lungul și-n latul țării, prin toate categoriile 
sociale și etnice, ci și, beneficiar al unor burse, dincolo 
de hotare, cei doi fac totuși o descoperire esențială 
despre ei înșiși: că au stofă de scriitori. Acest lucru 
le redă încrederea în rostul și demnitatea propriilor 
vieți, ba chiar îi face mai buni, căci forul lor superior 
devine de-acum propria conștiință artistică, iar în fața 
ei nu ai cum să minți. Chiar dacă în aparență cei doi 
fac mereu uz de respectul datorat unor „adrisanți”, 
Stimata comisie doctorală – Gică, Cititorii Mei – Puiu, 
voluptatea rememorărilor e mai degrabă semnul unui 
proaspăt regăsit respect față de sine, al unei stime abia 
descoperite iar funcția cathartică a discursului confesiv 
e pentru amândoi reconfortantă. Puiu, spre deosebire 
de Gicu, e atât de încântat de descoperire, încât se 
avântă în considerații metatextuale, autoreflexive, 
dovedind o conștiință estetică mai avansată decât a 
lui Gică, precum și a mentorului său din închisoare, 
dl profesor de română cu veleități de scriitor, Tavi, 
poreclit „Răstristul”. Lecțiile de poetică ale dlui Tavi 
nu dau roadele scontate, căci Puiu face exact pe dos. 
Sfătuit să „se exprime în limitele a ceea ce este, dar 
fără să exagereze”, adică „adevărul cu măsură”, Puiu 
nu-și pune niciun fel de opreliște ci, excentric, dă tot 
din casă. Dar cea mai clară dovadă de disidență a 
discipolului este opoziția față de concepția perimată și 
tezistă a literaturii ca mijloc de educare, ca purtătoare 
a unui mesaj explicit: „De ce adică, atunci când scrii 
ceva trebuie Mesaj și Caracter Educativ. (...) Credeam 
că e de ajuns pur și simplu să scrii, și în felul ăsta devii 
mai bun.” (p.74) 

Furat de propriul discurs și de onestitatea 
față de propria conștiință, Puiu și, pe urmele lui, 
Gică, se prefac că nu remarcă mica vendetă față de 
manipulatori, deși e clar vorba de o dublă expunere, și 
a lor, care-și recunosc credulitatea și prostia, și poate 
chiar și-o exgerează, preferând să joace rolul prostului, 
și a celor care fac jocurile. Admirabil în cazul celor doi 
mi se pare tocmai felul în care eludează constrângerile 
și sparg convențiile, mai pe șleau spus cămășile prea 

strâmte ale discursului științifico-academic – Gică 
sau carceral – Puiu, luându-le în derâdere. Romanul 
lui Cimpoeșu se termină înainte de-a afla dacă, odată 
terminată, lucrarea i-a adus condamnatului suficiente 
credite încât să obțină eliberarea condiționată. Dar 
Puiu era deja un deținut liber când a reușit să învingă 
cenzura și autocenzura, duplicitatea și schizofrenia 
morală, după cum îl sfătuia prietenește Tavi: „Aici 
e tot secretul. Nimeni nu trebuie să afle ce gândești 
cu adevărat, sub nicio formă. Fiindcă, dacă ei află că 
nu gândești corect, s-ar putea să ai probleme.” (p.76) 
Reeducarea din închisoarea postdecembristă are tot 
atâta efect ca și reeducarea hoților din Filantropica, 
adică e nulă. Ba chiar, în aceste condiții-limită, Puiu 
își descoperă libertatea interioară, potrivit spuselor 
părintelui penitenciarului, proverabialul popă Bostan, 
doar că revelația nu se petrece ca urmare a credinței 
în Dumnezeul transcendent pe care-l predica părintele, 
ci ca urmare a descoperii propriei conștiințe, adică a 
unui Dumnezeu interior, acea fărâmă de divinitate 
care sălășluiește în fiecare. Așa încât, în acest roman 
care expune nemilos demonia vieții provinciei, de o 
anvergură măruntă, dar de aceeași calitate cu demonia 
lumii, rămâne, în subtext, o adiere divină, voalată, 
abia presimțită, dar activă. Umorul și sarcasmul nu 
sunt atât de negre cum au sugerat unii comentatori, 
o speranță tot mai rămâne, cuiva i se mai oferă șansa 
schimbării, iar acesta e nimeni altul decât Simion-
Puiu, cel care, n-avem motive să ne-ndoim, se căiește 
de cele întâmplate, iar acest lucru devine mobilul 
scrisului, practicat ca penitență publică: „Ocazia de a 
o scrie (această Lucrare) a apărut la capătul unui lung 
șir de întâmplări destul de complicate și pe care acum, 
privind în urmă, le regret destul de sincer. Voi încerca 
să le relatez în continuare, într-un mod clar și judicios, 
cu speranța că astfel voi obține bunăvoința măcar a 
unora dintre Cititorii Mei, la care mă gândesc cu mult 
respect.” (pp.5-6) Singurul aspect reținut din orele de 
estetică ale lui Tavi e marcat naiv prin tăierea câte unui 
cuvânt și înlocuirea lui cu echivalentul eufemistic. 
Singurul căruia nu pare să i se mai ofere șansa 
schimbării e amicul Bazil. El scapă de închisoare, 
pentru că, bolnav de cancer de colon în fază terminală, 
îl așteaptă direct sentința capitală. Deși își mărturisește 
vinovăția în relația cu Puiu, recunoscând că banii 
pe care i-i datora îi pierduse Gogu la păcănele, iar 
datoriile acumulate de cel din urmă, fost securist, au 
condus spre ideea fundației, ca mijloc facil de a câștiga 
bani, el nu e cu mult mai vinovat sau mai canalie decât 
Puiu, încât pedeapsa să pară a fi meritată. Cimpoeșu 
evită un astfel de tezism, aducând în prim plan, ca și 
în alte romane, în plină satiră, prezența neliniștitoare a 
morții ca farsă tragică. Imaginea din finalul romanului, 
cu un Bazil muribund surprinde exemplar derizoriul 
zbaterilor umane, dozând perfect compasiunea pentru 
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cel bolnav și cinismul implacabil al morții: „Un lucru 
îmi era clar în minte: că, sub o formă sau alta, urma să 
ne despărțim pentru totdeauna. Ceea ce îmi provoca o 
mare tristețe. Simțeam nevoia de a fi de acord cu el, 
orice ar fi spus, inclusiv că pe lumea cealaltă se cultivă 
ardei iuți.” (p.223)

De cealaltă parte, mai puțin preocupat de vreo 
idee estetică, Gică Ludu recurge nu la suprimări, ci 
la îngroșarea termenilor științifici, de fapt a mostrelor 
limbajului de lemn specific discursului cercetării 
academice, strecurați aleator în discursul confesiv, 
pentru a fura atenția distinșilor membri ai comisiei de 
doctorat. De fapt, de la un punct încolo renunță și la 
această minimă precauție și îngroașă orice fel de cuvinte 
dintr-un fel de automatism al păstrării aparențelor, 
textul în întregime tinzând spre un grad zero al 
absurdului. Spre deosebire de sedentarul Puiu, care se 
mișcă între câteva repere urbanistice – apartamentul 
său, taverna Regrete Eterne, apartamentul amicului 
Bazil, sfârșind în modesta și supraaglomerata celulă, 
Gică, în ciuda supraponderabilității sale, se deplasează 
necontenit pe mai multe meridiane, scrisul său 
barochizant stând mărturie a existenței sale haotice. 
„Antiteza lui doctorat e totuși validată de distinșii 
membri ai Comisiei, prea impostori pentru a anula 
impostura doctorandului și, totodată, discipolului lor, 
astfel că, în cazul său avem de-a face cu un happy-
end. Gică își finalizează lucrarea, o susține cu brio, cu 
amendamentul că e doar „prea speculativă pe ici, pe 
colo”, iar ceea ce urmează e un festin caragialiano-
postmodern în toată puterea cuvântului, găzduit de 
Împăratul Valentin al țiganilor: „O, nu, masa noastră 
festivă va fi parte integrantă a muncii noastre de 
cercetare, căci ce este aceasta altceva decât tot 
sărbătoare a pragma-concretului, ca, de altfel, întregul 
meu demers științific și ca întreaga străduință pe care 
și-au dat-o cu mine și cu generații și generații de mulți 
alții, devotații noștri Dascăli?” (p.858)

Fie că vorbim de universul carnavalizat din 
Teză de doctorat, în care răsturnările de situație, lupta 
nebună pentru putere și instabilitatea sunt la ordinea 
zilei, ori de cel conspirativ din Celălalt Simion, avem 
de-a face cu două fresce de o aiuritoare precizie ale 
societății românești postdecembriste, văzute în două 
din momentele de vârf ale convulsiilor nonvalorilor: 
tezele semidocte și submediocre – îngroșând, 
caricatural, impostura intelectuală, și „noua” literatură 
de detenție, nișă legislativă folosită grosolan cu scopul 
eliberării înainte de ispășirea completă a pedepsei –, 
îngroșând, la fel de caricatural, impostura economică 
și politică. Doar măiestria celor doi scriitori reușește 
să răscumpere, parțial, aceste culpe colective, la care 
am asistat, tacit, cei mai mulți dintre noi. 

Marian ILEA
Ţara „Răstriştilor” plină de umor

„Celălalt Simion” e o proză pe care „Răstristul 
Tavi scriitorul” ar caracteriza-o cam aşa: „lungă, peste 
o sută de pagini (de fapt două sute douăzeci şi şase în 
versiunea apărută la editura Polirom, 2015) că pînă la o 
sută de pagini e mai greu, apoi parcă se scrie singură”. 
Noi îi spunem roman! „Celălalt Simion” se „montează” 
şi „demontează” în jurul unui „grup literar organizat” cu 
figuri pitoreşti şi cu personaje care sfidează „faptul divers” 
înfigîndu-se în retină, perturbînd văzul şi uneori auzul. O 
carte scrisă din „răstriştea” lui „Celălalt Simion”, o carte 
pe care Petru Cimpoeşu pare că o transcrie din pricină că 
scriitorul „real concret” (folosim excelentul termen găsit 
şi regăsit în text) se află într-o puşcărie unde dactilograful 
Carmen Bancomat culege după dictare fiecare cuvînt la o 
iluzorie (de data asta) maşină de scris.

„Celălalt Simion”, „băcăuan verde”, e amic cu 
Tavi, profesorul de română de la o şcoală bîrlădeană, cu 
ambiţii poetice, coleg de facultate cu M. Cărtărescu, care 
îşi ratează cariera din pricină că în „pruncia-i poetică” a 
scris cîteva ode dedicate lui N. Ceauşescu într-o gazetă 
locală. „De exemplu, în tinereţe, domnul Tavi a publicat 
nişte poezii în ziarul Vremea Nouă din Vaslui, închinate lui 
Nicolae Ceauşescu, mai precis nişte ode. Pe atunci, tînăr şi 
naiv, nu avea de unde să ştie că în realitate Ceauşescu era 
un criminal. Mai ales că toată lumea spunea că e Geniul 
Carpaţilor. Chiar şi preşedintele american Nixon, cînd a 
fost în România, a recunoscut asta. Pe urmă, poporul a 
făcut Revoluţia, pe Ceauşescu l-au împuşcat, iar cariera 
poetică a domnului Tavi s-a prăbuşit definitiv”. (pag. 113) 
Tavi, scriitorul, îl îndeamnă pe „Celălalt Simion” să scrie 
şi acesta se apucă de treabă cointeresat de „creditele” pe 
care le va obţine din partea puşcăriei. 

În peisajul acesta al recluziunii apar personaje 
pitoreşti ca: Hans, Gioni, Bazil, Gogu, Li Ka (o 
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chinezoaică recuperată de către Bazil jurnalistul dintr-un 
lot adus la muncă pe perioada unei greve şi pe post de 
„spărgător de grevă”... grupul, evident!).

Contabila şi nevasta „Celuilalt Simion”, Emilia, 
e parte din poveste ca personaj care sparge tiparele 
pitorescului, avînd ca şi construcţie epică toate datele apte 
de a o transforma în „femeia memorabilă” a „grupului 
literar organizat” devenit „grup infracţional organizat” 
sub bagheta lui DEPUTAT şi sub îndrumarea lui AVOCAT 
EUROPEAN. Fundaţia Caritabilă şi Culturală Rafael se 
naşte dintr-o „inginerie financiară” (cam aşa o explică 
Gogu prietenului său „Celălalt Simion”) şi toate duc în 
final la puşcărie. „Grupul literar organizat” funcţionează 
şi acolo sub forma unui „Cenaclu aducător de credite”. 

Un alt personaj al lumii mărunte, „capitalistă” (fie 
şi băcăuană), e Bazil, cel care stă sub aripa lui Odobleja 
lucrînd la un „tratat” ce devine opera vieţii lui, niciodată 
terminată din pricină că autorul ei „are de dat o bătălie 
pe care sigur o va pierde”. În acest bestiarium uman îşi 
face loc şi Domnul Costăchel, proprietarul de crîşmă 
specializată în parastase, care-i solicită lui Bazil nu mai 
puţin de cincisprezece formule de necrolog, deoarece, 
diversificîndu-şi activitatea, are nevoie de un specialist şi 
fostul jurnalist Bazil e mai mult decît onorat să-l sprijine, 
evident contra cost: „...Numai că dumneavoastră trebuie 
să puneţi toate astea, ordonat, pe hîrtie. În primul rînd, 
o caracterizare generală, bineînţeles, pozitivă. Apoi ne 
întoarcem un pic în timp: copilăria. Omul nostru s-a născut 
într-o familie de oameni cinstiţi şi harnici, aici veţi fi de 
acord că trebuie să-i lăudăm un pic părinţii. Avem mai 
multe variante, discutăm ulterior, dacă erau de la ţară sau 
din oraş, muncitori sau intelectuali şi aşa mai departe. După 
aceea la şcoală. A făcut sau nu liceul? A mers la facultate? 
Dacă da, avem o variantă, dacă nu, o avem pe cealaltă. Pe 
urmă, cîteva cuvinte despre soţie sau soţ, deci încă două 
variante. Cum s-au cunoscut, cum s-au iubit şi căsătorit, 
dacă au avut sau nu copii. Merită adăugate cîteva cuvinte şi 
despre copii, care au ajuns oameni de ispravă, apoi despre 
succesele profesionale. În final, o viaţă împlinită, înţelegeţi? 
Aici trebuie să ajungem! Că n-a fost în zadar. Şi că a avut 
un sens. Important e să subliniaţi de fiecare dată calităţile 
morale. Modestia, vrednicia, bunătatea şi celelalte. Adică, 
de fapt, eu ştiu ce trebuie spus la fiecare, dar sunt cam multe 
variante şi nu am timp să le scriu”. (pag. 126)

Lumea asta, pe care am prezentat-o parţial, se 
mişcă, trăieşte, suferă... puţin, are obsesia banului, e 
nonşalantă în adormirea ei xanaxiană. E o lume a „faptului 
divers” aproape jurnalistic, fără ţinte măreţe, fără dorinţe 
de mărire, fără eroi... O lume mulţumită dacă obţine cote 
de supravieţuire. O lume care acceptă orice întîmplare 
fără să condamne, să revendice. În „Celălalt Simion” se 
adună „credite” în libertate şi se face acelaşi lucru şi-n 
puşcărie. E ceva asemănător cu definiţia lui Caragiale 
uşor modificată: „familia cea mare e ŢARA, familia 
cea mică suntem noi, adică tot ŢARA!”. Şi-n „Celălalt 

Simion” e la fel. „Toate-s o apă şi-un pămînt”. Viaţa curge 
cu derizoriul ei sub plapumă şi nu există vinovaţi, nici 
măcar încercări de identificare a acestora. Moartea nu 
zdruncină felul acesta de a „supravieţui”, făcînd parte din 
scenariul vieţii „răstriştenilor”.

Există în „Bacău”, şi-apoi pe întreaga Planetă, un 
panaceu: XANAX-ul. E o „Republică XANAX” în care 
s-a sărit direct din „Republica Socialistă România”. O 
lume sedată care se prosternează în fel şi chip XANAX-
ului. E umorul răstriştean, e umorul răstriştenilor în cartea 
lui Petru Cimpoeşu. „Răstristul” fiind, de altfel, porecla 
din puşcărie a lui Tavi cel literat. XANAX cu ceai, 
XANAX pe stomacul gol, panaceul funcţionează şi nu se 
poate face nimic, lehamitea, spaima, neliniştea, revolta, 
agitaţia (toate astea!) sfîrşesc liniştit în curtea XANAX-
ului, de unde se instaurează răstriştimea lumii. Din această 
perspectivă, lumea de tranziţie regăsibilă în „Celălalt 
Simion” devine o lume de „sfîrşit de lume”, numită „de 
tranziţie”, o lume a noastră, în reacţiile personajelor 
recunoscîndu-ne fără mare greutate fiecare dintre noi, 
cititorii. „Republica XANAX-ului” românesc al epocii 
de tranziţie e pariul pe care îl cîştigă Petru Cimpoeşu cu 
cartea lui, „Celălalt Simion”. Atît personajele, cît şi stilul, 
calat pe „faptul divers”, amintesc de un U.R.S.S. al lui 
Stalin (Stalin ca XANAX al anilor 1920-1950) într-o 
Europă amorţită, cu liderii parcă anesteziaţi de către 
dictatorul roşu) pe care Daniil Harms a fixat-o şi fixată 
a rămas!

E greu de scris despre o astfel de carte care te 
apasă după ce ai terminat lectura şi te pune pe gînduri. 
Aşa că, de vrei să te linişteşti, alergi la farmacie după o 
cutie de ...FURAZOLIDON şi-n locul ei capeţi una de 
XANAX, că acesta-i spiritul Republicii din romanul 
„Celălalt Simion”; dacă nu alergi să-ţi iei XANAX-ul de 
la farmacie, rămîi cu o „bulă de aer în loc de creier”.

P.S. Citind cărţile prozatorilor de forţă, mi se 
întîmplă să mă opresc la unele fragmente, să le recitesc, să 
mă gîndesc că mi-ar fi plăcut să le scriu eu (cu siguranţă 
că de-aş bea un ceai cu XANAX pisat şi topit în lichid, 
un ceai preparat de Li Ka, aş concluziona fericit că le-
am chiar scris...). Să enumerăm cîteva ca-ntr-un inventar 
personal al prozei româneşti de performanţă. 

1. Ce poţi păţi cînd eşti „Celălalt Simion” şi vezi 
cît suferă Emilia, nevastă-ta, că s-a pierdut motanul? Te 
duci să-l cauţi, te prefaci că te duci să-l cauţi şi ce ţi se 
întîmplă pe drumul acesta al căutării într-un Bacău al 
XANAX-ului? E de citit.

2. Revolta împotriva societăţii băcăuane, care l-a 
lăsat pe drumuri pe un biet electrician, se încheie clasic 
cu meseriaşul şomer căţărat pe un stîlp de... electricitate... 
ancorat în frînghii, scuipînd presa... cunoscîndu-l brusc 
pe DEPUTAT. De aici story-ul ţine de un film de-al lui 
Fellini. Mai că-mi vine să zic că scriitura asta filmică îmi 
aparţine.
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3. Cum poţi privi în ochi o chinezoaică (LI 
KA), cum poţi să-ţi fixezi viitoarea poveste de dragoste 
xanaxiană cu femeia ce are ochi înguşti, în timp ce lîngă 
tine agonizează amantul ei şi cel mai bun amic al tău, 
Bazil... asta dacă eşti „Celălalt Simion” ş.a.m.d.

4. Visele Emei, cu fetiţa care o loveşte cu un 
ciocan... (de jucărie?!) în cap, în nopţile în care forţe 
ciudate, energii dubioase îi transmit mesaje dintr-o 
LUME-ALTA, ţin de trecerea la un realism aproape 
magic, că în Republica XANAX este şi din acesta în doze 
mici cu efecte mari!

5. Şi... last but not least... cum ajungi din mare 
iubitor de cîini (Gioni) ucigaş de maidanezi doar pentru 
că ai ales un căţeluş care s-a nimerit să fie CĂŢEA! 

________
*Petru Cimpoeşu, „Celălalt Simion” – roman, Editura 

Polirom, colecţia Fiction Ltd, 2015

Melinda CRĂCIUN 
Un roman... firesc

Reeditarea romanului de debut al lui Petru 
Cimpoeșu, Firesc*, readuce în fața cititorului un text 
îndrăzneț pentru momentul apariției, 1985, când nici 
Simion Liftnicul, nici Povestea Marelui Brigand sau 
Christina Domestica încă nu existau (decât, poate, ca 
proiecte), iar autorul era oarecum necunoscut în peisajul 
literar românesc. Înainte publicase doar un volum de 
proză scurtă, Amintiri din provincie (1983). Valeriu 
Cristea vorbește despre forța textului și a autorului 
său, imediat după apariția volumului de proză scurtă: 
„Cele dintâi fraze care deschid volumul de debut, 
Amintiri din provincie (1983), par smulse dintr-o operă 
perfectă: observaţie rapidă a gestului esenţial, detaşare, 
impetuozitate de relatare. Maturitatea povestirilor nu 

lasă să se întrevadă nici un semn al tatonării”. (Valeriu 
Cristea, Petru Cimpoeşu, Revista „România Literară”, 
14 noiembrie, 1985). Cuvintele criticului sunt valabile 
și pentru romanul de debut, previziunile sale sau ale 
lui Radu G. Țeposu fiind confirmate de volumele ce au 
văzut lumina tiparului după 1989. 

Sunt cel puțin două aspecte care trebuie puse în 
discuție dacă avem în vedere textul romanului de debut. 
Mai întâi, este vorba de construcția textului, text care 
este structurat într-un Prolog și un Epilog, apoi despre 
subiectul romanului.

Cele două părți cuprind mai multe povești și mai 
mulți naratori. Prologul se construiește ca o rememorare 
a personajului feminin, Iunia, o tânără care ajunge pe un 
șantier petrolifer după absolvirea facultății, departe de 
casă, pentru a-și consuma singurătatea în decorul frust 
oferit de viața de inginer la secția Ața Brateș. 

Romanul începe tehnic prin punctarea câtorva 
funcții ale jurnalului intim, ceea ce se și vrea, de fapt, 
prima parte a textului. Noaptea, singurătatea și plictiseala 
sunt trei factori ce stau la baza începerii jurnalului, 
gest asumat de narator ca o trimitere înapoi, în timp, 
spre adolescență. E clar că Cimpoeșu știe că jurnal țin 
„femeile romanțioase și tinerii imberbi” (G. Călinescu), 
astfel cochetarea cu elementele teoretice apare aici 
îmbrăcată în haina autoironiei, ceea ce salvează textul 
de la artificialitate [„Prin urmare, în această noapte am 
făcut cel puțin trei constatări: constatarea că e noapte, 
constatarea că plouă și constatarea că sunt singură și, ca 
un calambur cam ieftin, constatându-mi constatările, am 
mai simțit și nevoia de a le consemna.” (pp. 7-8)] Firescul 
expresiei, mânuirea admirabilă a artei cuvântului sunt 
evidente din primele pagini. Textul cucerește cititorul 
și-l absoarbe total, deoarece evenimentele exterioare 
sunt prezentate prin intermediul conștiinței Iuniei, a 
cărei rostire diaristică se derulează atât de natural, încât 
nu permite niciun răgaz cititorului de a se desprinde 
de modul în care ea percepe lumea ce-a înghițit-o, 
încercând s-o transforme, s-o adapteze. Că acest lucru 
nu se poate realiza, reiese în Epilog, dar până la a discuta 
despre a doua parte a romanului, trebuie evidențiat 
și al doilea aspect, despre care vorbeam la începutul 
analizei, aspect ce merită pus în discuție. Este vorba 
de subiect, de universul zugrăvit de Cimpoeșu, prin 
ochii Iuniei (admirabil, repet, mânuind tehnica rostirii, 
iar spre deosebire de romanele ulterioare, aici filtrul 
fiind feminin, ceea ce conferă o subtilitate aparte atât 
descrierilor, cât și observațiilor, trimițând, pe alocuri, 
spre o parte a prozei lui Gheorghe Crăciun).

Moartea lui Buzdea pare a sta, după cum reiese 
din cuvintele Iuniei, la baza nevoii de a consemna: „O 
fi având vreo legătură cu accidentul lui Buzdea, despre 
care am vrut să scriu, o legătură pe care, iată, cuvintele 
singure n-ar dezvălui-o…” (p. 9). Scriitorul nu ezită 
deloc atunci când i se oferă prilejul de a-l pune pe narator 
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să filosofeze pe teme „la modă ” în perioada respectivă, 
lucru pe care i-l reproșează Cosmin Borza în cronica din 
„Cultura”, nr. 291 din 16 septembrie 2010: „…partea a 
doua a romanului îmbină fragmente excelent conduse 
narativ cu excursuri ce se doresc filosofice, dar rămân 
distonante prin inautenticitatea lor și prin insuficienta 
motivare ficțională – majoritatea personajelor văd 
monstruos și simt enorm, își teoretizează camilpetrescian 
fiecare stare, își induc patetice stări egolatre ce 
rezonează doar cu eroii lui Breban, până și sondorii 
caută concepte potrivite pentru a exprima ideea de infinit 
ori de libertate etc.” Un pasaj teoretic apare chiar la 
începutul romanului, unde autoarea însemnărilor caută 
cuvântul. „Cuvintele pe care le tot caut mă trimit mereu 
în altă parte, mă îndepărtează de gândul cu care am 
venit spre ele.” (p. 8) Pasajul continuă cu paisprezece 
rânduri despre funcțiile cuvântului, dar artificialitatea și 
inautenticitatea despre care vorbește Cosmin Borza nu se 
susțin aici (e adevărat că el amintește în interpretarea sa 
de partea a doua a cărții, dar trece toate aceste intervenții 
în rândul „ratărilor celor mai evidente”, menționând că 
sunt tributare asumării unor mecanisme creatoare tipice 
autorilor anilor ’80). La o relectură atentă a romanului, 
putem descoperi faptul că Iunia începe să scrie, după 
cum am văzut, în momentul preferat de diariști, noaptea, 
având ca mobil imediat, cred eu, nu numai accidentul 
colegului sau primirea biletului de dragoste, scris într-un 
mod agramat, probabil de Robotu, ci și decizia de a se 
sinucide. Știm de la specialiști că de multe ori cuvintele au 
funcție cathartică, iar jurnalul e folosit cu scop terapeutic. 
Se pare că și Iunia știe, deci excursurile teoretice, care 
încep cu această detaliere despre cuvânt, au un rol bine 
stabilit în economia textului, în construcția discursului 
narativ. Totuși, Iunia nu caută să se salveze prin cuvânt, 
ci ea caută să spună cât mai multe în timpul scurt rămas. 
Fraza care susține aceste afirmații se găsește la pagina 
9: „Începutul are, ca orice început, un viitor, chiar o 
anumită voluptate, o anume șansă, să zicem, pedeapsa e 
abia sfârșitul… Să scriu despre asta?” Fraza, plasată în 
interiorul unei rememorări ce are în centru figura paternă, 
trădează însă planurile cu care se apucă de scris Iunia, 
iar aglomerarea de informație în Prologul format din 134 
de pagini e și ea un semnal. Modul în care a trăit cele 
aproximativ șase luni de activitate în „Intreprinderea 
Geologică de Explorări, secția Ața-Brateș” este creionat 
în aceste pagini, într-un amalgam de informație sacadată, 
presărată și cu pasaje ce rememorează aspecte din 
copilăria sau adolescența Iuniei. 

Prologul se încheie rotund, reapare imaginea lui 
Buzdea, ca un contrapunct al exuberanței născute din 
dorința de a se îndrăgosti: „Și când mă simțeam mai bine 
în iluzia mea, cineva m-a întrebat: dar Buzdea?” (p. 134) 
Astfel se încheie existența Iuniei, aproape concomitent cu 
debutul ei. Nu întâmplător, Prologul e urmat de Epilog.

Cu acest Epilog se va întregi puzzle-ul care a fost 

început în confesiunile autoarei, parte ce debutează cu 
descrierea cortegiului ce însoțește corpul neînsuflețit al 
Iuniei: „Se mișcă încet, își fac treaba pe îndelete; ceva care 
va dura.” (p. 135) Simetria e evidentă, iar moartea apare 
ca o constantă în existența sondorilor de la Ața Brateș, 
singura care durează, e certă și stabilă. Dacă decesul în 
accident al lui Buzdea e învelit de mister, nimeni nu știe 
cu exactitate ce s-a întâmplat, nici moartea Iuniei nu este 
mai clară. Petrecuse alături de colegii ei până târziu, iar a 
doua zi e găsită de Budu în camera ei curată și ordonată, 
culcată pe pat și învelită până la gât, fără suflare. Budu 
este singurul care își planifică pașii spre sinucidere, cu 
martori, cu elemente importante de decor, chiar și cu bilet 
de rămas bun, dar nu va finaliza acțiunea, constatând 
resemnat că sinuciderea e senzațională doar la început, 
apoi „moartea tot moarte rămâne”.

În această parte vocile narative alternează în 
funcție de personajul ce tocmai intră în scenă. Ele sunt însă 
sprijinite de o voce auctorială ce le secondează permanent, 
iar persoana I din Prolog se transformă în persoana a III în 
Epilog, chiar și acolo unde are loc sondarea psihologică, 
rememorarea sau redarea unor experiențe profund 
personale. De exemplu, prima perspectivă din partea 
a doua este a lui Adam, ce observă cortegiul pe ultimul 
drum al Iuniei, în care are chiar rolul de mire [„Și deodată 
își amintește dimineața aceea din urmă cu trei luni…” (p. 
136)]. În alt context, sunt prezentate pregătirile lui Budu, 
tot la persoana a III-a: „După aceea, ar putea spune, toate 
zilele semănară între ele, și timpul deveni pentru ei o 
lungă zi-noapte în stare să te lase fără memorie. Nu și 
pentru el, care avea un program. Trebuia să vadă mai întâi 
cum arată o spânzurătoare în realitate. ” (p. 270)

Folosirea persoanei a treia în narațiune, după 
134 de pagini de confesiune feminină la persoana întâi, 
reprezintă un mare câștig pentru acest roman și, în același 
timp, un element de noutate în perioada respectivă. Jocul 
de-a și cu naratorul începuse! Secole întregi omnisciența 
câștigase greutate, naratologii au validat tehnicile 
utilizate, certificându-le. Prin urmare, jocul narativ din 
partea a doua, ca și contrapunct pentru subiectivitatea 
din prima parte, valorizează, sub acest aspect, discursul 
romanesc, anunțând dezlănțuirea perspectivelor ce vor 
urma după câțiva ani. 

Dacă scriitorii realiști ai secolului anterior își 
adunau personajele pe aceeași scenă pentru a le putea 
cunoaște cititorul (eventual compara), Cimpoeșu face 
inventarul personajelor sale în contextul unui campionat 
de șah. Avem acolo, pe o listă, numele întregi ale 
participanților, pe care, de-a lungul textului, îi cunoaștem 
fie doar după nume, după prenume sau după poreclă. 
Mi s-a părut esențială această enumerare din mai multe 
motive. Mai întâi, lista afișată pe ușă cuprinde și numele 
unui decedat și este citită de persoana ce urmează a se 
sinucide. E ca un soi de dare de seamă înainte de final. 
Apoi, premiile de la concursul de șah sunt din zona 
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bahică, ladă de bere, sticlă de șampanie, litru de vin de 
regiune superior, ceea ce, pe de o parte, subliniază spațiul 
specific masculin, iar, pe de altă parte, anunță momentul 
sinuciderii Iuniei, ce are loc după o seară de chef. Nu 
în ultimul rând, șahul, ca sport practicat de toți cei din 
preajma sondelor, apare într-o discuție din camera Iuniei, 
unde Adam se pierde în detalii tehnice nesemnificative, 
pentru a se eschiva de la o discuție cu substanță. Astfel, 
această scenă, în care Iunia vrea să iasă pe ușă, să plece 
la sondă, dar ochii îi cad peste lista de nume, pe care 
vrea s-o rupă, dar n-o face, capătă semnificații aparte. 
Mai spre finalul romanului, apare și o posibilă explicație: 
„Căci absurdul se naște prin acumularea firescului, este o 
calitate sau o formă neînțeleasă a lui.” (p. 255)

Absurdul e o coordonată de bază a acestui text. 
El se naște din automatismul gesturilor, din ridicolul 
situațiilor, din tușa caricaturală a unor personaje, din 
acumularea meticuloasă a detaliilor mai mult sau mai 
puțin semnificative. Dat fiind contextul și momentul 
apariției, trebuie să recunoaștem că atmosfera sufocantă e 
creionată cu măiestrie tocmai în mijlocul naturii. Izolarea, 
mizeria, nevoia de verbalizare a gândurilor, nevoia de 
socializare sunt cu atâta finețe surprinse (repet, fără a 
compara scriitura cu romanele ulterioare și gândind în 
contextul libertății cuvântului de dinainte de 1989), încât 
devin acumulări de firesc ce construiesc absurdul. Iunia 
devine inginer petrolist ca să se răzbune (pe ceilalți, pe 
ea însăși?), Adam o acceptă pe Tamara, îi e rușine cu ea, 
o judecă prin prisma ortogramei „mia”, scrisă greșit, în 
contextul în care îl anunță că e însărcinată, e supărat că îl 
înșală, în timp ce el însuși e în pat cu altă femeie, Budu 
pune la cale propria-i sinucidere, pe care nu are puterea 
s-o ducă la bun sfârșit, Neagoe e profund nefericit, în 
ciuda aprecierilor celor din jur, Buzdea se însoară cu o 
fată pe care nu o cunoaște etc. Toate aceste situații absurde 
construiesc un univers pe măsură în romanul Firesc. 
Astfel, nevoia de filosofare e justificată. Justificate sunt 
și toate divagațiile (amendate de critică), tocmai pentru 
că ele apar atât de firesc în Firesc. Bătrânul Voaiteș vrea 
să termine clasa a IX-a și învață matematică. Descoperă, 
după o viață trăită fără noțiuni precum funcțiile sau 
infinitul, că ele există. Meditează pe seama lor, evident, și 
renunță la a se prezenta la examen. Artificial ar fi fost să 
se prezinte și să-l ia. 

Există multe teme ce apar în roman și merită 
o atenție deosebită, în contextul epocii, pe lângă cele 
amintite anterior. Una dintre ele este dezrădăcinarea. Pe 
un șantier petrolifer sunt adunate tot felul de persoane, din 
diferite colțuri ale țării, despre care ceilalți știu doar atât 
cât vrea individul să dezvăluie despre sine. În momentul în 
care certitudinea morții lui Buzdea ajunge la birou, apare 
prima problemă ce pune în discuție apartenența lui la o 
familie, alta decât cea pe care și-o formase, conjunctural, 
acolo. Și anume faptul că „Buzdea era de prin Vrancea”, 
de departe, dezrădăcinat, neavând cine să-l îngroape. La 

întrebarea despre cine îl îngroapă și unde, răspunsul era 
firesc: „Noi. Îl îngropăm aici.” În aceeași situație se află 
și Iunia, poate și mai ridicolă. Mama ei fugise din țară, iar 
despre acest lucru află atunci când sună la apartamentul 
ei, în care s-a mutat, prin repartiție de la stat, altă familie, 
cu șase copii. Mama era singura rudă despre care știau 
cei de la secție, prin urmare, dacă aceasta nu era de găsit, 
rămâneau tot ei, cei de la secție, să se îngrijească de 
înmormântare. 

Vulnerabilitatea omului scos din spațiul ocrotitor 
al familiei este bine cunoscută, astfel gesturile ridicole 
pe care individul le face într-un mediu lipsit de căldură 
și de siguranță devin automatisme ce, uneori, frizează 
obișnuitul. Sonia se culcă cu Adam, intrând și ieșind pe 
geam de la acesta, în condițiile în care soțul ei este acasă 
fără să își pună întrebări, exceptând o noapte, în care 
faptul că o caută îl pune pe el în situație ridicolă. „Ce, tu 
nu dispari și eu nu știu unde?” îi reproșează soția infidelă, 
făcându-l să se simtă jenat pentru că a căutat-o. Teama 
de penibil apare constant, în gesturile reținute ale tuturor. 
„Fiindcă, în primul rând, de asta se temea, de penibil”. 
(p. 142) 

Ratările, pe diferite planuri, ce apar în viața 
eroilor, au ca mobil această teamă, născută și ea tot ca 
o consecință a dezrădăcinării. „Găsea că e caraghios, 
că lumea îl va arăta cu degetul.” (p. 142) Adam face o 
paralelă între cortegiul de la înmormântarea lui Buzdea 
și cel de la înmormântarea Iuniei, constatând, pe lângă 
penibil, și faptul că durerea autentică incomodează și, 
din acest motiv, lumea e sobră, dar nu îndurerată: „La 
ce se gândesc? La ce te poți gândi în preajma morții, nu 
moartea ta, ci Moartea? Dar de ce îi judecă? Lui cât îi 
păsa?...” (p. 141)

Într-o lume lipsită de cultul valorii, superficialitatea 
tronează. Gesturile mecanice, inautenticitatea 
sentimentelor afișate, graba, urâtul sunt cele care iau 
locul Adevărului, Binelui și Frumosului, totul realizat 
atât de firesc, încât inadaptaților le rămân două soluții: 
fuga sau moartea. Iunia alege moartea, Adam pleacă 
de la Sonde. Ceilalți rămân să-și consume singurătatea 
captivi în propriul univers, diferit pentru fiecare, și, totuși, 
același. Romanele ulterioare ale lui Cimpoeșu vor duce 
mai departe ceea ce scriitorul a început aici: zugrăvirea 
societății și a diferitelor tipuri de caractere, mânuind 
ironia, autoironia și, în general, limbajul, care, toate, 
slujesc foarte bine scopului propus. Chiar dacă perspectiva 
și tonalitatea sunt diferite aici, față de textele ulterioare, 
Petru Cimpoeșu debutează exemplar în lumea romanului, 
cu un text care, dacă n-a beneficiat (încă) de atenția 
cuvenită din partea criticii, cu siguranță va face obiectul 
unor cercetări detaliate în contextul unei monografii sau 
al unei prezentări atente a peisajului literar al anilor ʼ80.

____ 
*Petru Cimpoeșu, Firesc, ediția a II-a, Editura 

Polirom, 2010

un prozator par excellence: petru cimpoeșu
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Laura PAVEL

Boemă literară şi trăiri clandestine: moduri 
de a fi între autobiografic şi ficţional

„…şi încă/din timp în timp apărea din cărţi 
cineva/care vedea ceva de băut/o piatră seacă:/vedea şi 
bea./Apoi şi cărţile s-au băut./Viermii negri şi păsările 

albe s-au băut./Peştii albaştri şi caii roşii s-au băut./ 
S-au băut aerul de sub unghii şi măduva din oase şi 

sângele./Pielea şi părul s-au băut./S-au băut geografia 
şi pictura şi sculptura şi poezia./S-au amanetat, s-au 

amestecat, s-au dizolvat ca bumbuţii sub limbă/şi s-au 
băut...“

Ion Mureşan, Întoarcerea fiului risipitor

Viaţă expusă ca artă

Imaginea a toate câte s-au trăit şi „s-au băut” 
primeşte, în poemul lui Ion Mureşan din a sa cartea Alcool 
(2010), un mic artificiu de scenariu textualist, plauzibil în 
interiorul acestui poem-efigie: „apărea din cărţi cineva/ 
care vedea ceva de băut/o piatră seacă:/ vedea şi bea” 
(Întoarcerea fiului risipitor). E ca şi când din paginile 
cărţii iese, simptomatic, un anonim „cineva” în afară, să 
îşi ducă veacul în cârciumile despre care ştim, din Poemul 
alcoolicilor, că „Dumnezeu, în marea Lui bunătate/ [le] 
apropie de ei…”. Fără a coincide cu o stare frustă, de 
existenţă brută, boema devine mai mult o formulă de viaţă 
modelată cultural şi, deci, cu atât mai demnă de etalat în 
faţa unor spectatori avizaţi. O stare paradoxal romanţată, 
livrescă, fiindcă poate fi împrumutată, dobândită (şi) 
din cărţi, parcă tocmai spre a fi imitată de către „săracii 
alcoolici”, aceia care „ uneori cad în genunchi şi-s ca nişte 
litere/scrise de un şcolar stângaci”.

Personajul, cel ficţional şi cel liric, pare să-
şi întoarcă privirea către scriitorul său, dar şi către 
cititor, deschizându-se către un în afară al ficţiunii, al 
naraţiunii, al poemului, al lui însuşi, ieşind până la urmă, 
fie şi temporar, din sine. Iar locuitorilor vieţii reale, 
ai cotidianului, le revine să continue „viaţa” ficţiunii, 
ba chiar să se lase contaminaţi de retorica specifică 
personajelor ţâşnite din interiorul vreunei cărţi. Este, 
aici, un proces al subiectivării, al oglindirii reciproce şi 
transformatoare, care nu poate fi însă explicat nici cu 
argumentele naratologiei, nici cu cele ale semanticii. 

Dacă am luat drept motto declanşator al acestei 
demonstraţii cele câteva versuri de Ion Mureşan invocate 
iniţial, este pentru că ele îndeamnă la o analiză ficţio-
biografică, orientată dinspre ficţiune înspre biografie. 
Personajul-lentilă, să-i spunem, prin care putem privi 
înapoi către autorul său, va putea deveni altceva decât o 
unitate de ficţiune interpretabilă prin prisma biografiei. 

Prin inversarea direcţiei din care privim, el se va comporta 
ca un filtru, sau ca un personaj-ghid, care ne călăuzeşte în 
procesul de a depista unele maniere de a fi ale scriitorului, 
dar şi ale cititorului, dacă acesta decide să se lase contaminat 
de fiinţele ficţiunii. Personajele dobândesc deci, în această 
versiune de interpretare, o funcţie asemănătoare actorilor 
voluntari din unele spectacole contemporane de teatru 
de tip imersiv. În ele, actorii-terapeuţi, declanşatori şi 
amplificatori ai experienţei privitorului, ajung călăuze 
care joacă, paradoxal, rolul de spectatori din interiorul 
scenariului ficţional.

Boemia este una dintre conduitele sau formulele de 
viaţă care pun în evidenţă o „stilistică a existenţei”, dacă e 
să recurgem la sintagma lansată, într-o carte recentă, de 
către Marielle Macé. Trăitul rebel, aparent anarhic, de fapt 
poetizat, estetizat, constituie totuşi un cod recognoscibil 
de sociabilitate, de complicitate profesională şi umană, 
de autoconstrucţie bovarică de sine în interiorul unei 
microcomunităţi şi în acord cu aşteptările ei. Aceste maniere 
de a fi ale boemului pot intra în sfera de interes a antropologiei 
culturale, dar ele ţin totodată de o estetică a vieţii cotidiene, 
de formalităţile specifice unui stil. În fond, în accepţiunea 
discutată de Marielle Macé, stilul este o noţiune evaluatoare, 
critică, legată de dimensiunea acelui „comment”1 (Macé 
2016, 13) al modurilor de a fi. O reflecţie de tip morfologic 
şi de poetică a formelor, extrapolată din artă în viaţă. Dacă 
boemul se lasă uneori contaminat de propria creaţie, pentru 
a se construi pe sine ca personaj, atunci el nu doar expune 
un stil, un „blazon” existenţial, ci şi oscilează, simptomatic, 
între două maniere ori stiluri de a fi: cel al biografiei şi cel 
al ficţiunii. Scriitorul-boem duce o viaţă adeseori livrescă, 
de împrumut, aflată la întretăierea mai multor vieţi, a mai 
multor regimuri ale experienţei, fie ele simili-autobiografice, 
fie ele simili-ficţionale. 

Ca mod de a pune în act scene ca de roman 
sau de nuvelă, de a performa poeme, ipostaze ficţio-
biografice, ori scene din biografii ficţionale, boemia 
este experienţa unui prag, a trecerii (cvasiclandestine) 
între artistic şi nonartistic. S-ar putea spune că versurile 
lui Ion Mureşan din cartea Alcool închid ca în efigie nu 
numai bună parte din vieţile colegilor săi de generaţie ’80 
(să îi amintim aici, de pildă, pe Traian T. Coşovei şi pe 
Mariana Marin), ci şi legendele despre boemii şaizecişti şi 
şaptezecişti, între care îi putem numi pe Nichita Stănescu, 
Virgil Mazilescu, Leonid Dimov. Atunci când evitau să 
ajungă instrumente uşor manipulabile ale propagandei 
ideologice, scriitorii consideraţi subversivi sau „esopici” 
nu erau totuşi, în deceniile 7 şi 8, nici promotorii vreunui 
radicalism etic al opoziţiei făţişe faţă cu regimul politic 
dictatorial. Ei preferau să cultive un ethos al supravieţuirii 
identitare ambigue, tatonante. Boema, ca modalitate de 
estetizare ori poetizare a existenţei, de epuizare de sine 
(prin vorbărie, prin alcoolism) şi de iresponsabilizare 
de sine, corespundea acestui ethos al supravieţuirii prin 
adaptare, în interiorul unei bresle profesionale dispusă nu 
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doar la evazionisme sau la „rezistenţă” estetică, ci şi la 
compromisuri şi la negocieri cu cenzura. Acestea apăreau 
în condiţiile în care regimul permitea, odată cu anii ’60, 
stabilirea de ierarhii scriitoriceşti şi de cariere literare de 
succes, consacrarea unor „vedete” naţionale, publicarea 
lor în tiraje foarte mari, acordarea de gratificaţii şi 
de onorarii, toate conducând la „supradimensionarea 
comunitară a literaturii şi a rolului scriitorului”2. 

Nichita Stănescu, autor intrat în manualele 
epocii comuniste prin unele poeme în care francheţea 
mărturisirii de sine şi estetica vieţii cotidiene se combină 
cu un retorism patriotic mitologizant (e de citat aici 
Adolescenţă: „Sentimentul soarelui răsărind/ împreună 
cu cea mai suavă doină din fluier,/ copacul sub care 
m-am sărutat mai întâi,/ bolta, ciorchinele cu o mie de 
boabe,/ surâsul bărbătesc al tatălui meu/ primul meu 
fir de păr alb, și mersul grațios al adolescenței,/ ale tale 
sunt, Patrie/ dintotdeauna”), ajunge şi protagonist al 
multor legende urbane. Nichita pare că trăia la limita 
„estetică”, să-i zicem aşa, a sărăciei, de vreme ce îşi 
risipea câştigurile din premiile literare boemizând cu 
confraţii scriitori şi cu numeroşii fani. Viaţa sa privată 
semăna, paradoxal, cu un continuu happening stradal, 
Nichita neavând, cum îşi aminteşte un amic al său, nici 
măcar clanţă la uşă. După spusele pictorului Mircia 
Dumitrescu, cei care se nimereau acasă la Nichita 
Stănescu se trezeau „în plin cancan”. Acolo se întâlneau 
de-a valma atât prietenii şi colegii de breaslă literară, cât 
şi amicii oportunişti, toleraţi şi ei dimpreună cu diverşii 
informatori sau chiar generali de securitate: „Totul era 
magic la el… De când intrai. Te întâmpina un om total 
sărac care, până să se însoare cu Dora, avea o saltea 
aşezată pe jos şi o masă cu şase scaune Bonanza, pe 
care şi alea cred că i le dăduse cineva, şi un dulăpior 
Bonanza, dar bătălia, vorbele, ideile… Era un loc unde 
te informai şi puteai să ştii tot. Din afară. Brusc. Erai 
în plin cancan. Mi-aduc aminte… Veneau şi generali de 
securitate şi oameni foarte mari, erau şi mediocri mulţi 
care se vânturau pe acolo. Vă daţi seama că, dacă era un 
om care n-avea clanţă la uşă… Împingeai uşă şi intrai 
în casă, pur şi simplu. La fel se întâmpla şi când locuia 
dincolo, pe Grigore Alexandrescu, la dna Covaci, avea 
o căsuţă în spate pe strada aia, dar viaţa se petrecea în 
spaţiul public. Ţin minte o imagine când cineva a venit 
şi i-a zis: «Fii atent, că ăsta e general de Securitate». La 
care Nichita a zis: «Păi, mai bine să audă un general de 
Securitate decât vreun mic căţel care cine ştie cum îmi 
răstălmăceşte vorbele…»”3. 

Dincolo de inevitabilele mitologizări din 
astfel de evocări, sau poate tocmai datorită lor, 
personajul Nichita apare ca figură reprezentativă pentru 
aparenta fragilitate, dublată de o teatralizare de sine, 
compensatorie, a condiţiei boemului. Lor li se adaugă 
o poetică iresponsabilitate, sau, poate mai adecvat spus, 
o iresponsabilizare de sine, repetată, specifică trăirii pe 

acest prag, la graniţa fluctuantă dintre artă şi viaţă, dintre 
spatiul privat şi cel public.

Intrarea în competiţie cu personajul

Pe de o parte, boema (atât cea a scriitorului însuşi, 
cât şi a personajelor sale de roman sau din poeme), precum 
şi formele de cvasiclandestinitate (estetică, identitară, 
uneori şi politică) asociate ei ţin de un stil de viaţă a cărui 
documentare devine ea însăşi o formă de artă4, o instalaţie 
vie. Personajele, cele de carne şi cele de hârtie, ajung 
să îşi „documenteze” şi în fond să îşi performeze viaţa-
artă, prin dezbaterile nesfârşite despre ea, în preajma 
confraţilor şi a „îngerilor de pahar” (ca la Ion Mureşan). 
În paginile autobiografice dintr-un volum recent apărut, 
Viaţa mea, Nicolae Breban dedică un capitol boemei 
literar-artistice a anilor ’70, pe care o înţelege ca pe o formă 
de trăire intensificată, privilegiată, mustind de creativitate, 
dar nu mai puţin ca pe o modalitate donquijotescă de 
autoiluzionare colectivă. Proust este invocat în aceste 
pagini ca maestru al prozei aparent statice, repetitive, şi al 
artei portretului, dar în fond Breban se regăseşte în cultul 
proustian al mondenităţii şi al frivolităţii, ca modalităţi de 
trăire estetizată. Romanele brebaniene descriu pe îndelete 
ritualurile şi ritmurile vieţii mondene a unor personaje 
care par că trăiesc pentru a se întâlni şi a-şi juca unele în 
faţa altora existenţa, dramele. La fel ca pentru personajele 
sale romaneşti, pentru grupul de prieteni scriitori evocaţi de 
Breban în Viaţa mea (Grigore Hagiu şi „noi, Cezar, Nichita, 
Matei şi cu mine”) boema este o visare „activă”, o formă a 
„primului paradis”, sau „prima certitudine, un fel de război 
de tipul donquijotesc (…) în care se vâna şi se lupta aprig 
cu vinul lejer, cu nepăsarea veselă, cu calamburul bogat, cu 
citările reale sau false, ca şi cu istoriile pitoreşti, cu femei, 
cărţi şi false biografii sau înzorzonate adolescenţe (…). La 
elegantul Mon Jardin, vara în grădină, noi, grupul nostru, 
găseam totdeauna o masă rezervată, unde un chelner amic, 
Stoica, ne dădea «pe gratis» vin, fripturi, cafele; dar noi, cei 
vreo 10-15 «tovarăşi de visuri şi artă», corecţi, ne abăteam 
când pescuiam vreo bancnotă de o sută şi i-o duceam lui 
Stoica, mereu amabil”5. 

Dacă îndeobşte ceea ce aşteptăm de la o 
autobiografie este să aibă o doză cât de cât consistentă 
de „autenticitate”, în cazul lui Nicolae Breban această 
autenticitate ţine de o constantă ficţionalizare de sine, de 
fervoarea (sau de nostalgia, uşor dezabuzată uneori) cu care 
se face construcţia retrospectivă de sine. Există o iminenţă 
a ficţionalizării, i-aş zice, la Breban, iar confesiunile din 
Viaţa mea îi aparţin personajului Breban tot pe atât de mult 
pe cât pot fi puse pe seama unor Rogulski din Don Juan, 
Ovidiu Minda din Îngerul de gips, Grobei din Bunavestire, 
sau Castor Ionescu din Drumul la zid. Simptomatic, falsul 
şi falsitatea (afectivă, ideologică, artistică, existenţială până 
la urmă) sunt conotate pozitiv: atmosfera boemei literare 
şi artistice a anilor ’60 şi ’70 era impregnată de o „visare 
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socială în grup”, de un donquijotism fermecător. Colegii de 
breaslă şi de generaţie  împărtăşeau „istorii reale şi false”, 
dar şi „citări reale sau false”, sau întregi „cărţi şi false 
biografii”, ba chiar o falsă formă de impostură, o „impostură 
a imposturii”. 

Condiţia de clandestinitate a boemei ţine de 
acceptarea acestei simptomatice (im)posturi. Boemul se 
complace într-o stare a lui „între”, de liminalitate (socială, 
profesională), dar se şi autoflagelează şi se epuizează 
pe sine în interiorul acestei stări ori „imposturi”. 
Identitatea duală, ficţio-biografică, este relevantă pentru 
o disponibilitate ludică teoretic neîngrădită, deci pentru 
condiţia histrionică, nici propriu-zis ficţională, nici 
propriu-zis „starea civilă” a participanţilor, fie ei scriitori, 
artişti, critici, cenzori, informatori „complici”, confraţi de 
pahar, duplicitari sau de nădejde. Criticul şi teoreticianul 
Matei Călinescu, membru al grupului boem evocat de 
Breban, este, de altfel, creatorul unui personaj-prototip 
al boemei, sau al unei stări privilegiate aflate undeva la 
jumătatea drumului dintre boemă şi asceză, Zacharias 
Lichter. Profet ludic, ingenuu şi cinic în acelaşi timp, 
protagonistul romanului eseistic Viaţa şi opiniile lui 
Zacharias Lichter (a cărui primă ediţie apare în 1969) îşi 
acceptă, ca discipol al lui Diogene, o formă privilegiată 
de „impostură”. În dubla ipostază de clovn şi de filosof al 
cetăţii, Lichter „profesează” şi chiar teoretizează cerşetoria, 
iar destinul său de homo sacer pune în evidenţă ceea ce 
Giorgio Agamben numeşte „viaţa nudă” şi „starea de 
excepţie”6. Nu va fi surprinzătoare, prin urmare, apologia pe 
care o face minciunii, recurgând în fond la clasicul paradox 
logic al mincinosului: „Tot ce spun” – afirmă autonegându-
se cinicul Zacharias Lichter – „este minciună. Da este 
minciună şi nu este minciună. Orice se poate spune despre 
orice este minciună. (…) Şi, dacă admitem o ierarhie a 
minciunii, eu, Zacharias Lichter, sunt minciuna cea 
mai mare: căci maxima mea este: mint, deci nu exist”7. 
Argumentul prin care profetul se autodenunţă ca fiind 
minciună, în virtutea unui cogito fatalmente lingvistic, deci 
înşelător, care neagă cartezianul sum în loc să-l instituie, 
este, previzibil, tot unul circular: „Destinul nostru e însă 
să vorbim, să vorbim, să vorbim – tăcerea însăşi este un 
cuvânt la fel ca oricare altul”8. Iar exorcizarea minciunii 
se face printr-o ingenuă receptivitate, ba chiar printr-o 
aproape mistică credulitate şi „idioţenie” revelatorie în 
faţa a tot ceea ce mimează adevărul. 

Utopia lui Lichter e însă realizarea unei societăţi 
patafizice à la Jarry, cum altfel decât „perfect circulară”, 
compusă din hoţi şi cerşetori, „hoţii jefuindu-i perpetuu 
pe cerşetori (care şi munceau, dar fără să fie plătiţi), iar 
aceştia din urmă trăind din ce se îndurau hoţii să le dea 
de pomană”9. Ideea minciunii-adevăr aminteşte teoria 
nietzscheană a adevărurilor care n-ar fi altceva decât 
rezultatul unor interpretări, al voinţei de putere în a interpreta 
şi a răstălmăci, al unui joc de forţe şi de perspective inevitabil 
relative. Fie că par contaminaţi de „impostura imposturii” 

brebanienilor Rogulski şi Grobei, sau de minciuna care nu 
se deosebeşte de adevăr, propovăduită de pseudoprofetul 
Zacharias Lichter al lui Matei Călinescu, protagoniştii 
boemei practică autoimitaţia bovarică, adică se lasă în 
voia tentaţiei de a fi una cu propriul personaj, ca pentru 
a-i lua locul, prin ficţionalizare de sine. Scriitorul devenit 
personaj în viaţa cotidiană pune în scenă o râvnită condiţie 
excepţională, a propriei celebrităţi (sau măcar tânjirea după 
aceasta), trăirea estetizată ajungând ea însăşi o formă de 
consacrare.  

Modul de existenţă boem este însă nu atât o 
formulă de autoconstrucţie artificială de sine,  de tipul 
dandysmului, cât o versiune de viaţă care se oferă 
contemplării, ba chiar un fel de a documenta şi expune 
această viaţă ca pe un readymade. Ca praxis artistic şi 
existenţial, boemia se apropie de ceea ce Allan Kaprow 
numea, într-un eseu din anii ʼ90, lifelike art/arta ca viaţă, 
aceea care îşi formulează mesajul într-un reacţie în buclă 
(feedback loop)10, dinspre artist către noi, şi iarăşi înapoi, 
dinspre cititori, spectatori sau discipoli către artist sau 
scriitor. Relevantă este, ca mostră de viaţă-artă, scena 
de tip happening desfăşurată în vechiul sediu al Uniunii 
Scriitorilor din Casa Monteoru, unde, în 1969, tânărul 
prozator şi teoretician (alături de Leonid Dimov) al 
onirismului estetic, Dumitru Ţepeneag, „performează” 
nici mai mult nici mai puţin decât o săritură de la etaj, 
în Sala Oglinzilor, şi îşi rupe un picior. Întâmplarea 
apare povestită în romanul lui Andrei Pogorilowski, Nic 
Studeno. Al doilea cartuş (Bucureşti, Cartea Românească, 
2013), lui fiindu-i relatată de tatăl său, traducătorul Aurel 
Covaci, care fusese martor, în tinereţe, la incidentul 
din Casa Monteoru. Printre ceilalţi martori se afla 
„poetul” (nimeni altul decât Nichita Stănescu), precum 
şi două figuri boeme celebre în anii ’70, purtând nume 
paronimice: Teodor Pîcă (poet la rândul lui) şi amicul său 
Florin Pucă, caricaturist, grafician-poet devenit faimos 
pentru că a ilustrat majoritatea volumelor de poezie ale 
lui Leonid Dimov, dar nu în ultimul rând şi pentru barba 
sa de-a dreptul rasputiniană. Revenind la săritura în gol 
executată de  Ţepeneag, după care scriitorul onirist a 
rămas ţintuit în patul de spital o bună bucată de vreme, 
ea pare inspirată dintr-o obsesie care bântuie câteva dintre 
personajele prozelor sale de tinereţe. Incidentul din casa 
Monteoru se petrece în 1969, iar primele volume ale 
oniristului Ţepeneag sunt scrise şi apar cam în aceeaşi 
perioadă: Exerciţii (1966), Frig (1967), Aşteptare (1971). 
Personajele acestor proze au tentative sisifice de a zbura, 
ca apoi să-şi abandoneze fantasmele bovarice şi să se 
complacă în ridicol şi derizoriul cotidian, ca protagonistul 
schiţei Icar. Tot un maniac al zborului este, în proza 
Accidentul, un anume nea Leu, cel care descoperă îngerul 
accidentat. Iar grifonii din nuvela Prin gaura cheii sunt 
prelungiri sau substitute onirice ale personajului principal. 

Experimentul uimitor-rizibil al teoreticianului 
onirismului, Dumitru Ţepeneag,  aminteşte, de altfel, de o 
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lucrare-performance din 1960, Le Saut dans le vide/Leap 
into the Void, filmată şi prelucrată ulterior prin fotomontaj, 
aparţinând artistului conceptual Yves Klein, întemeietor 
al unui nouveau réalisme. Klein truchează o fotografie, 
care îl arată gata să sară de pe o clădire aflată pe o stradă 
liniştită din suburbia pariziană Fontenay-aux-Roses, în 
vreme ce un biciclist pare să îşi continue imperturbabil 
drumul (o referinţă intertextuală la lucrarea Căderea lui 
Icar/Fall of Icarus, pictată în a doua jumătate a secolului 
al XVI-lea de Pieter Breugel cel Bătrân, în care un fermier 
îşi vede neabătut de lucrul la plug, nesesizând miracolul 
zborului lui Icar). Desigur, faţă de saltul în gol al lui Yves 
Klein, care este mistificat, contrafăcut tocmai pentru 
a produce sens, pentru a ajunge să fie interpretat ca un 
gest artistic argumentat, în schimb săritura lui Ţepeneag 
a fost cât se poate de (dureros de) concretă. Şi totuşi, 
la prozatorul român incidentul poate fi tratat ca un caz 
aproape involuntar de rapt ori de transplant livresc în 
existenţă, sau de contaminare reciprocă între formele de 
viaţă propriu-zis fictive ale unor personaje onirice, pe de 
o parte, şi pe de altă parte modalităţile scriitorului (live 
performer, de astă dată, el însuşi) de a-şi ficţionaliza viaţa. 
De a şi-o confecţiona sau ajusta şi, până la urmă, de a şi-o 
intensifica după un tipar estetic, intrând în competiţie cu 
vieţile personajelor sale. 

Construcţia de sine şi poetizarea existenţei

Boemia ajunge să facă vizibilă o anume viaţă 
privată a ficţiunii, sau a ficţionării sinelui, să îi spunem 
aşa. Un termen mai adecvat în acest context este, probabil, 
ficţionare (fiction-like life, self-fiction), marcând modul în 
care personaje şi situaţii ficţionale, pe de o parte, şi scriitori, 
artişti, cititori, „locuitori” ai lumii literare şi artistice, pe de 
altă parte, îşi împrumută unii altora modurile de existenţă, 
manierele de a fi. Acţiunea de a ficţiona/confecţiona o 
formă de viaţă, cu trăirile afective legate de aceasta, este 
sugerată în chiar etimologia cuvântului „ficţiune”: verbul 
latin fingere (a modela) poate fi la rându-i modelat în 
forma fictus, din care derivă rădăcinile sau morfemele 
fig şi fict. Despre poeta Nina Cassian se poate afirma, 
de pildă, că aproape îşi confecţionează biografia, după 
cum mărturiseşte în paginile de jurnal, dar şi în cele 
de memorialistică din Memoria ca zestre, mizând pe 
un fel de „politică a sinelui” în raport cu comunitatea 
scriitoricească şi cu puterea de inspiraţie stalinistă a 
anilor ’50. În notaţiile de jurnal din 26 iunie 1965, ea 
constată că se complace într-o continuă autoexpunere de 
sine, într-o postură inevitabil teatralizată: „Cum tot sunt 
în febră autoanalitică, mă întreb dacă toată existenţa mea 
n-a fost o permanentă desfăşurare „de ochii lumii? Însăşi 
poezia e o formă de exhibiţionism şi am, uneori, senzaţia 
că am compus un tip căruia mă conformez pentru a nu-i 
dezamăgi pe privitori”11. 

 Într-o rezervaţie de scriitori în care convieţuiau 

oportuniştii, adepţii de circumstanţă ai realismului 
socialist, cu huliţii „evazionişti” şi cu cei emancipaţi 
estetic, subversivi, Nina Cassian oscilează între 
adoptarea ideologiei partinice, în anii ’50, şi o atitudine 
vag subversivă, până la plecarea ei definitivă din ţară, 
în 1985. Dacă se poate sesiza o anume subversivitate 
la Nina Cassian, ea este de găsit, cu precădere, într-o 
emfază a construcţiei de sine, a unei singularităţi 
creatoare plină de orgolii disproporţionate, de manii ale 
persecuţiei, de idiosincrazii în raport cu alţi membri ai 
breslei scriitoriceşti, pe care îi acuză că ar discrimina-o, 
nerecunoscându-i cu adevărat valoarea literară, şi îi 
suspectează de antisemitism. Dincolo de oportunismul 
literaturii „angajate” din anii ’50, creativitatea poetică, 
muzicală, plastică a Ninei Cassian este dependentă de un 
regim de viaţă boemă acut erotizată, de ceea ce scriitoarea 
numeşte un „exces de anecdotică erotică”. Trăirile erotice 
intense, aţâţarea unui fel isterie vitalist-erotică, funcţionau 
pentru „Ninicuţa” (cum o alinta Marin Preda) ca drog 
psihologic. Cassian îşi construieşte cu program, deci cu 
luciditate şi cu tenacitate (în ciuda răsfăţurilor narcisiste), 
un personaj întrucâtva livresc, cvasibovaric, de Dona 
Juana a anilor proletcultişti. Autoportretul ei, parcă 
inevitabil (şi adeseori voit) ficţionalizat, lasă impresia 
de autenticitate în măsura în care corespunde mitului 
personal; un mit în care donjuanismul afectiv se asociază 
unei tipologii livreşti oarecum clişeizate, de femme fatale, 
gen Lulu a lui Wedekind. 

S-ar putea identifica în personajul Nina un fel de 
Frieda Uhl (austriaca faimoasă nu atât prin scrierile ei, cât 
prin fulminanta viaţă boemă şi prin relaţiile cu scriitori 
celebri, între care Strindberg şi Wedekind) transportată, 
ca prin miracol, în comunismul românesc al anilor ’50-
’60, sau un fel de reeditare a Minei Loy (poetă şi actriţă 
britanică, legată de futurism, dar totodată feministă 
timpurie, cunoscută mai ales pentru relaţiile amoroase 
cu Marinetti şi cu Papini), care ajunge în anii ’60-’70, 
protagonistă a boemei scriitoriceşti din Bucureşti, de la 
Sinaia sau din staţiunea 2 Mai. Antologice sunt, în acest 
sens, însemnările din volumul al doilea din Memoria ca 
zestre, din 23 octombrie 1954: „Zwei Seelen wohnen, ah!, 
in meiner Brust” ‒ scria Goethe, referindu-se, bineînţeles, 
la cu totul altceva, dar în inima mea aveau loc doi şi trei 
(nu mai mulţi) bărbaţi, acesta e adevărul, atât de greu de 
explicat! Oare mă va crede cineva dacă voi declara că în 
această îmbrăţişare nu intra nici un fel de confuzie sau de 
promiscuitate? Oare mă va crede cineva când voi afirma că 
eram pură de fiecare dată, că nu înşelam şi nu minţeam pe 
nimeni?”12 Aceste notaţii datează din perioada elaborării 
unui poem-manifest, Rezolv uneori ecuaţii (din volumul 
Vârstele anului), în care scriitoarea îşi încropeşte, mai 
mult decât o artă poetică (expresie sintetică a liricii ei 
parţial postsimboliste, parţial tradiţionaliste şi chiar 
ideologic-militante), o postură literară şi existenţială 
redată în tuşe îngroşate, teatrale, în versuri declamative, 
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modelează estetic, raportându-se aproape involuntar la 
nişte tipare, sau la ceea ce astăzi am putea numi, recurgând 
la conceptele lui Latour, moduri de existenţă sau fiinţe 
ale ficţiunii. Estetismul atitudinii unui Ion Negoiţescu 
presupunea, crede Călinescu, „o etică a insubordonării, 
a refuzului individualist, cvasianarhist de a se supune 
unei autorităţi arbitrare şi abuzive”15, iar Ţepeneag era de 
admirat pentru nonconformismul său sfidător la adresa 
cenzurii ideologice, ca şi pentru combinaţia originală de 
anarhism şi estetism16. În ceea ce îl priveşte pe Nichita, 
el se singularizează printr-un angelism de natură poetică, 
transpus din artă în viaţă, nu doar prin vorbe şi chiar 
versuri spontan-metaforice, ci şi prin atitudini şi metafore 
gestuale care îi poartă semnătura: „Chiar şi când glumea, 
el [Nichita] glumea delicat metaforic, ca de pildă într-o zi 
la Călăraşi când, într-o pauză din programul de instrucţie 
fizică, eu stând trântit pe-un petec de iarbă uscată şi 
prăfoasă, obosit, absent, uitându-mă în golul depărtării, 
el s-a apropiat de mine şi, imitând o foarfecă cu degetul 
arătător şi cel mijlociu al mâinii drepte în faţa ochilor 
mei, mi-a spus: „Te superi dacă-ţi tai privirile?”. Astfel 
de metafore interpretate gestual erau unul dintre modurile 
lui de a-şi semnala prezenţa, de a iniţia un dialog, de 
a-şi pune semnătura aeriană pe-o clipă de comuniune 
prietenească întru poezie, o poezie trăită care spre a deveni 
posibilă trebuie mai întâi să spargă coaja de banalitate a 
comunicării obişnuite: aceasta se vădea deodată subţire şi 
fragilă ca o coajă de ou”17.  

Tăind aerul cu degetele, Nichita poetizează 
existenţa, adică nu face decât să prelungească traiectoria 
sau modul de a fi, întotdeauna tatonant, al unei fragile 
fiinţe a ficţiunii. O instaurează, o face să devină prezentă, 
aproape palpabilă, printr-un gest specific unui artist-
performer, creator el însuşi de artă conceptuală. El se 
instituie pe sine, în fond, ca personaj-prototip al acestei 
forme de viaţă duală, liminală, ficţi-biografică, care 
e boema, alături de Alcoolicul lui Ion Mureşan, însoţit 
de tandrii săi „îngeri de pahar”, sau alături de Icar alias 
oniristul Ţepeneag, sau de Rogulski-Don Juan, al lui 
Breban, sau alături de o femme fatale în stilul brebanienei 
Lelia, din Bunavestire, sau în stilul Ninicuţei – Nina Cassian 
cea din Memoria ca zestre. Dar, nu mai puţin, alături de 
Zacharias Lichter al lui Matei Călinescu, cinicul profet care 
„profesează”, ludic, cerşetoria.
_____

Note :

1 Marielle Macé, Styles. Critique de nos formes de vie, 
Paris, Gallimard, 2016, p. 13: „Une stylistique de l’existence 
prend en charge, autrement dit, la question foncièrement ouverte, 
requérante,  et toujours réengagée, du «comment» de la vie”. 

2 Vezi, în acest sens, Ioana Macrea-Toma, Privilighenţia. 
Instituţii literare în comunismul românesc, Cluj, Casa Cărţii 
de Ştiinţă, 2009, p. 162: „Editarea cărţilor de literatură în 
cantităţi impresionante e parte constitutivă din  proiectul 
pedagogic de modernizare a societăţii. Chiar dacă, în modul de 
acţiune, pedagogia comunistă se dovedeşte una corecţională, 
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de inspiraţie autobiografică: „Lacomă sunt. Mă ceartă 
asceţii/ că parcurg pe nerăsuflate/ tabla de materii a vieţii/ 
şi că râvnesc şi mi-e poftă de toate.// (…) Că nu-mi împart 
dragostea chiar/ după plan şi pe raţii (…)/ Ei, da, ce să-i 
faci? Mi-e foame, mi-e sete./ Ca sunetul umblu prin 
lumea cea vie./ Nu cunosc mersul pe îndelete/ nici sărutul 
pe datorie…”.  

Trăirea stării de boemie, cu toate mitologizările şi 
procesele de ficţionalizare specifice ei, codifică de cele mai 
multe ori un surplus de existenţă, o „lăcomie” (erotică, 
estetică, ideologică), ca în cazul Ninei Cassian, dar nu 
mai puţin un paradoxal deficit paradoxal de existenţă, 
atunci când personajul pare că locuieşte tot mai mult 
persoana, identitatea sa privată, iar viaţa cotidiană este 
„înrămată” şi se oferă pe sine ca exponat, pe măsură ce 
se trăieşte. Boemii pun în act starea de a fi personaje, 
adică împărtăşesc o condiţie de excepţionalitate, de 
existenţă poetizată, de autoiluzionare colectivă. Cred 
că, într-o anumită măsură, putem recurge la noţiunea lui 
Bruno Latour de „fiinţe ale ficţiunii”/„beings of fiction” 
pentru a caracteriza aceste moduri de existenţă duale, 
care se instituie în funcţie de subiectivitatea celor care le 
sesizează, le receptează. Latour le recunoaşte, de altfel, 
fiinţelor ficţiunii o condiţie ontologică aparte, vulnerabilă, 
fluctuantă, căci dependentă de subiectivităţi pe care, la 
rândul lor, le instituie, le morfează, cărora le împrumută 
formă, contur existenţial13. 

Pentru Latour, sintagma mod de existenţă are o 
accepţiune mai cuprinzătoare decât aceea de formă de 
viaţă, sau stil de a fi. În centrul modurilor de existenţă stă, 
simptomatic, mecanismul figurării diverselor maniere de 
a fi împreună, co-dependente, încrucişate într-o reţea. În 
cazul fiinţelor ficţiunii, subiectivitatea (cea a cititorului, a 
scriitorului însuşi) se formează, consideră Latour, printr-
un proces al prelungirii traiectoriei specifice ficţiunii în 
viaţă. O subiectivare a cititorului sau privitorului faţă cu 
fiinţa ficţiunii înseamnă sesizarea şi cultivarea ecoului 
acestei fiinţe în el însuşi, deci o reflectare reciprocă a 
vieţii personajului ficţional în stilul vieţii unui scriitor sau 
cititor, şi viceversa. Latour vorbeşte despre deplasarea 
treptată înspre poziţia unui subiect: „(ştim că subiectul a 
fost eliberat într-un fel: venim spre el fără să plecăm de 
la el)” (Cercetare asupra…, p. 326). Subiectivitatea este 
aşadar nu un anume dat sau un punct de origine, ci un 
proces şi o anticipare a unui efect. Iar dacă „opera are 
nevoie de o interpretare subiectivă, aceasta se întâmplă 
în acel sens în care suntem supuşi operei, sau pentru că, 
interpretând, ne câştigăm subiectivitatea”14.

 În volumul Amintiri în dialog, Matei Călinescu 
sesizează că există un estetism specific posturii şi 
comportamentului scriitorilor, prezent chiar şi în 
situaţiile cotidiene cele mai exasperant de monotone, 
dar acoperite şi acelea cu o peliculă a ficţionalizării de 
sine. Criticul aflat în ipostază de memorialist constată, în 
fond, că subiectivităţile scriitoriceşti se construiesc şi se 
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agresivă sau falsificată, ea participă, prin anvergura acţiunii, 
la supradimensionarea comunitară a literaturii şi a rolului 
scriitorului”. 

3 Monica Andronescu, „Ultima seară pe pământ. De ce 
a murit Nichita Stănescu”, în Ziarul Metropolis, dec. 2015.

4 E un fenomen care ar putea fi analizat prin grila de 
interpretare propusă de către Boris Groys, care teoretizează 
fenomenul contemporan de art documentation/documentaţie 
artistică: „Nu întâmplător muzeele şi sălile de expoziţie se 
comparau în mod tradiţional cu cimitrele: prezentând arta ca 
produs final al unei vieţi, ele anulează definitiv această viaţă. 
Documentaţia artistică marchează, dimpotrivă, încercarea de 
a indica, prin intermediul mediilor şi în interiorul spaţiilor 
artistice, viaţa însăşi, adică o pură activitate, un praxis pur, 
sau, dacă se vrea, de a indica o artă de a trăi, fără a vrea s-o 
prezinte nemijlocit. Arta devine aici o formă de viaţă, în timp 
ce opera de artă devine nonartă, simplă documentare a acestei 
forme de viaţă”. Boris Groys, Arta în epoca biopoliticii: de la 
opera de artă la documentaţia de artă, în vol. Topologia artei 
şi alte eseuri, traducere de Aurel Codoban, Lorin Ghiman şi 
George State. Postfaţă: O conversaţie cu Boris Groys despre 
condiţia postcomunistă, traducere de Izabella Badiu, Cluj, 
Idea Design & Print, 2007, p. 54.

5 Nicolae Breban, Viaţa mea, Iaşi, Polirom, 2017,  p. 
411.

6 Vezi Giorgio Agamben, Starea de excepţie (Homo 
sacer II, 1), traducere de Alex. Cistelecan, Cluj, Idea Design 
& Print, 2008, p. 50: „Starea de excepţie nu este o dictatură 
(constituţională sau neconstituţională, comisarială sau 
suverană), ci un spaţiu gol de drept, o zonă de anomie în 
care toate determinaţiile juridice – şi, în primul rând, însăşi 
distincţia dintre public şi privat – sunt dezactivate”. 

7 Matei Călinescu, Viaţa şi opiniile lui Zacharias 
Lichter, Bucureşti, Humanitas, 2016, p. 135.

8 Ibidem, p. 134.
9  Matei Călinescu, Ion Vianu, Amintiri în dialog. 

Memorii, Bucureşti, Humanitas, 2016, p. 324.
10 „Lifelike art’s message is sent on a feedback loop: 

from the artist to us (including machines, animals, nature) 
and around again to the artist. You can’t ‚talk back’ to, 
and thus change, an artlike artwork; but ‚conversation’ is 
the very means of lifelike art, which is always changing” 
(Allan Kaprow, The Real Experiment, in  Essays on the 
Blurring of Art and Life. Expanded Edition, edited by Jeff 
Kelley, Berkeley&Los Angeles& London, The University of 
California Press, 2003, p. 204). În trad. n.: „Arta ca viaţă își 
formulează  mesajul într-o reacție în buclă: dinspre artist către 
noi (incluzînd mașinării, animale, natură) și iarăşi înapoi către 
artist. Nu poți să interpelezi la rândul tău o operă de artă, să-i 
întorci replica și, astfel, să o schimbi; dar «conversația» este 
tocmai mijlocul prin care arta ca viață, aflată într-o continuă 
schimbare, se face sesizată”.

11 Nina Cassian, Memoria ca zestre. Cartea a II-a (1954-
1985; 2003-2004), Bucureşti, Ed. Institutului Cultural Român, 
2004, p. 129.

12 Ibidem, p. 28.
13 Vezi Bruno Latour, Cercetare asupra modurilor de 

existenţă. O antropologie a Modernilor, traducere din limba 
franceză şi note de de Alexandru Matei, postfaţă de Patrice 
Maniglier, Cluj-Napoca, Tact, 2015, p. 217: „Dar dacă nu 
reluăm aceste fiinţe, dacă nu le îngrijim, dacă nu le apreciem, 
riscă să dispară de-a binelea. Ceea ce au ele deosebit este că 
obiectivitatea lor depinde de reluarea lor de către subiectivităţi 
care nici ele n-ar exista dacă aceste fiinţe nu le-ar fi făcut 
posibile…”.

14 Ibidem, p. 216.
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15 Matei Călinescu, Ion Vianu, Amintiri în dialog. 
Memorii, Bucureşti, Humanitas, 2016, p. 307.

16 Ibidem, p. 291.
17 Ibidem, pp. 137-138.
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spre postmodernismul românesc (neunitar și destul de 
ambiguu teoretizat), exercitat de Mircea Cărtărescu, 
probabil și de Ion Bogdan Lefter, care îi adunase în 
jurul revistei „Litere Nouă”, tinerii cenaclieri încep să-
și manifeste intuitiv valențe artistice proprii, parte din 
ele responsabile de ieșirea din spectrul epigonismului 
optzecist. Mărcile originalității sunt vizibile în Tablou 
de familie (și ele au fost reliefate de critică), fiind de 
asemeni prezente în cel de-al doilea volum colectiv ivit 
din activitatea cenaclieră de la „Litere”, Ferestre ’98. De 
altfel, mentorul lor pare a-și fi propus de la bun început, 
cu luciditate și chibzuință, ca prin conducerea cenaclului 
să contribuie doar la asigurarea unui mediu propice pentru 
„ecloziunea autorilor tineri”, după cum se exprima el 
însuși în Șapte personaje în căutarea unui autor, cuvântul 
înainte din Ferestre ’98. Ghidarea sa nu se voia deci una 
caracterizată de impulsuri procustiene, ci, în bună direcție 
humboldtiană, un instrument de activare a virtualităților 
ingenue, asigurând condițiile dialogului euristic, explorării 
în câmpul poeticii sau al esteticii, suprapuse stimulării 
autoexplorării. Toate acestea au contribuit, desigur, la 
consolidarea solidarității și conștiinței de grup. Mircea 
Cărtărescu vorbea chiar de intrarea în proximitatea unei 
ideologii: „[...] dar mai ales a apărut acel «team spirit», 
acea coerență de atitudine, de gândire, aproape aș spune 
de ideologie artistică fără de care un cenaclu nu e decât o 
șezătoare”. Însă, o privire asupra creațiilor celor care au 
avut privilegiul de a fi incluși în antologie nu poate să nu 
remarce, în cele din urmă, caracterul eteroclit al grupului, 
diferențele mari la nivelul expresiei și al sferelor de interes 
literar. Cred că de aproximarea unei ideologii artistice 
ori măcar de îndreptarea asumată și coerentă spre așa 
ceva nu poate fi totuși vorba. Mai degrabă, de mersul pe 
bâjbâite. De altfel, să observăm, Mircea Cărtărescu își lasă 
afirmația lipsită de argumente, părând rodul unei abordări 
nu doar strict impresioniste, ci și cam entuziaste. Căci nu 
spune nimic relevant despre trăsăturile sau articulările 
vreunei poetici generale. Totul se reduce, în acest sens, 
cam la semnalarea continuității liniilor inițiate în Tablou 
de familie și la câteva generalități lăsate în suspensie, 
care oricum sunt periferice în cadrul discuției referitoare 
la vreo poetică a sfârșitului de secol XX: „Cele câteva 
vârfuri sînt, însă, cel puțin la același nivel cu autorii 
Tabloului de familie. În linii mari, poetica grupului este și 
ea asemănătoare, cu o mai accentuată dominantă «hard» în 
poezie (atacarea violentă a tabu-urilor politice, erotice sau 
artistice pur și simplu) și, dimpotrivă, cu o proză «soft», 
visătoare și fantastă.” Apoi, este chiar surprinzătoare 
înșiruirea de alte generalități când vizează individualitățile 
creatoare. Consemnările au prea puțină relevanță pentru 
înțelegerea profilurilor artistice aflate în plin proces de 
configurare. De pildă, lui Marius Ianuș îi semnalează 
„energia neobișnuită a poemelor”, „provocarea și anarhia 
atât în poezie cât și în viață – căci nu face nici o diferență 
între cele două”; Ceciliei Ștefănescu îi remarcă „o 
competență textuală formată la școala post-structuraliștilor 
francezi”, „spontaneitatea fermecătoare, de mic elf jucăuș”, 
minimalismul, biografismul și autoreferențialitatea. Și 
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Călin CRĂCIUN

Despre Ferestre ’98

După 1989 era cât se poate de firesc să apară în 
cadrul studențimii filologice grupuri și tendințe literare 
noi. Eliberarea de cenzura ideologică – despre care putem 
spune cu certitudine că funcționase totuși până atunci 
în cadrul Securității, cu toate că instituția ei „la vedere” 
fusese desființată de destulă vreme, prin 1977 – a facilitat 
apariția asocierilor de orice fel pentru explorări artistice. 
Era deci momentul propice înființării cenaclurilor mai ales 
în mediul universitar. Ele au stimulat și catalizat formarea 
unor noi scriitori, care au contribuit la primenirea literaturii 
române. De exemplu, cenaclul bucureștean Litere, care mă 
interesează aici, avea să dea destul de repede publicului 
și două antologii semnificative pentru decelarea unor 
tendințe novatoare. După mărturisirea Svetlanei Cârstean, 
din „Vatra”, nr. 3-4/2005, pe care n-o putem bănui nici 
de lipsa sincerității, nici de cea a cunoștinței, Litere 
s-a consolidat și datorită resimțirii din partea grupului 
configurat în cenaclul Central a nevoii unui mentor „cu 
greutate”, care să poată fi perceput ca un evaluator judicios 
și îndrumător de încredere. Ioana Nicolaie confirmă, 
în același loc, mutarea în bloc a centraliștilor la Litere, 
punând-o oarecum în seama atracției exercitate de numele 
mentorului, nimeni altul decât Mircea Cărtărescu. Oricum 
ar fi, calcul sau joc fericit al întâmplării, putem spune că 
instinctul nu i-a trădat pe tinerii aspiranți la titlul de scriitori. 
Nu ne putem hazarda stabilind dacă mutarea lor „cu arme 
și bagaje” sub îndrumarea magistrului Mircea Cărtărescu 
s-a dovedit neapărat cea mai câștigată în plan artistic. Nu 
avem cum să știm ce traiectorie ar fi urmat fiecare dintre 
componenții cenaclului Central în absența acestei mutări, 
cu atât mai puțin ce s-ar fi ivit din grupul lor. Cert este că 
ei au câștigat destul de repede măcar în planul vizibilității, 
fapt dovedit de apariția antologiei Tablou de familie (1995, 
cuprinzând creații de Sorin Gherguţ, Svetlana Cârstean, 
Răzvan Rădulescu, Mihai Ignat, Cezar Paul-Bădescu și T. 
O. Bobe). Numele lor au început să fie cunoscute și, infinit 
mai important, în câmpul literaturii s-a făcut simțit și prin 
creațiile lor un suflu nou.

În această linie a promisiunii primenirii și a 
propunerii unor nume demne de reținut se înscrie și 
Ferestre ’98 (Editura Aristarc, Onești, 1998). Marele rol al 
cenaclului a fost tocmai constituirea mediului în care să se 
poată manifesta și în care să fie stimulat talentul ingenuu 
al tinerilor participanți. Putem crede cu îndreptățire că 
Mircea Cărtărescu a determinat ori măcar a consolidat 
simpatia tinerilor față de postmodernism, ca formă de 
depășire a momentului modernist. În acest sens, Ioana 
Nicolaie oferă o amintire lămuritoare: „Cuvântul cel mai 
des folosit în sens pozitiv în primii ani a fost, fără îndoială 
«postmodernismul», și cuvântul cel mai încărcat negativ, 
«modernismul».” Totuși, dincolo de ghidajul cu azimutul 
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în cazul celorlalți cinci autori lucrurile stau asemănător. 
„Portretul” lor e împopoțonat cu amintiri ce nu depășesc 
sfera cancanului, venite oarecum din siajul anecdoticii 
pline de tâlc a lui Călinescu, o anecdotică îmbogățită 
cu umor, dar, din păcate, și tratată cu doze majore de 
gratuitate, derizoriu și contradicție nesoluționată. Pare a fi 
vorba și de o contaminare inversă, dinspre discipoli spre 
magistru. Iată și o mostră: „Acum câțiva ani m-a oprit pe 
scările sordide ale facultății, ca să-mi dea un manuscris cu 
aspect și mai sordid, un băiat foarte tânăr, cocârjat, lipit 
de pereți, cu o figură de ipocrită modestie și cu niște țoale 
atârnând pe el ca puse cu furca. Puștiul mi-a plăcut, nu știu 
de ce, de la început. Se numea Marius Ianuș și poemele 
lui, scrise cu pixul, erau îngrozitoare: scabroase, frustrate, 
lipsite de orice intenție artistică. Dar tocmai genuinul din 
ele m-a făcut să intuiesc în Ianuș un poet adevărat.” Pentru 
o antologie menită promovării unor tineri și, mai mult 
decât atât, deschiderii unei noi perspective poetice, fapt 
ce poate avea expectanța nevoii înfrângerii unor inerții ori 
preconcepții, cuvântul înainte intitulat Șapte personaje în 
căutarea unui auditor pare unul bun de trecut la rubrica 
„Așa nu”. 

Dincolo de aceste neajunsuri, rândurile austere ale 
lui Mircea Cărtărescu sunt totuși rodul instinctului de a 
intui talentul, instinct pe care autorul însuși este, după cum 
am văzut, conștient că-l posedă. Cred că n-a greșit dându-le 
girul, chiar dacă Alex Ștefănescu avea să desființeze într-o 
cronică din „România literară” (Lotul Mircea Cărtărescu, 
în nr. 5/1999) volumul în ansamblu și mai abitir pe fiecare 
dintre autori în parte („Dincolo de retorica schimonosită se 
întrevăd amintiri din copilărie și complexe de adolescenți 
prost cotați pe piața dragostei, ceea ce nu face decât să 
divulge caracterul pueril al modului lor de-a înțelege 
literatura.”). 

*
Primul nume prezent în antologie este Ioana 

Vlașin (Ioana Nicolaie de mai târziu), cu grupajul 
Portretul Ioanei. Ea practică un biografism cu deschidere 
spre mizerabilismul ce avea să se afirme mult mai puternic 
ulterior. Și limbajul, și intimismele sunt deocamdată 
temperate, cenzurate de o decență funciară, conform 
căreia există lucruri de nespus. Nu pentru că limbajul său 
nu le-ar putea cuprinde, ci întrucât poeta pare de felul ei o 
ființă pudică. Pudoarea o determină să calculeze temeinic 
asumarea riscului, dar curiozitatea, o altă trăsătură 
pregnantă, o incită la explorări. Modul în care cele două 
caracteristici se contrează în scrisul său nu e lipsit de 
farmec. Spre exemplificare, voi cita întocmai versurile care 
îl nemulțumeau pe Alex Ștefănescu atunci când afirma: 
„Poemele sale sunt un fel de reverii biografice, declanșate 
de binecunoscuta nostalgie a copilăriei petrecute la țară 
(nostalgie considerată desuetă si incriminată de tânăra 
generație!)”. Iată ce îl determina pe cronicarul „României 
literare” să semnaleze cu dezamăgire anacronice tentații 
pășuniste: „Pe atunci nu circulam cu 69,/ nu mă interesa 
ce aud și nici ce se întâmplă după cinci/ când troleele 
pleacă, iar somnul se întoarce/ în copilăria cu țepii aricilor 
de lângă casă,/ în zona strâmtă a bucătăriei/ pe care zilnic 

o inventam din mușchi de copac/ și din brusturi.../ eu și 
cu sora mea/ treceam prin pădurea lui Jaicu/ dezvelind 
pălărioare de Amanita muscaria/ pe sub care păianjeni 
minusculi țeseau viața;/ împreună culegeam mărgelușe 
apoase și le așezam în cărare,/ dar asta mai târziu, când ne 
întorceam”... Se prea poate să nu mai fi agreat prin 1998 
tânăra generație nostalgia copilăriei petrecute la țară, dar 
cu siguranță știa semnificațiile impudice și sfidătoare de 
morală tradițională ale numărului 69. La fel, nu-i erau 
deloc străine nici forfota diurnă pentru supraviețuire, 
vizibilă odată cu începerea circulației troleelor, nici 
senzaționalismul și deseori terifianța, degradată, paradoxal, 
tocmai de supraexpunere,  vizionate  la emisiunile de după 
ora cinci. Luate ca metafore, circulatul „cu 69” și interesul 
pentru „ce se întâmplă după cinci” sunt și mărci ale 
pierderii inocenței, deplângeri ale unei conștiințe încărcate 
cu sentimentul decăderii în derizoriu, al coruptibilității. De 
aceea, cred, apelul la idilicul și inocența copilăriei, reliefat 
și de opoziția dintre tihna ruralității provinciale și agitația 
urbană, e doar încercarea de refugiu dintr-o realitate ce 
se dovedește, pentru expectanțele celui crescut în haloul 
inocenței, mizerabilă tocmai prin nevoile, tentațiile și 
vinovăția unor plăceri. Maturizarea e deci o dezvrăjire, o 
trezire nefericită în tensiunea generată de agresiunea sau 
ostilitatea realității decăzute. Copilul din Ioana Vlașin este 
asaltat de luciditate; maturul caută din reflexul „eternei 
reîntorceri” iluzia armoniei în reverii infantile (fără conotație 
negativă de data aceasta). Iar despre poezie aspiranta la 
titlul de poetă crede că e responsabilă tocmai de re-facerea 
lumii: „expoziția mea,/ n-ar putea intra în ea nimeni/ însă 
se va vedea prin pereți/ se va vedea cum începe din nou 
lumea.” Fibra postmodernă este redusă aici la trimiterea 
străvezie spre ermetismul „jocului secund” barbian, iar în 
restul poemelor nu se dovedește mai viguroasă. Cu toată 
consilierea cărtăresciană, iată, Ioana Vlașin dă bibliografia 
pe biografie: „Restul nu e complicat/ în orice fac este vorba 
despre mine și ai mei.” Scormonește elegiac în copilărie 
astfel încât secvențele îndepărtate le suprapune prezentului, 
având încredere că poezia poate găsi sau construi coerență 
în haosul generat de invazia inconștientului în teritoriul 
oricum tulbure al actualității trăite.

Iulian Băicuș, în schimb, etalează în Ideile 
bursuce o poezie autoreferențială în sens de-a dreptul 
postmodern, ca poezie a poeziei construită preponderent 
din cioburi și fragmente, împrumuturi, resemantizări 
și spirit ludic. Aceasta nu înseamnă însă că renunță la 
metafora și abstractizarea modernilor: „Titlul acestui 
poem ca o ferigă albă...// După ferigă sar puncte, puncte 
ca și cum și-ar fi întins pe sub pământul foii rizomii”. Se 
întâlnesc în poemele lui crochiuri de poetică definite de 
o impresionantă consistență, tinzând spre coerența uneia 
singure. E suficient să mai exemplific cu unul pentru a-i 
ilustra forța expresivă și intelectuală: „Textul nu este 
altceva decât o anagramă a trupului, așa cum imaginea 
lui Iisus s-a păstrat pe un giulgiu.” Are o vervă poetică 
ce pare de nestăvilit, rostește/scrie imagini cu o cadență 
de mitralieră. Pe de altă parte, nu-i lipsește nici jocul cu 
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vizionarismul aflat la intersecția dintre suprarealism și 
expresionism, la fel ca explorarea deghizării poemului în 
proză: „În holul unui templu din vis am văzut o armură 
călare pe o altă/ armură de cal, cu harnașament din argint, 
cu ochi din rubine, cu frâul de platină. De sub apărătoarele 
gleznei, de sub viziera coborâtă vine un îndepărtat 
murmur de turnir. Din argint se nasc și călărețul și calul 
când luna își trimite lumina prin colțuri.” În esență, dintre 
toți cei șapte autori Iulian Băicuș rămâne cel mai legat 
de postmodernism. Parodierea Scrisorii I eminesciene e 
dovadă elocventă. Și nici n-o face fără șarm, atâta doar că 
deja cam târziu. Poezia lui e cerebralizată la maximum, 
autoreferențială și autosuficientă ca a lui Ion Barbu. Dar 
tocmai de aceea și învăluită în miasmă retrogradă ce dă 
destul de repede senzația de gâftuire.

Prin Second Hand News Marius Ianuș se afirmă ca 
un spirit tensionat. Se arată plin de revoltă, un protestatar 
gureș, cu vervă de hip-hoper, în care se văd deja mugurii  
mizerabilismului. Cea mai mare parte din ei sunt altoiți 
totuși, involuntar cred, pe trunchi postmodern. Căci oricât 
de anarhist, de demolator al oricărei convenții se vrea, 
nu face altceva decât să se încadreze tot într-o convenție, 
tocmai cea a demolării, plimbându-se prin bibliotecă 
pentru a se servi, după bunu-i plac de moment, desigur, 
cu câte ceva potrivit pornirilor sale, preferând numaidecât 
meniuri avangardiste, din care să nu lipsească nicidecum 
Geo Bogza și Allen Ginsberg. Pare setat genetic pentru 
reformă radicală, pe care o crede imposibil de realizat 
fără asalt asupra redutei inerțiilor. Tocmai de aceea 
limbajul său e chiar mai slobod decât al puberului ce simte 
plăcerea vulgarității ca o eliberare absolută de controlul 
parental. Trăiește în registrul grav al conștiinței ultragiate 
a revoluționarului, pentru care picarescul nu e o realitate 
literară, ci realitatea însăși. E de-a dreptul un fanatic al 
dărâmării ordinii poetice, mergând până la asaltul direct 
asupra celei mai rezistente redute a literaturii noastre, și 
anume conceptualizarea criteriului estetic, pe care o atacă 
cu o licențiozitate violentă și tocmai cu gândul s-o supună 
dezideratelor sociale: „tu ești o fată ca o țară/ și eu spermez 
în creierul tău pentru 400.000, România/ dragostea costă, 
România/ ții tu minte ce spunea Petru Ilieșu, România?/ nu 
știa cine-mi ești...” Afișează deci ostentativ un patriotism 
frustrat, cu vagă reminiscență trăiristă pe alocuri, declamat 
însă prin mijloacele lingvistice ale teribilistului din spatele 
blocului. Pare ghidat în poezie și de nemulțumirile 
cunoscătorului traumatizat al bolgiilor din boscheți: „ 
[...] n-avea de unde ști cum mi-am început eu cariera de 
mascul/ și scriitor dacă n-aș fi fost cobaiul îngrozit al unui 
experiment nebun/ Într-o tufă, lângă gard, stătea nemișcat 
un bătrân albit admiră/ lumina mi-am spus trecând prin 
fața lui apoi mi-am întors capul/ căscase gura ca un 
pește muribund pe tejghea și și-o freca prin/ pantaloni cu 
privirea înfiptă într-un grup de aurolaci care stătea/ pe o 
bancă de partea cealaltă a bulevardului”. Deși copleșită 
deseori de teribilism și impulsivitate păguboasă, poezia 
lui Marius Ianuș se anunță drept cea mai dominată de 
ardoarea reformei artistice.
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Înrudită întrucâtva cu a lui Ianuș, prin notele 
prozaice și explorarea licențiozității, însă mai temperată 
în tonalitate și tocmai de aceea mai subtilă, se dovedește 
cea a lui Victor Nichifor. Aș spune chiar că este creația 
cea mai în spiritul unui titlu cum este Ferestre ’98. Acesta 
anunță o altă sensibilitate și o nouă viziune, aparținând 
generației internautice. Limbajul lui Victor Nichifor este 
cel mai apropiat de astfel de expectanțe, căci el coboară 
cosmosul pe pământ pe unde SF-poetice, dedându-se și la 
jocuri cu echivocul prin cuvinte și calchieri ce creează voit 
buclucuri prin logică. La farmecul ei artistic contribuie 
fundamental și spiritul ludic, de mic Einstein, concretizat 
în savuroase (uneori, alteori doar șugubețe) jocuri de 
cuvinte: „Noi «Nu», existăm! dincolo de orgoliu/ naiv, de 
capriciu punk/ tat fragil- sub piele îți sunt/ gura din umbră, 
iubitule mai ușor decât aerul/ dornic de sine/ cură, te umflu 
spre capătul unui centru de lume:// high/ Pa!, am cucui de 
la lună/ din fizica teoretică cu icosaedrul/ probleme: ne/ 
amenință piruete frecvența/ de teleportare în spațiile negre, 
vezi/ arsura cozilor în comete!/ extratereștrii aclimatizați 
în facultăți/ (hai să le spunem) trigriliene/ marțieni – 
născuți în cele trei ceasuri/ rele. Și biopânza/ îmi șoptește 
sunt, fără mișto, cea mai fermecătoare/ sarcină perfectă 
din cosmos, Da!” Mesajul literar, fie el trăire sau idee, este, 
desigur, totdeauna încifrat, iar emoția estetică e legată 
strâns de momentul de grație al descifrării ori al revelației. 
Aici încifrarea merge spre un ermetism mai aproape de 
„Enigma” nemțească decât de vreunul mistico-artistic. Pe 
alocuri se lasă dus de valul exercițiului de scriere creativă, 
pentru ca apoi să treacă la nemulțumiri politico-sociale: 
„Mă simt cetățean universal, complexat/ de a mă fi născut 
român. Dumnezeu!: de ce m-ai vrut român?/ Am greșit 
cu ceva? Într-o altă viață am fost samavolnic? criminal?/ 
De ce nu pot trăi decent (aici, a pune capac la stomac)?: 
Pleosc./ Pleosc: cum fac eu în apă. ăștia de sus fac peste 
țară./ La secu m-au bifat «român». E-n regulă; aveam 14 
ani.../ Dar de ce amân? de ce mă în fund/ în țara asta de 
rahat? Trebuie să fug, Să fug.” Victor Nichifor își exhibă, 
în linie biografistă, nemulțumirile (inclusiv politice), 
temerile și speranțele recurgând chiar la scatofilie. În 
acest sens, se remarcă prin știința dozajului și alchimia 
diluării grotescului, dând impresia normalității acolo unde 
credeam altfel că tronează insolitarea ultragiantă maximal, 
șocul de nesuportat. Și aceasta spune mult de bine despre 
disponibilitățile lui artistice.

Prin Miniaturi Doina Ioanid tatonează lirismul 
cu mijloacele prozei. Depășește cu mult minimalismul 
schiței pentru a-și explora stări, amintiri și mirări altfel 
de nedeslușit. Nu toate sunt relevante din perspectivă 
literară, dar cele reușite au o putere impresionantă. Iată 
o astfel de mostră, în care curiozitatea naivă, de fetiță, 
de a contempla un trup translucid, bolnăvicios poate, 
pare simplă cumințenie. Interesul instinctiv de-a vedea 
desenul de sub dermă e tocmai expresia unei aproximări 
de natură estetică, întrucât arta Doinei Ioanid explorează 
elegiac poetica intimității, vânează adevărul ființei ascuns 
sub aparențe corporale: „Tanti Pușa dormea pînă tîrziu, 
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fiindcă mîncase prea multe prăjituri cu mac. Mă strecuram 
în camera ei și o priveam: avea pielea netedă și subțire 
ca hîrtia pergaminată, iar prin ea se întrevedeau desene 
ciudate, dar niciodată deslușit. Când se trezea, dispăreau și 
pielea îi devenea lăptoasă și opacă./ Totuși, ziua întreagă 
mă învîrteam pe lângă ea pîndind ivirea desenelor. Și așa 
treceam drept o fetiță cuminte.” E o mostră de miniatură 
despre care se poate glosa încă mult și bine. Fie și doar 
pentru sugestia că impulsul așteptării „ivirii desenelor” 
exprimă ideea de destin artistic, camuflat ochiului exterior 
de aparența cumințeniei, un astfel de text își merita rangul 
de literatură și oferea credibil promisiunea progresului 
autoarei.

Prozatorii antologiei sunt Cecilia Ștefănescu și 
Angelo Mitchievici. Prima merge pe calea tehnicismelor, 
a explorărilor formale teziste. De pildă, în Kiki naratorul 
este și personaj în propria poveste, făcându-și (auto)critica 
literară, în manieră deconstructivistă, sugerând că scriitura 
are o coerență ce depășește orgoliul gestiunii scriitorului, 
luându-l pe acesta cu totul sub control și transformându-l 
în personaj construit de însuși textul: „24 Nov. – Nu i-am 
găsit încă un nume noului meu personaj. Până acum, știu 
destul de puține despre el: e detectiv particular, însurat cu o 
vînzătoare, o roșcată planturoasă cu trăsături ferme și voce 
spartă. Femeia tocmai a născut o fată și tare mă tem că până 
să termin eu cartea, va ieși tămbălău între cei doi, căci din 
câte mi-am dat seama, plodul nu e al lui. Și doar asta mi-ar 
mai trebui, căci scriu acum foarte greu, iar colaborarea cu 
personajele lasă de dorit.” Autoreferențialitatea „explicită” 
a poeziei lui Iulian Băicuș, iat-o și în proza Ceciliei 
Ștefănescu. Nu lipsesc, desigur, tot în linie postmodernă, 
nici intertextualitatea, reflex, din nou, al convingerii că 
literatura se hrănește din ea însăși, și aerul parodic din 
secvențe ce simulează pastișa. Iată o mostră, cu trimitere 
la Creangă, în Vacanțierul: „Dar cât l-am iubit, vai mie 
drăgăliță doamne, și cum l-am mai iubit! Numai când mă 
gândesc și-mi vine să le las naibii de cărți și să iau trenul 
și să plec, să mă tooot duc...” Realizează în proze o etalare 
de virtualități expresive, de predispoziții imaginative și de 
competență discursivă dobândită prin lecturi de literatură 
și poetică postmodernă. Dincolo de bagajul teoretic însă, 
e beneficiara talentului frazării: „Iac-așa am ajuns să cred 
și eu că eram o misterioasă. Stăteam ore întregi amândoi și 
vorbeam despre dumnezeu știe ce baliverne și literaturicale, 
cred că până și sărutul ne era îmbibat cu litere de carte, iar 
chestia asta mă făcea să-mi închipui că eram mai grozavi 
decât restul celor ce mișunau primprejur.”

Angelo Mitchievici e un estet mai retro, în 
sensul insistenței asupra expresiei metaforice de sorginte 
modernistă: „Cei doi domni eliberați parcă din elasticul 
unei presimțiri țopăie ca niște mingi de pripas pe asfaltul 
încins, lăsând serioase adâncituri în urma mătăhăloasei 
lor deambulații.” Se dovedește și marcat de prețiozitate 
până la solicitarea lecturii cu dicționarul. „Deambulații”, 
„apodictice”, „melopee” și „obsoletă” sunt cuvinte 
înghesuite pe aceeași pagină, speriind aproape orice 

bacalaureat contemporan. N-ar fi acesta neapărat un bai, 
dacă, privit din perspectiva momentului, tânărul prozator 
atras de fantastic n-ar apărea în volum cam cel mai 
retrograd. Îl mai salvează cumva de la asemenea acuzație 
– cum remarca pe bună dreptate Mircea Cărtărescu – 
apropierea de congeneri prin reverii „crude”, detaliul 
șocant, scatologic”.

*
Ferestre ’98 este, după cum cred că se poate 

concluziona după ce am trecut în revistă unele caracteristici 
(sper că nu dintre cele secundare) ale celor șapte autori, 
o antologie de graniță, între rezonanțele postmoderne 
antedecembriste mai ales și înclinațiile exploratoare și 
contestatare firești ale unor tineri talentați, dispuși să 
învețe și deopotrivă seduși de gândul că trebuie și că 
pot să reconfigureze literatura. Faptul că parte dintre ei 
aveau să devină în scurt timp reprezentanți de seamă ai 
douămiismului nu e deci o întâmplare, ci un rezultat firesc 
al cercetării cenacliere și al contextului socio-cultural la 
care ei se raportau. Spre o astfel de concluzie ne conduce 
și modul în care a citit Alex Ștefănescu volumul. I-a 
semnalat judicios neajunsurile, chiar dacă le-a zugrăvit 
amplificat, mult prea strident, dar a ignorat tot ce e bun 
în scrierile tinerilor, dintr-o fundamentală incongruență. 
Antenei lui critice îi lipsea senzorul potrivit, în cazul de 
față, indiciu al divergenței generaționiste. Dacă am viza 
însă receptarea negativă a volumului experimental 40238 
Tescani (Ed. Image, 2000, semnat de Ioana Nicolaie, 
Marius Ianuş, Ioan Godeanu, Domnica Drumea, Angelo 
Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia 
Ştefănescu & Florin Iaru), aș spune însă că nu-i lipsea 
nimic. Poate nici Mircea Cărtărescu și o parte măcar din 
semnatarii textelor cuprinse în antologie nu erau întru 
totul edificați cu privire la direcția spre care se îndreptau. 
Titlul volumului sugerează facilitatea informării și 
comunicării internautice, limbajul cibernetic, explorarea 
în mediul virtual; privirea în jur și-n depărtări exprimată 
în alfabetul emoticoanelor. Totuși, în ansamblu, fereastra 
lor nu era încă una exclusiv plină cu link-uri, ci mai mult 
un termopan cu perdea și pervaz. Relația cu predecesorii 
n-a fost, cum am văzut, ruptă. Cea cu postmodernii era 
asumată programatic, ca un epigonism asumat măcar pe 
post de etapă intermediară, iar cea cu avangardismul și 
cu hulitul modernism poate doar scăpată din vedere sau 
neconștientizată deplin. Preferințele lor esențiale – nu și 
exclusive, bineînțeles – s-au dovedit a fi cotrobăirea prin 
pivnița sinelui, explorarea biografiei, etalarea autenticistă 
a frustrărilor, întâlnite și la unii optzeciști, revolta și 
anihilarea pudorii, cunoscute încă de la avangardiști, 
cărora le mai putem adăuga tentația victimizării, ca 
reflex al contextului social. În esență, direcția principală 
era spre excentricitatea, exhibiționismul și protestul 
„obraznice” ale lui Ianuș. Cu totul noi erau deocamdată 
doar limbajul de după bloc și sensibilitatea relaționată 
contextului social postdecembrist, cam ingrat pentru 
tinerii interesați de literatură într-o lume a prosperității 
prin șmenuri și șmecherii. Aceștia erau chiar doi din 
germenii douămiismului.

ars legendi
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Iulian BOLDEA

Feeria cotidianului

Poet optzecist de prim-rang, Traian T. Coşovei 
a beneficiat, încă de la debut, de o receptare critică 
generoasă, care a identificat cu promptitudine 
particularităţile scrisului său, de la tehnica de creaţie, 
la modalităţile de expresie sau la finalităţile estetice. În 
cărţile de poeme ale lui Traian T. Coşovei, de la Ninsoarea 
electrică, volumul de debut, la 1,2,3 sau, Cruciada 
întreruptă, Poemele siameze, În aşteptarea cometei, 
Rondul de noapte, Ioana care rupe poeme, De azi pe 
mâine. Poeme trăite au fost identificate şi comentate 
cam aceleaşi mărci distinctive ale lirismului: imagistica 
abundentă, oximoronică, sintaxa lirică arborescentă, 
miza acordată poeziei cotidianului, ritualul confesiv pus 
faţă în faţă cu accentele referenţiale, instinctul ludic, 
spiritul ironic şi autoironic etc. 

Recursul la confesiune, la ironie sau la parodie 
e, la poetul optzecist, o formă de reacţie la o realitate 
agresivă şi proliferantă, printr-un lirism elaborat, de 
certă ingeniozitatea combinatorie, nelipsit, însă, de 
un patetism mimat, înscenat ori reconvertit în accente 
ironice şi parodice. În poemul Lupul de cositor, sunt 
condensate toposurile acestui lirism: mimarea parodică 
a sentimentului iubirii, histrionismul, asocierile 
ingenioase de cuvinte şi imagini şi, nu în cele din urmă, 
o semnificaţie etică subtextuală, pe care poemele o 
camuflează discret („Sprijinit de tonomatul burduşit de 
cuvinte,/ cu salopeta mânjită, cu cheia franceză şi lampa 
de benzină/ păream aruncat direct pe peron din drezină/ 
în noaptea geroasă de fier de beton şi din schele:/ nu, nu, 
iubito, erau doar bătăile inimii mele/ răstignite pe asfalt 
-/ inima mea de mamifer, de perfid, de gigant/ făcut din 
clei de oase, sfoară şi din chibrite:/ ce mai rămăsese din 
atâtea vieţi neiubite./ Alunecam din noaptea de iarnă în 
dimineaţa de vară/ a trupului tău cu ziarul vieţii mele la 

subsuoară…/ Scriu pe prima pagină despre profilul meu/ 
de hoţ de aluminiu şi faţa mea de traficant de cositor./ 
Ăştia ce vor/ de la mine? Inima neagră care te silabisea 
numai pe tine?/ Care trăgea semne grele de graffiti în 
publica piaţă/ inima mea înzăpezită în sângele tău/ sau 
inima mea rătăcită în ceaţă?/ Era tonomatul burduşit de 
neon. Era doar inima mea care urla/ şi urla după tine”).

Ludicul e esenţial pentru lirismul lui Traian 
T., poet cu o conştiinţă acută a jocului existenţei şi a 
„jocului poeziei”, reiterând în poemele lui o atmosferă 
carnavalescă, cu ierarhii şi norme prestabilite abolite, şi 
un univers transformat într-un imens spectacol de bâlci, 
cu figuri şi stări dezarticulate, unde iluzia şi realitatea se 
întrepătrund, unde prezenţa camuflează, de fapt, o absenţă 
iar „priza” la real sugerează o decepţie metafizică. Jocul 
ironic şi parodic, amplificat de inserturi intertextuale 
(din Flori de mucigai), e evident în Omul care aşteaptă 
la ceas, punere în scenă a unei reverii parodice asupra 
destinului, în care poetul, în rolul unui Don Quijote 
postmodern, percepe imaginile lumii ca rezonanţă 
iluzorie, aflată sub zodia unor interogaţii patetic-
ironice. Lumea e imaginată, aici, ca decor inconsistent, 
ca „pustietate de mucava, o butaforie de sentimente”, 
în care poetul trăieşte precum în abisul unei singurătăţi 
apocaliptice, asediat de măşti, de imagini, de simulacre 
ale lumii: „Ia, gura, stinge ţigara, mucles, jos clanţa! 
Eram singur cu don’plotonier Sancho Panza/ Se cam 
întunecase romanţa/ şi din ceas curgeau doar robinete 
de noapte, de frig şi de fier/ Îmi vedeam de viaţa mea 
prin ochii lui don’plotonier/ Se cam alesese praful de 
puşcă din copilăria mea cu pietre/ în mâini -/ bâlbâiam 
numai sărumâna şi sărumâini/ traversam o pustietate de 
mucava, o butaforie de sentimente/ dădeam din coate să 
ajung din urmă celuloza din evenimente –/ perle date la 
porci…/ Mamă, mamă, din ce fire mă împleteşti sau mă 
torci/ lîngă ceas, la subsuoară cu ziarul de mâine,/ cu 
pantofii de lac/ păream infinit: un grăjdar şi birjar;/ mă 
zvârcoleam între om şi maimuţă/ fără să am habar./ Eram 
o viaţă dată la zar,/ tricotată din cele mai mici amănunte 
de zdrenţe.../ la ceasul oprit aşteptam -/ purtam pe umăr 
parpalacul tocit al unei absenţe”.

Vieţuind într-un decor de spectacol ieftin, în 
care lucrurile devin anonime, iremediabil banale, 
transformându-se în simulacre de realitate, eul liric 
e dominat de (pre)sentimentul solitudinii, provocat 
de indiferenţa unui real cu sensuri dezaxate. În Staţie 
de metrou confesiunea se acutizează, e deturnată în 
sarcasm, iar subiectivitatea se amplifică prin inserţii 
argotice, cu rol ambivalent, de desemantizare şi 
concretizare exasperantă prin îngroşare a liniilor. „Omul 
nou, inuman”, din finalul poemului e omul cu existenţă 
grevată grotesc de tehnicism, cu trăiri mecanice şi 
existenţă reificată, ilustrativă pentru „ţara lu’vampir 
împărat”. Gratuitatea, plăcerea ludicului, ficţionalizarea 
în răspăr se întretaie cu accente grave, ironia şi 

lecturi
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sarcasmul se întâlnesc cu inflexiuni similitragice, 
discret-dramatice: „Te uitai la mine cu ochi cu tot./ 
Puteam să mă ridic de la masă şi să te cârpesc peste 
bot;/ cică/ puţină ţigănie nu strică în meschinăria asta 
de viaţă/ în care nu se mai poate trăi de trăit./ Atârnam 
pe la gurile de metrou aiurit, nedormit:/ un gagiu, un 
şmenar preschimbând numai bani de iubit -/ zornăiam 
la monezi, eram maţe fripte şi fierte,/ aveam tricou cu 
«Patria o muerte”»./ Visam să emigrez, să delirez printre 
fierăstraiele/ cu care mă traforai din priviri -/ nu rămăsese 
din mine decât un rest în banca de amintiri/ Şi banca aia 
se transformase în tribună şi-n pat:/ Păi nu trăiam, bă, în 
ţara lu’vampir împărat?/ Şi, pe când derbedeul din mine 
ovaţiona sentimente cu măşti,/ pe-afară clănţăneau ăia 
din dinţi, din scuturi şi căşti -/ mă fugăreau prin pădure 
visele tale/ ca prin memoriile lui Marghiloman.../ Mă 
priveai cu ochi cu tot, pe de-a moaca/ Eram omul nou, 
inuman”. Astfel de poeme trăiesc estetic mai ales prin 
spontaneitatea imagistică, prin convenţiile teatralităţii, 
dar şi prin calitatea meditaţiei grave asupra condiţiei 
omului modern într-o lume desacralizată, deposedată de 
mirajul transcendentului.

Poet al ingeniozităţii imagistice, manevrând 
cu abilitate formele ironiei şi ale parodiei, Traian T. 
Coşovei îşi expune, aproape în fiecare poem, propria 
po(i)etică, cu o conştiinţă artistică lucidă şi un mod 
superior de înţelegere a relaţiei paradoxale dintre 
realitate şi cuvântul scris. De altfel, în poemele ironice, 
ce stau sub pecetea ludicului şi a „poeziei cotidianului” 
regăsim şi tonuri delicate, grave, decupate dintr-un 
imaginar fastuos, unde acoladele onirice transpun scene 
galante şi acorduri suav-livreşti. Poem al unei iubiri de 
un sentimentalism trucat, Sunt şi eu un june redă, cu un 
retorism al fanteziei, cu spontaneitate şi vervă, o lume 
a contrastelor derutante, o lume caragialiană, cu gestică 
dezarticulată şi trucată, în care realitatea este mistificată, 
printr-o înclinaţie atotputernică spre înscenare, farsă 
şi iluzie a teatralităţii. Un aspect relevant al acestei 
poezii este prezenţa ironiei şi a autoironiei, elemente 
catalizatoare ale textului, prin care aspectele grave, 
solemne ale lucrurilor sunt relativizate, puse în ecuaţia 
deriziunii şi farsei, cum remarcă Mircea A. Diaconu: 
„Există în poezia lui Traian T. Coşovei o ironie afectată, 
cochetă, făţişă, un aer de teatralitate nonconformistă, pe 
motive care se repetă uneori cu o insistenţă obositoare. 
Pe de altă parte, cu toată ironia de care e în stare, cultivată 
mai degrabă prin contrast, poetul cultivă manierist o 
sentimentalitate îngroşată spre hilar şi parodic, deliberat 
fadă şi anacronică, care ascunde poate un sâmbure 
de înstrăinare. Încât ai spune că, oricât de deghizate, 
sentimentele atât de blamate sunt de la un punct încolo 
înfăţişate cu impudoare. Amintind de Miron Radu 
Paraschivescu, de o lume balcanic-lacrimogenă, ahtiată 
după voluptăţi sentimentale, gustând dulceaţa amăruie 
a declinului, Traian T. Coşovei s-ar putea revendica, în 

fond, de la spiritul (şi chiar de la limbajul) caragialian”.
Sunt şi eu un june e radiografia parodică a 

iubirii adolescentine, clamată cu orgoliu, într-un limbaj 
corosiv şi policrom, cu un imaginar debordant şi tonuri 
stridente, în care suavitatea şi grotescul, muzicalitatea 
şi dizarmonia se întâlnesc şi îşi răspund: „Tu ai putea 
îndupleca o nouă eră glaciară –/ cu şarmul tău/ ai putea 
face ocolul pămîntului în optzeci de zile.../ Eu aici sunt 
un june – un posibil/ coriolan drăgănescu încălecat pe-o 
statuie de vorbe mici,/ lunecoase./ Şi trecut prin rubrici 
mondene. Prin cearşafuri cu monogramă./ Prin ghete 
cu capace,/ ori prin raza cavalerilor Apocalipsei./ Prin 
ciur şi dîrmon, –/ misionar al frumuseţii şi al fumurilor 
deşertăciunii.../ Ca o gură cu mansarde flămînde./ Ca 
un lup ce revine la oile sale. La scufiţa inimii care bate/ 
văi şi lunci/ lovindu-le cu sălbăticie peste gură/ peste/ 
botul lor de verdeaţă obraznică./ Şi fiecare cuvînt 
de-al meu e un lac încărcat/ cu yacht-uri de plăcere 
–/ şi de gînduri ascunse/ înflorind în jurul gleznelor 
tale/ ca nişte brăţări de nelinişte”. Cu o conştiinţă 
lucidă a contingenţei lumii, a contrastului dintre 
fenomen şi esenţă, poemele lui Traian T. Coşovei 
redau un spectacol al antinomiilor şi dizarmoniilor, 
în culori şi forme disparate, revelându-se astfel un 
univers carnavalesc, de bâlci, în care dimensiunea 
metafizică are doar o boare de probabilitate. Portretul 
iubitei, alcătuit din tonuri retorice, acute, e locul 
de întâlnire al sentimentalismului şi patetismului, 
într-o atmosferă  intens teatralizată, dominată de 
gratuitate a gesticii şi implicare în tectonica profundă 
a cotidianului. Regăsim în poem un vag aer oniric, 
un joc al realului şi irealului, cu lucruri şi fiinţe ce-şi 
schimbă cu rapiditate forma şi conturul, cu asociaţii 
insolite şi glisări dintr-un regn într-altul: „Sunt şi 
eu un june, –/ o parte din viaţă o trăiesc în numele 
tău./ Dar tu dansezi/ tu bei limonadă – în urma ta,/ 
turnul din Pisa se-ndreaptă pe calea cea bună./ Tu îi 
înflăcărezi şi pe zei. Şi tot tu le dai/ cîte un pumn 
după ceafă./ În rinichi/ în ficat... În raţiunea lor de 
a exista./ În răsuflarea ta de alcool se îmbată toţi 
camionagiii/ Sfîntului Duh!/ Eu aici sunt un june. O 
balenă albă într-un estuar de linişte./ Un superstar –/ 
Un cruciat al ideii sfinte de Coca-Cola. Şi de Blue-
Jeans./ Un misionar al spaţiilor verzi, democratice./ 
Un obiectiv survolabil.../ Un individ/ adică nimic. 
O zecimală în cifra ta de afaceri./ Unul căruia i se 
recomandă întoarcerea la natură./ Şi motociclismul/ 
autostopul –/ şi budismul Zen. Adică nimic.../ Sunt şi 
eu un june./ Hei, fraţilor – uitaţi-vă şi la mine!...”. În 
poemele sale, Traian T. Coşovei cultivă, cum s-a mai 
spus, manierismul şi teatralitatea, în versuri ample, 
fanteziste, retorice cu măsură, de un patetism trucat, 
mereu relativizat de acoladele ironiei, autoironiei 
şi parodiei, dar şi de intarsiile unei intertextualităţi 
asumate cu naturaleţe.
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Paul TUMANIAN

Flori presate

„Alo! Iubitule, în sfârşit ai răspuns! Ştiu ce o 
să spui acuma, sunt pregătită s-aud. O să spui: Pe cine 
căutaţi?... Prefăcându-te că nu mă cunoşti. Cu vocea 
ta de gheaţă, fiindcă poţi să fii de gheaţă când vrei tu. 
Asta o să spui, parcă văd: Pe cine căutaţi?.. Iar eu am 
să-ţi răspund: Nu te mai obosi să-ntrebi: Pe cine căutaţi. 
Fiindcă ştii răspunsul meu: Pe tine, iubitule! Pe tine te 
caut... Te sun de-o veşnicie, mă şi mir că s-a-ntâmplat 
să-mi răspunzi. Chiar mă-ntrebam: cum de ştii când 
te sun eu ca să nu ridici receptorul?... Mă rog, n-are 
importanţă... Ştiu, tu ai la îndemână o armă pe care eu 
n-o am; o armă cu care poţi să mă reduci la tăcere în orice 
clipă: să închizi telefonul. Crezi că am vreo siguranţă 
că n-o s-o foloseşti? Nu, iubitule, n-am nicio siguranţă, 
recunosc. Sunt la cheremul tău. Cu tine niciodată n-am 
putut să fiu sigură de nimica. Atât eşti de ahtiat să nu-
ţi scape niciun prilej să le tai oamenilor macaroana, că 
treci şi peste curiozitate, îţi învingi şi spiritul iscoditor, 
pe care ştiu că-l ai, numai să ai ocazia să le-o trânteşti 
oamenilor de la obraz, să-i pui la punct, să-i reduci la 
tăcere, prin orice mijloc... Un lucru îmi amintesc totuşi 
despre tine: tu poţi să fii nu numai de gheaţă când îţi 
căşunează pe câteva cineva; tu poţi să fii şi generos. Nu, 
nu vreau să te flatez... Mă rog, nu ţi se-ntâmplă prea des, 
ca să fiu sinceră... Şi apoi, mă-ntreb: de ce ţi-ar căşuna pe 
mine, acum că nu mai suntem de-atâta timp împreună? 
Fiindcă sunt sâcâitoare? Ştii bine că nu sunt. Doar că din 
când în când mi se face dor de tine, poţi să mă condamni 
pentru asta? Dacă aş fi fost sâcâitoare, aş fi venit să-ţi bat 
la uşă. Atunci să te fi văzut! Ce-ai fi făcut? Mi-ai fi închis 
uşa-n nas? Te cred în stare... Ştiu ce-ţi trece prin cap în 
clipa asta. Să mă-ntrebi: Dar îmi cunoşti adresa?... Iar eu 
îţi spun: N-are importanţă. Pur şi simplu am preferat să 

te caut la telefon. Ca să nu te-apuce, trezindu-te cu mine 
la uşă, una din furiile alea cu care le-ai băgat în sperieţi 
pe toate. Zici tu! Ei, află că pe mine nu m-ai speriat 
niciodată cu furiile tale! Aşa-zisele tale furii! Chiar dacă 
ţi-am arătat o mutrişoară îngrozită, am făcut-o doar 
aşa, ca să-ţi fac plăcere. Ca să-ţi măgulesc orgoliul. De 
fapt, furiile tale m-au amuzat întotdeauna, chiar şi când 
îmi puneai în vedere să nu-ţi mai calc pragul niciodată, 
iubitule. Vroiai s-o faci pe durul cu mine. Foarte bine! 
Vroiai să mă vezi că mă fac mică şi mă prefac într-o 
băltoacă de lacrimi. Şi mă scurg prin gura de canal, asta 
vroiai. Ca să nu-ţi mai stau în cale. Ei, află, iubitule, că 
pe dinăuntru mă pufnea râsul de fiecare dată când îmi 
strigai: Dispari! să nu te mai văd!... Ai jucat teatru pe un 
fond de... cum să zic... de realitate. Emploi, parcă aşa am 
auzit că se cheamă, în teatru, chestia asta. Cât oi fi eu de 
incultă, tot îmi mai ajunge din când în când câte ceva la 
ureche. Şi bag la cap, am memorie bună...

Nu, n-ai închis? Înseamnă că totuşi a învins 
curiozitatea. Ţi-oi fi zis: Ia să vedem cât de departe poate 
s-ajungă tipa asta cu neobrăzarea!...

Ei da... Cred că ştiu de ce mă tot eviţi de-un an 
încoace. Un an, sau, mă rog, cam pe-acolo... Pentru 
liniştea ta mă eviţi. E o boală veche la tine. Liniştea 
ta! La care ţii ca la ochii din cap. Mai presus de orice... 
Hai, spune-mi că fac o confuzie! Am greşit numărul, am 
nimerit aiurea, chestii d-astea obişnuite...

Nu-mi spui?... Află că n-ai avut niciun motiv să-
ţi faci griji pentru liniştea ta. Cu mine nu ţi-ai pierdut-o 
niciodată. Dacă n-am niciun talent şi nici alte calităţi, 
măcar una puteai să mi-o recunoşti şi tu cât am fost 
împreună. Am fost înţelegătoare. Şi sunt în continuare... 
Să nu închizi, iubitule! Te rog. Te-am prins atât de greu... 
N-am să te-ntreb ce nu ţi-a plăcut la mine. Sunt gata să 
zic: Foarte bine, nu ţi-a plăcut nimica. Deşi o calitate 
am, măcar una, nu poţi s-o negi. Sunt sinceră. Şi nu 
sunt acaparatoare. Uite vezi, două... Măcar două. D-aia 
ziceam, cu mine nu ţi-ai pierdut liniştea niciodată. Dacă 
am spart vreun vas în casă la tine, s-a întâmplat fiindcă 
l-am scăpat din mână. Nu fiindcă ţi l-am aruncat în cap. 
Deşi, Dumnezeu mi-e martor, de-atâtea ori mi-a venit 
să-ţi arunc în cap o farfurie. Dar hai să te-ntreb: ai văzut 
măcar o dată vreun gest de nervozitate din partea mea? 
N-ai văzut, iubitule. Fiindcă eu totdeauna am găsit latura 
bună a lucrurilor. Am fost împăciuitoare, de parcă m-aş 
fi născut în Zodia Fecioarei! Chiar şi când m-ai lăsat pe 
dinafară. Deşi era într-un fel şi casa mea. Ştiu, în acte nu 
e, şi n-a fost niciodată. Dar măcar pentru că am stat totuşi 
ceva ani împreună, ziceam că e un drept al meu câştigat, 
să vin acasă de la serviciu, obosită, şi să pot să mă-ntind 
pe canapea. Ca şi cum ar fi casa mea. Sau să deschid 
frigiderul şi să-mi iau ceva de mâncare. Ceva rece, o 
rămăşiţă, ştiu şi eu, orice. Dar nu, tu ai găsit cu cale 
să schimbi yala şi să mă ţii afară în stradă. Nu eram în 
situaţia să rămân pe stradă, recunosc. Aveam casa mea, 
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unde puteam să mă întorc oricând. Dar cât am fost cu 
tine, ajunsesem, în naivitatea mea, s-o consider părăsită. 
Fiindcă nu mai dădeam pe-acolo cu săptămânile. Casa 
mea mucegăită, unde m-am şi întors în cele din urmă, ce 
era să fac. Doamne, cum ajunsesem s-o urăsc! Fiindcă 
ea mă lega de trecut... Dar nu, iubitule, n-am să te ţin cu 
poveşti. Te rog să nu-nchizi! Te rog din suflet! Acuma 
că, în sfârşit, te-am prins, am o singură întrebare pentru 
tine: ce crezi c-ar trebui să fac? Fă abstracţie de persoana 
mea... concretă, ca să zic aşa. Ce-ar trebui să facă una 
care a pierdut tot. O persoană oarecare. Na! Nu mă pricep 
să vorbesc. Dar ştii foarte bine ce am în cap. Tu care, 
în felul tău, eşti un filozof şi te pricepi să generalizezi, 
nu? Tu, care eşti obişnuit să faci o teorie întreagă din 
orice fapt cotidian, oricât de mărunt. Ce-ar trebui să facă 
una ca mine... aşa, o generalizare. Fiindcă asta sunt, o 
generalizare! Nu-ţi vine să râzi? Mie, da! Eu care am o 
regulă în viaţă: fă din orice haz de necaz. Na, că până 
la urmă ai să zici c-am devenit lăudăroasă, că-mi găsesc 
calităţi una după alta! De unde pornisem de la ideea că 
n-am niciun talent şi nicio calitate!... N-am iubitule, ştii 
bine că n-am niciun talent. Şi nicio calitate... Dar nu 
vreau să vorbesc de mine, nu de-aia te-am tot căutat la 
telefon. Vroiam să ştiu ce mai faci...

Ştii, mi-amintesc de florile pe care le-ai pus la 
presat. Mi-ai povestit chiar tu că era o veche pasiune, 
din copilărie. Le-am tot găsit prin cărţi... Ştiu ce-ai să-
mi spui, iubitule. Că n-aveam nimica de-a face cu cărţile 
tale, şi cu cărţile în general, că sunt o incultă şi aşa mai 
departe... Ei nu, n-ai să-mi zici una ca asta, sorry, tu eşti 
un domn, ştiu. Dar eu nu ţi-am scos cărţile de prin etajere 
ca să le citesc. Nu, n-am pretenţia asta. Pe prima am 
scos-o din întâmplare, când ştergeam praful. De fapt, am 
scăpat-o din mână. Şi atunci, ce să vezi: o floare uscată 
a ieşit dintre file. Cred că era... Nu mai ştiu exact... Un 
trandafir? Oricum, ceva gros şi cărnos, chiar şi-aşa, uscat, 
şi care nu mai avea decât nişte urme vagi de culoare, 
galben sau roşu, nici nu mai ştiu. Ceea ce m-a mirat a 
fost că tu ai pus la presat floarea aia, trandafir sau ce-o fi 

fost, fără să-ţi pese că stricai o carte. Să nu mă-ntrebi ce 
carte era aia, că n-am nici cea mai mică idee. E-adevărat 
c-ai pus-o acolo când erai mic, după cum mi-ai spus chiar 
tu. Dar... Să nu-mi spui, iubitule, că n-ai avut niciodată 
pasiunea florilor uscate. Chiar dacă nu le-aş fi găsit prin 
cărţile tale, tot aş fi ghicit că ai pasiunea asta. Mă rog, în 
stare mocnită. Aş fi ghicit, zău că da. Chestiune de logică. 
Judecând după trăsăturile tale de caracter... Aşa că asta 
m-a mirat: că ai sacrificat cărţile. Sau, mă rog, câteva din 
ele. Oricât de dragi ţi-ar fi fost florile, ţi-erau mai dragi 
cărţile. Dar tu ai preferat să le sacrifici. Numai ca să 
păstrezi florile. Fiindcă după aia am găsit flori şi în alte 
cărţi. Pe care le-am scos nu ca să le citesc, bineînţeles, 
ci fiindcă acuma ştiam că unele cărţi ascund flori uscate. 
Dar ce urme au lăsat florile alea! Dumnezeule! Zeama de 
flori a trecut prin câteva pagini, iar filele s-au deformat, 
ştii cum se-ntâmplă dacă floarea e groasă. Ai să râzi, dar 
le-am şi mirosit! Când nu erai tu acasă, se-nţelege... Nu, 
iubitule, n-am simţit niciun parfum de floare, ci doar 
aşa, ceva verdeaţă, hârtie, tipar, o amestecătură de toate 
astea... Dacă crezi că bat câmpii, n-ai decât să-ncerci să 
le miroşi după ce... După ce n-am să mai fiu. Vreau să zic 
după ce n-am să mai fiu la telefon. Ai s-o faci, nu-i aşa? 
Sunt sigură că ai s-o faci. Fiindcă, aşa cum îţi ziceam, eşti 
o fire iscoditoare. Şi inventivă. Îţi place să-ţi bagi nasul 
peste tot. Cu o singură condiţie: să nu ştie nimeni ce te 
frământă! Altminteri suntem secretoşi nevoie mare, nu-i 
aşa? Suntem, iubitule. Ce să-i faci, nimeni nu-i perfect, 
nici chiar tu. Nu ne place să ne afle alţii secretele!... A! 
Ia stai! Nu cumva...? Uite, chiar acuma mi-a venit ideea! 
Cred că ştiu de ce nu m-ai mai vrut lângă tine. Fiindcă ştiu 
să ghicesc viitorul! Asta e! Mă pricep să ghicesc viitorul, 
dar nu ştiu să-mi ţin gura. Bunica din partea mamei era 
vrăjitoare! Adică o soră de-a ei... Glumesc, iubitule. 
N-am avut nicio bunică vrăjitoare şi nu mă pricep să 
ghicesc viitorul. Mă-ngrijorează doar ce-o să se-ntâmple 
cu mine. Fiindcă am o presimţire: că n-o să mai fac 
mulţi purici pe-aicea... Dar şi mai mult mă îngrijorează 
viitorul tău, iubitule. Parcă văd c-o să stai tot mai mult 
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încuiat în casă, parcă văd c-o să răspunzi la tot mai puţine 
telefoane. Până o să ţi se facă lehamite. Aşa cum mi s-a 
făcut şi mie. Dar tu, spre deosebire de mine, n-o să-ncepi 
să dai telefoane la-ntâmplare. Tu eşti prea orgolios, ca 
mai toţi bărbaţii care nu se tem de depresie. Eu mă tem să 
n-o iau razna. Mă tem, ce să fac. Asta-i durerea cu mine. 
Începe cu frica să nu te dea afară de la slujbă... Dar eu 
am trecut de faza asta. Faza a doua e când vine soră-ta 
şi începe să-ţi ţină predici că viaţa e frumoasă şi merită 
să fie trăită. Şi câte şi mai câte. Dar eu n-am nevoie de 
predici, de încurajări şi de toate chestiile astea. Eu ştiu 
că viaţa merită să fie trăită. Dacă nu pentru altceva, mai 
ales ca să-ţi aduci aminte de florile presate de toţi iubiţii 
pe care i-ai avut. Să adulmeci file pătate prin cărţi străine, 
să-ncerci să afli ce soi de flori au fost şi să ţi le imaginezi 
cum le-a stat proaspete pe câmp. Sau în grădină. Le-a 
stat bine, iubitule, nu-i aşa?... Apropo, una din florile tale 
presate cred că am recunoscut-o: era o cicoare. Cred. 
Albastrul ăla deschis s-a păstrat cel mai bine... Să nu-
mi spui că a fost doar în închipuirea mea. E-adevărat că 
era mai mult galbenă decât albastră, dar... te pomeneşti 
că ai dreptate; sigur că da: n-aş fi ştiut niciodată că era 
albastră floarea de cicoare dacă n-ar fi fost închipuirea; 
vreau să spun, ştiind foarte bine că cicoarea e albastră, 
cum altfel?... Iubitule, mai eşti acolo?... Vezi, nici nu te 
mai rog să nu închizi telefonul. Ştiu că ai avut răbdare 
cu mine. M-ai ascultat destul. Poate prea mult. Dacă 
iubitul meu, pe care l-aş fi părăsit, m-ar fi sunat, i-aş 
fi trântit telefonul de nu s-ar fi văzut! Fiindcă ştiu că 
aş fi avut motive serioase să-l fi părăsit! Asta e, nu toţi 
suntem răbdători şi înţelegători. Dar trebuie să facem 
eforturi să fim, nu-i aşa?... Cât costă o vorbă bună? Un 
orgoliu şi-un sfert! Adică mai nimica. Ce importanţă are 
că m-a părăsit X, sau că m-a părăsit Y? Sau că eu i-am 
părăsit pe ei? Cineva trebuie să se găsească să-ţi spună: 
Hai, lasă, că nu s-o nărui lumea odată cu asta!...

Iartă-mă, iubitule, sunt o proastă. O escroacă şi-o 
proastă, asta sunt. Dar profitoare nu-s, asta pot să ţi-o 
spun cu mâna pe inimă. Fiindcă dacă eram, nu luam, 
cât am fost cu tine, anticoncepţionale cu pumnul şi mai 
devreme sau mai târziu te-aş fi prins în plasă c-un plod. 
Dar eu n-am făcut-o şi măcar pentru asta ai putea să mă 
apreciezi, nu crezi, iubitule? Te-am luat liber şi te-am 
lăsat liber, aşa cum îţi doreai... Şi nici măcar un carneţel 
cu numere de telefon n-am... Adică am avut, dar l-am 
aruncat, asta-i partea nostimă. Mi-am zis: Hai s-o rup 
definitiv cu trecutul... Dar ce, parcă-i aşa uşor? Pentru 
unii o fi, poate. Dar pentru o proastă sentimentală ca 
mine nu-i deloc uşor...

Iartă-mă, iubitule. Ai fost răbdător şi înţelegător. 
Îţi sunt recunoscătoare. Meriţi pe cineva mai bun decât 
mine. Şi nu te-aş fi ţinut atâta la telefon cu poveştile 
mele răsuflate. Dar ce era să fac? Tocmai am împlinit 
treizeci şi nouă de ani...

Şi mi-e teamă că tu ai uitat.”

Dorel SCHOR 

Trei povestiri

Progresele medicinii estetice

Acum că am ieşit la pensie, îmi aduc aminte 
cu mare plăcere de întâlnirile cu foştii mei colegi 
de facultate, mai ales că ne revedem cam o dată la 
zece ani în oraşul în care am obţinut diploma de 
medic. Surprizele nu lipsesc, ba chiar sunt destule 
ca să avem ce discuta timp de un deceniu. De pildă 
Mihalache, care era un student, cum să spun, nu 
cine ştie ce, a ajuns conferenţiar şi, la următoarea 
întâlnire, profesor plin. Atât de plin încât după 
treizeci de ani părea mai lat decât înalt. Sau colegul 
meu de grupă Sandulache, care cum necum, a ajuns 
să lucreze într-un oraş din Italia şi şi-a schimbat 
numele în San Dulaccio. 

 Dar astea sunt fleacuri faţă de traiectoria 
ascendentă a lui Grig. Grig ăsta nu a urmărit titluri 
universitare şi nici localităţi exotice. El a vrut să facă 
bani. Şi atunci s-a specializat în medicina estetică. 
Unde şi-a cucerit o clientelă feminină din ce în ce 
mai mare. Era, într-adevăr, un medic de succes. 
Mi-l amintesc la prima întâlnire, eram cu toţii tineri 
şi frumoşi, dar el a apărut cu proaspăta sa soţie, o 
splendoare de femeie. I-am şi spus-o, la care el a 
replicat:

– Angela este reclama mea cea mai bună.
Zece ani mai târziu, Angela arăta la fel de 

tânără şi frumoasă. Spun asta pentru că fostele 
noastre colege începeau să arate uşor obosite, cu 
riduri discrete în colţul ochilor. Grig nu făcea un 
secret, ba chiar se mândrea cu tratamentul anti-aging 
pe care îl recomanda tuturor, plasând şi cartea lui de 
vizită cu bunăvoinţă. 

Aşa s-a întâmplat mai târziu, când noi, bărbaţii, 
continuam în cor s-o admirăm şi s-o complimentăm 
pe Angela, în timp ce Grig, foarte mulţumit de 
impresia făcută, populariza succesele chirurgiei 
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plastice şi recomanda colegelor noastre ba un lifting 
facial, ba injecţii periodice cu botox, după caz. 

La întâlnirile următoare, pot să jur că 
doctoriţele, doamne respectabile, aşteptau să-l revadă 
pe Grig, curioase şi interesate să afle ce progrese 
s-au mai făcut în medicina estetică. Grig dăduse 
lovitura. Spun asta pentru că femeia care îl însoţea 
era necrezut de tânără şi elegantă, poate ceva, ceva 
mai puţin frumoasă decât înainte, dar nu se compara 
cu proaspetele bunicuţe din jur. 

Grig perora despre multiplele avantaje ale 
tratamentului cu laser, despre chirurgia ridicării 
pleoapelor şi injecţiile cu acid hialuronic, tehnica 
ridicării sânilor şi abdominoplastie. Cînd lumea s-a 
retras să bea câte o cafeluţă, l-am luat discret la o 
parte şi i-am spus:  

– Amice, ştii că eu am o specialitate apropiată 
de a ta. Trebuie să-ţi spun că ceva nu se leagă... Nu 
e posibil!

– Adevărat, a zâmbit Grig, dar te rog nu 
populariza. Doar ştii că succesul în carieră se 
datorează primei soţii şi a doua soţie se datorează 
succesului. Angela cea de astăzi nu e cea dinainte. E 
pur şi simplu alta!      

Icre de scrumbie

Nu de mult, într-o dimineaţă, Menaşe l-a ajutat 
pe unul Benedict, care stătea neputincios pe marginea 
drumului pentru că i se descărcase bateria. Deşi se 
grăbea şi cu toate că nu-l cunoştea nici măcar din 
vedere pe individ, Menaşe a oprit, a deschis capota 
automobilului şi l-a „încărcat” pe respectivul. Mai 
târziu s-a adeverit că gestul fusese mai mult decât 
salvator, întrucât acest Benedict era proprietarul unei 
reţele de magazine de desfacere a salatelor şi tocmai 
se grăbea la o importantă întâlnire de afaceri.

Degeaba se spune că nu mai există recunoştinţă 
şi că în ziua de astăzi toată lumea e egoistă. Nu-i 
adevărat! Ca dovadă că nu au trecut nici două zile şi 
la Menaşe acasă a apărut un băiat care i-a transmis 
Rozicăi o cutie mare, cu două kilograme de salată de 
icre de scrumbie şi un bucheţel de garoafe, din partea 
domnului Benedict. Se înţelege că prima impresie a 
fost favorabilă. Rozica şi Menaşe au apreciat întâi 
gestul, apoi au evaluat contravaloarea şi abia după 
aceea şi-au pus problema ce ar putea face cu o 
cantitate atât de mare de icre de scrumbie...

– Să punem o parte la congelator! a opinat 
Menaşe, dar s-a lămurit repede că soluţia este 
contraindicată.

– Să ungem sandviciuri pentru serviciu, felul 
întâi la prânz şi cina din icre! a încercat din nou, dar 

a înţeles şi singur că ideea nu rezistă probei practice.
– Atunci să facem o petrecere şi să-i servim 

pe toţi cu icre!
– Bine, a consimţit Rozica, dar trebuie să le 

spunem de la început că va fi o trataţie modestă, 
nelegată de niciun eveniment special. Îi chemăm la 
un pahar de vorbă şi o tartină...

Chestiunea fiind stabilită, Menaşe a pornit să 
achiziţioneze ceapă verde, ridichioare şi gogoşari pe 
post de garnitură la icre, a procurat un coniac sec şi 
un vin alb, niscaiva măsline greceşti, castraveciori 
muraţi şi fructe. Rozica s-a dovedit o artistă în 
domeniul culinar, aranjând şi asortând platourile, 
ornând în arabescuri tartinele, plasând unde trebuie 
scobitorile, şerveţelele, păhărelele, tacâmurile. Nu-ţi 
venea să crezi că dintr-o singură materie primă, adică 
din icre frecate în ulei, se pot obţine atâtea forme 
apetisante şi atractive.

Menaşe a intrat rând pe rând la prieteni şi 
vecini, i-a chemat pentru miercuri seara la o mică 
gustare, n-a explicat de ce tocmai miercuri, ce 
importanţă are ziua, doar nu era să le spună că până 
sâmbătă sau duminică se alterează salata... Foarte 
frumos! au spus cu toţii, mulţumim că v-aţi gândit la 
noi, o să venim cu plăcere. 

Şi chiar au sosit.
Salata de icre a avut un succes formidabil, 

Rozica a fost lăudată, doamnele au cerut reţeta, s-a 
trecut uşor la alte subiecte, s-a băut, s-a mâncat şi 
pentru că a doua zi era lucrătoare, musafirii s-au 
retras la casele lor. Şi o dată ajunşi în propriile 
apartamente, şi-au spus părerea. Dacă ar fi putut să-i 
audă, Menaşe ar fi înregistrat următoarele:

– Ne-au invitat special pentru că icrele au 
colesterol. Otravă curată...

– Numai prăjitură de icre n-au avut, ce idee...
– N-am să le-o iert niciodată. Pata de la icre 

iese?
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Dar Menaşe nu putea să-i audă, aşa că în timp 
ce ştergea farfuriile pe care i le plasa Rozica, spuse 
entuziasmat:

– O clipă m-am gândit să nu opresc maşina, 
că doar eram în întârziere. Cine s-a gândit la icre? 
Dar, orişicât, dacă omul s-a simţit, măcar să se 
bucure şi alţii. Îmi pare tare bine că vecinii au plecat 
mulţumiţi... Să le fie de bine!

Foc la delicatese

Madam Gurnist și doamna Brodiciche şedeau 
la taifas pe banca din fața blocului și cînd m-au văzut 
venind de la serviciu, m-au oprit cu exclamația:

– Ia te uită cine vine! Vorbim de lup și lupul... 
Ia loc o clipă.

M-am așezat între cele două respectabile 
doamne.

– Ce-i nou? am întrebat.
– Păi, nu știi? Astă noapte a ars magazinul de 

delicatese a lui Joel măcelarul. Că știi, pe lîngă toate 
care le avea dinainte, în ultima vreme se lărgise, 
găseai la el o bucățică bună de mezel, pastramă, 
costiță afumată, cașcaval și chiar urdă proaspătă, 
dacă aveai poftă. Și uite că i-au pus foc, bandiții, au 
spart geamul și au aruncat o cîrpă cu benzină...

– Ce vorbiți? mă mir eu. Cine să fi pus focul?
– Teroriștii! spune grav madam Gurnist. Ce 

mai întrebi?
– S-au infiltrat pînă aici! exclam.
– S-au infiltrat pe dracu, mă corectează 

doamnele într-un glas. Ăștia-s teroriști de-ai noștri, 
lua-i-ar naiba...

– O fi mafia! îmi dau eu cu părerea. Probabil 
că Joel măcelarul nu a vrut să plătească taxa de 
protecție și uite ce i-au făcut... Să vedem ce o să 
primească de la asigurări...

– Ei, uite aici e buba, că nici măcar nu era 
asigurat. Știu chiar de la Joel că i-au cerut să plătească 
așa o poliță, că mai bine închidea magazinul. Așa că 
săracul nici nu era asigurat.

– Atunci poate chiar ăștia..., presupun eu 
timid. S-au mai citat cazuri cînd, chiar a doua zi, 
proprietarul a dat fuga și s-a asigurat... Afacerile sunt 
afaceri. Poți chiar să te gîndești că un concurent a pus 
focul. De exemplu, chiar lîngă el e magazinul unui 
tripolitan, un magazin de coloniale. Credeți că nu l-a 
deranjat faptul că Joel îi fură clienții?

– De deranjat, l-o fi deranjat, intervine madam 
Brodiciche, dar era să ia foc și magazinul lui, au un 
perete comun. Doar nu-i tîmpit să-și dea singur în 
cap.

– Atunci, poate că extremiștii. 

– Ce fel de extremiști? Că sunt de tot felul...
– Mă gîndesc la ultra-religioși... Cînd au aflat 

că Joel vinde carne și brînză împreună, ca să nu mai 
spun că găseai la el și o bucățică faină de porc, s-au 
gîndit să-l facă caser.

– Ce idei ai și dumneata, mă contrazice 
doamna Gurnist. Fanaticii ăștia pot să-ți spargă capul 
dacă intri sîmbătă cu mașina în cartierul lor, dar n-o 
să se atingă de carne de porc nici de la distanță. Ar 
însemna că au fript porc, dacă ei ar da foc...

– Atunci chiar că nu mai știu, spun gînditor. 
Poliția ce zice?

– Poliția? Cînd o să vină poliția, o să auzim ce 
spune poliția... Deocamdată au spus la telefon să nu 
se atingă nimeni de nimic. Ca și cum dacă au aruncat 
o cîrpă aprinsă de afară, o să găsească înăuntru 
amprente. Amprente prăjite o să găsească. Ce vrei să 
facă poliția? Un proces verbal o să facă!

– Da, zic oftînd. Ia să mă duc eu acasă... Dar 
de ce spuneați că vorbeați de mine cînd am venit?

– În legătură cu focul! mă liniștesc doamnele. 
Spuneam că uite ce noroc ai matale că nu ești 
proprietar de magazin. Și că dacă îți ia foc la noapte 
instituția, te doare în cot...
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Anca HAȚIEGAN

Apariția actriței profesioniste: elevele 
primelor școli românești de muzică și 

artă dramatică (II)

Data trecută am evocat împrejurările în care 
a fost creată, la București, prima școală românească de 
teatru, Școala de muzică vocală, declamație și literatură 
din cadrul Societății Filarmonica (1834-1837); am vorbit 
despre modul său de funcționare și despre profesorii și 
cursanții, dar mai ales cursantele acesteia. Acum a venit 
momentul să le cunoaștem pe elevele Filarmonicii mai 
îndeaproape și o să începem cu cea mai faimoasă dintre 
ele: 

Frosa (sau Eufrosina) Vlasto (n. 20 oct. 
1821, București – m. 3 nov. 1900, București)1, poate 
cea mai talentată dintre cursantele Filarmonicii, era 
fiica boierului Alexandru Vlasto, pare-se de origine 
grecească, și a soției sale Maria, nepoată, susținea 
ea, a căpitanului Pârvu (pesemne cel din neamul 
Câmpinenilor), „de a cărui vitejie se vorbește în 
istorie”2. Stingându-se părintele său, după ce sărăcise, 
micuța Frosa a rămas în grija unui prieten de familie, 
bătrânul Constantin Moruzzi-Caragea, care a introdus-o 
în familia lui Emanuel Florescu3 (înrudită îndeaproape 
cu Goleștii), iar apoi în cea a marelui patriot Ion 
Câmpineanu4 (capul Partidei Naționale din Obișnuita 
Adunare Obștească în perioada Regulamentului 
Organic și a domniei lui Alexandru D. Ghica), pentru 
a-și desăvârși educația alături de fetele acestora. A 
crescut, așadar, într-o atmosferă îmbibată de ideile celui 
mai progresist și revoluționar cerc de intelectuali din 
epocă (care își ținea reuniunile în casele respectivilor). 
Cu toții i-au încurajat Frosei înclinațiile artistice. În 
Teatrul la români, Dimitrie C. Ollănescu scrie despre 
aceasta că era „înaltă, frumoasă la chip, bine făcută la 
trup, cu ochi vioi și vorbitori, cu gură mică, șăgalnică 
și plăcut zâmbitoare, cu vocea melodioasă ca un cîntec, 
sprintenă, veselă, grațioasă și mai cu seamă pătrunsă 
de farmecul ce răspândea în jurul său pretutindenea, 
[motiv pentru care] era ușor să izbutească pe scenă și să 
cucerească dragostea celor ce o priveau și o ascultau. De 
aceea i se și făceau necontenite observări în criticile de 
pe atunci că ori «se arăta pe scenă ca o d-șoară plină de 
cochetărie: o rochie de mătăsărie, cordoane și cătărămi 
ce întunecă ochii mahalalelor, coafură grămădită și 
întindicheată5, în locul unei rochii curate și bine făcute, 
unui șorț elegant și al unei cosițe pline de nevinovăție»; 
ori că «a mai adăugat o iscusință de tot nepotrivită și 
fără vreme, adică să arate că a căpătat rutina scenei, 
făcea – în cele mai triste momente de absorbire și de 
despărțire de lângă iubitul ei – semne din mână și din 

ochi celorlalți actori de pe scenă, semne ca s-o arate că, 
și când tace, vorbește cu mișcările de tot nepotrivite cu 
rola sa». (...) Când deschidea însă gura să cânte, apoi 
toate erau uitate, toate se uitau, numai gingașa ei făptură, 
splendoarea vocii și măiestria cântecului rămânând vii 
și atrăgătoare pentru cei de față”6 (subl. a.). De altfel, 
calitățile vocale excepționale aveau să o propulseze mai 
târziu pe scenele lirice occidentale, Frosa Vlasto fiind 
prima artistă de origine română care a ajuns să cânte pe 
scena operei Scala din Milano - sub numele de Marcolini7 
(derivat din Mărculescu, numele celui de-al doilea soț 
al mamei sale). În calitate de elevă a Filarmonicii, ea 
a bifat o altă premieră, fiind întâia actriță română care 
a jucat în travesti, interpretând rolul principal în piesa 
lui Alexandre Duval, Tinerețea lui Carol al II-lea 
(Charles II, ou Le labyrinthe de Wodstock, 1828, după 
romanul Woodstock de Walter Scott). (Spectacolul l-a 
fermecat în mod deosebit pe domnitorul Alexandru 
D. Ghica, care asista, la început, la reprezentațiile 
filarmoniștilor și care a răsplătit-o pe Frosa cu 100 de 
galbeni strânși, prin colectă, de la spectatori.) În aceeași 
calitate, ea a abordat, în premieră pe scena românească, 
rolurile Hyacinthe din Vicleniile lui Scapin și Lucinde 
din Amorul doctor de Molière, a jucat-o pe Alzira din 
piesa omonimă a lui Voltaire, pe Virginia din piesa cu 
același titlu de Alfieri, pe Celina din vodevilul Triumful 
amorului de Winterhalder („care poate fi socotit «întâia 
reprezentație lirică în limba română»”8, potrivit lui Ioan 
Massoff), ș.a.m.d. La spectacolul de debut al elevilor, a 
cântat arii din Somnambula de Bellini și Dama albă (La 
Dame blanche) de François-Adrien Boieldieu. 
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Frosa a fost logodită pentru scurtă vreme cu 
un coleg de școală, Mavrodin, „fiindcă era băiat frumos 
și cu părinți bogați”9, după cum notează, cu maliție, 
Dimitrie Ollănescu. O curta și polcovnicul (colonelul) 
Theodor Popescu, aghiotantul domnitorului Alexandru 
Ghica (și un fel de spion al său, pus să supravegheze 
cercul membrilor Societății Filarmonice), care avea să-i 
devină ulterior soț10, lăsând-o însă văduvă devreme, cu o 
fetiță, născută în 1846, care s-a prăpădit și ea prematur. 
Frosa avea doar 13 ani la debutul filarmoniștilor, dar, pe 
vremea aceea, o fată chiar mai mică cu un an decât ea 
se putea gândi deja la măritiș! Potrivit istoricului Alin 
Ciupală, vârsta medie de căsătorie pentru fete, în primele 
decenii ale secolului al XIX-lea, era în țările române 
situată în intervalul 14-16 ani, în timp ce în Occident – 
în jurul vârstei de 21 de ani.11 Băieții se căsătoreau – și 
la noi, și la ei - pe la 25-30 de ani. Din Enciclopedia 
Română editată de Diaconovici la 1900 aflăm că, 
după adoptarea Constituției din 1866, „vârsta legiuită” 
pentru contractarea căsătoriilor, în cazul femeilor, a fost 
stabilită la minimum 15 ani, iar, în cazul bărbaților, la 18 
ani.12 Dar tot din Enciclopedia lui Diaconovici aflăm și 
că, din punctul de vedere al bisericii, „etatea canonică 
la căsătorie e: 12 ani împliniți pentru femei și 14 ani 
pentru bărbați, ca și după dreptul roman, presupunându-
se că la această E.[tate] mirii au deja maturitatea 
corporală și spirituală pentru matrimoniu”13.

Mariajul, dar și faptul că, după destrămarea 
Societății Filarmonice, mișcarea teatrală românească 
lâncezea, au ținut-o pe Frosa, o vreme, departe de 
scenă. Întoarsă în țară după cinci ani de studii vieneze 
(la pensionul Philisdorff, unde luase lecții de canto cu 
profesorul Hausser), ea s-a dedicat mai mult cântecului, 
participând și animând seratele muzicale organizate 
în saloanele boierești. Giuseppina Ronzi de Begnis 
(1800-1853), una dintre stelele operei italiene, favorită 
a compozitorului Donizetti, aflată în trecere prin Țara 
Românească și auzind-o pe Frosa la o astfel de serată, 
a sfătuit-o să se perfecționeze la Paris. Orașul de pe 
Sena o atrăgea pe Frosa de mai multă vreme, după cum 
istorisește Ioan Massoff, încă de pe când pe la urechile 
ei ajunseseră zvonuri despre debutul fulminant al tinerei 
actrițe Rachel, viitoare stea a teatrului francez: „Aflând 
că Rachel avea doar șaisprezece ani, că până cu trei ani 
în urmă nu era decât o fetiță vagaboandă, și că ajunsese 
să câștige 20000 de franci pe an, Frosa a exclamat: 
«Trebuie să plec la Paris, aici poți muri săracă!»”14. Ea 
a dat curs, prin urmare, sfatului primit de la Giuseppina 
- și așa a început cariera sa internațională, care avea să-i 
atragă admirația  compozitorilor Gioacchino Rossini 
și Giacomo Meyerbeer, a tragedianului Ernesto Rossi, 
precum și a împăratului Napoleon al III-lea15 (cu care 
se pare că a devenit intimă, deși era îndrăgostită de 
Joseph Poniatowski (1816-1873), muzician și om 
politic, ajuns șambelan al Curții, „descendent direct din 

vestitul general polonez, devenit mareșal al Franței”16). 
După Unirea Principatelor, mânată, ca multă lume din 
generația ei, de intense sentimente patriotice și simțind 
că strălucita ei carieră muzicală e pe sfârșite (vocea 
începea să-i slăbească), „diva” Marcolini s-a întors 
definitiv în țară, dedicându-se până la sfârșitul vieții 
teatrului românesc. În notițele din jurnalul lui Giacomo 
Meyerbeer scrise la începutul anului 1858, deci nu cu 
multă vreme înainte de revenirea și stabilirea Eufrosinei 
la București, ea e menționată de două ori, în termeni nu 
lipsiți de interes. Astfel, în ziua de vineri, 8 ianuarie, 
1858, Meyerbeer, aflat în Franța, la Nisa, consemna: 
„Am fost la un concert al violoncelistului Seligmann, 
unde a cântat și o mezzo-soprană, Madame Marcolini; 
susține că a fost angajată de Opera Mare din Paris”17. 
Câteva zile mai târziu, marți, 26 ianuarie, Meyerbeer 
notează: „Seara, la Opera Italiană, pentru Il Barbiere 
di Siviglia a lui Rossini. Madame Marcolini a cântat 
în rolul Rosinei; de asemenea, o bucată de Dessauer18. 
Madame Marcolini cântă cu talent și har, are o minunată 
coloratură, și e o femeie atrăgătoare; dar vocea este 
doar medie și nu îndeajuns de puternică pentru un teatru 
mare”19.

Afirmată rapid ca actriță de prim rang a 
scenei autohtone, cea care avea să rămână în memoria 
publicului român drept Eufrosina Popescu s-a numărat, 
începând din 187720, printre primii societari ai Teatrului 
Național din București (alături de Maria Flechtenmacher, 
Maria Vasilescu, Ana Popescu, Matei Millo, Costache 
Dimitriade, Ștefan Iulian și Ion Christescu), fiind singura 
femeie aleasă în comisia reprezentanților acestora, din 
care au mai făcut parte Millo și Dimitriade. (Comisia 
respectivă avea un cuvânt greu de spus în alegerea 
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celorlalți societari, a gagiștilor – adică a actorilor 
angajați en gage -, și a elevilor Conservatorului care 
puteau să apară pe scena Naționalului în roluri mai 
mici sau de figurație.) Eufrosina s-a bucurat și în țară de 
admirația unor oameni de seamă: Vasile Alecsandri, Ion 
Ghica sau Al. Macedonski (care i-a și dedicat o piesă, 
tragedia într-un act 3 Decembrie, jucată și publicată în 
188121). Dintre actori, i-au fost apropiați mai tânărul 
Ștefan Vellescu, cu recunoscute calități intelectuale, și, 
în ciuda unor episoade conflictuale, marele comic Matei 
Millo, de asemenea provenit dintr-o familie de boieri 
scăpătată. (G. Călinescu susține, chiar, că e posibil 
ca Eufrosina să fi avut cu acesta din urmă un copil 
nelegitim - Matei, născut în 10 noiembrie, 1861, căruia 
Millo i-a fost naș.22) Cei trei erau solicitați uneori să dea 
spectacole pe scena Naționalului bucureștean în limba 
franceză, pentru „lumea bună”. Distincția o recomanda 
pe Eufrosina pentru rolurile de femei nobile (de „grande 
dame”), ea fiind, pe această linie de interpretare, 
precursoarea Luciei Sturdza-Bulandra (o altă aristocrată 
– la propriu și la figurat – a scenei românești). Alt 
„emploi” al ei îl reprezentau rolurile de „mumă din 
popor” (prin contractul cu Naționalul bucureștean 
trebuiau să-i fie atribuite „primele roluri forte atât în 
dramă cât și în comedie”23). Eufrosina a creat roluri de 
referință în La Fiammina de Mario Uchard (Fiammina), 
Nunta lui Figaro de Beaumarchais (Rosina), Don 
Carlos de Schiller (Regina), Lucreția Borgia de Victor 
Hugo (Lucreția), Paharul de apă de Scribe (Ducesa de 
Marlborough), Roma învinsă de Parodi, în traducerea 
lui I.L. Caragiale (rolul oarbei, „creat la Comedia 
Franceză de Sarah Bernhardt”24), ș.a.m.d. Ioan Massoff 
consideră că „Eufrosina Popescu a încetățenit la noi 
repertoriul romantic, toate melodramele lui Dumas”25 
(afirmație amendabilă, întrucât și Mihail Pascaly a 
fost un perseverent promotor al acestui gen de piese). 
Ajunsese o actriță foarte versată, cu o dicție impecabilă, 
care practica un stil de joc realist (inclusiv în repertoriul 
romantic anterior pomenit) - în răspăr cu stilul emfatic, 
declamaționist, al majorității colegelor ei de generație și 
de breaslă. În plus, era o femeie extrem de cultivată, fapt 
neobișnuit pentru timpurile acelea, după cum subliniază 
un biograf al ei, Mihai Florea: stăpânea șase limbi 
străine (franceza, germana, engleza, spaniola, italiana 
și poloneza), „citea cu regularitate presa românească 
și străină”, așa cum „rezultă din corespondența ei 
particulară”26, nutrea idei avansate pentru vremea sa 
(punea la îndoială existența lui Dumnezeu, considera 
că „nobil este acela care are o purtare corectă”27 și nu 
cel care moștenește un rang nobiliar), cânta la pian și 
scria, în intimitate, poezii. Când era încă în putere, Frosa 
găzduia la ea acasă întâlniri mondene, care durau până 
mult după miezul nopții și în cadrul cărora se conversa 
pe teme teatrale, atât în română, cât și în franceză. La o 
astfel de întrunire, „poetul N. Nicoleanu, recent întors 

de la Paris, citește, la 16 noiembrie 1861, traduceri în 
versuri din Alfred de Musset, care încântă asistența28.

Pierzându-și farmecele și zveltețea odată cu 
înaintarea în vârstă, frumoasa de altădată nu a fost însă 
scutită de ironii. Un portret suculent și pișcător din 
această etapă a vieții ei ne parvine prin intermediul lui 
Ioan Massoff, care-i recunoaște însă meritele de artistă 
„providențială” pentru muzica și teatrul românesc: „Ea 
a fost animatoarea formațiilor prime de operă română și 
ne-a spus cineva care a cunoscut-o cum Frosa Popescu, 
femeie enormă, corpolentă, cu... mustăți, ceea ce-i 
dădea un aer fioros, nu șovăia să lovească vreun actor 
sau actriță care nu-și făcea datoria, cu o țigaretă de 
chilimbar, enorm de lungă, și din care fuma cu multă 
poftă”29... În ciuda prestigiului său, Eufrosina Popescu 
(pensionată forțat de la Național în 1889, decizie pe care 
a contestat-o în instanță, fără să reușească, în cele din 
urmă, să revină în rândurile angajaților săi) și-a petrecut 
ultimii ani de viață în condiții modeste – care ar fi fost 
de-a dreptul mizere, dacă nu ar fi beneficiat, pe lângă 
pensia insignifiantă de la Teatrul Național (de 162 de 
lei), de pensia de pe urma soțului ei (de 493 de lei!).30 
(Pentru comparație: pe la mijlocul veacului al XIX-lea, 
moașele începătoare primeau de la stat un salariu de 80 
de lei, insuficient, motiv pentru care își luau de multe 
ori încă o slujbă, „ocazională”. „În jurul anului 1856, 
leafa va ajunge la 100 de lei, fiind tot neîndestulătoare”, 
potrivit istoricului Nicoleta Roman.31) Ca să-și 
completeze veniturile, Frosa dădea lecții particulare 
de artă dramatică și de pian, frecventate de tinerele 
care voiau să intre la Conservator. Într-o consistentă 
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biografie dedicată lui Matei Millo32, istoricul teatral 
Ioan Massoff reproduce o parte din corespondența 
pe care artistul a purtat-o cu Eufrosina spre sfârșitul 
vieții. Rândurile pline de afecțiune ale celor doi 
veterani ai scenei românești, măcinați de boli și alte 
neajunsuri, sunt emoționante. După deces, actrița a fost 
înmormântată, fără fast, în Cimitirul Bellu. Se pare că 
ea locuia în ultima vreme cu sora sa vitregă, Smaranda, 
care i-a fost mereu aproape de-a lungul vieții. Massoff 
notează: „La 14/27 decembrie 1900, Esmeralda Bonari 
Rocca anunță pe directorul teatrelor că, în urma morții 
surorii sale Eufrosina Popescu, a rămas «cu desăvârșire 
lipsită de orice mijloace de trai» și cere un ajutor lunar; 
i s-a aprobat 50 de lei pe lună, dar numai pe timp de 
opt luni”33. Personajul Eufrosina Băl-Ceaurescu din 
romanul (rămas neterminat) Un om între oameni al lui 
Camil Petrescu i-a fost inspirat autorului de Eufrosina 
Popescu. Vom vorbi, poate, despre acesta mai încolo, 
după prezentarea celorlalte eleve ale Filarmonicii 
bucureștene.
___________

1 Vezi Eufrosina Popescu, în Ioan Massoff, Actorul 
de la miezul nopții. Oameni și întâmplări din lumea teatrului 
de altădată, București, Editura Cartea Românească, 1974, pp. 
250-265; Mihai Florea, Eufrosina Popescu, București, Editura 
Meridiane, 1964. 

2 Ioan Massoff, Actorul..., p. 250. 
3 E vorba, probabil, de Emanoil (Manolache) Florescu 

(m. 1854), fiul lui Ion (Ioniță) Florescu și al Anei (n. Ghica, 
sora domnitorului muntean Alexandru D. Ghica), frate cu 
Iordache și Alexandru Florescu. Emanoil Florescu a fost 
căsătorit cu Tinca Facca și a avut doi băieți și cinci fete. În 
preajma Revoluției de la 1848, „soția lui Ioniță, Ana Ghica, 
împreună cu toți copiii cuplului, a transformat casa Florescu, 
situată în Mahalaua Scorțarului (pe malul Dâmboviței, în 
apropiere de biserica  Sfântul Spiridon Vechi, n.n.), într-
un loc de întâlnire pentru frații Golescu, Bălcescu și alți 
revoluționari”. Vezi Radu R. Florescu, Matei Cazacu, Sânge 
din sângele lui Dracula. Saga boierilor Florescu, traducere 
din limba engleză de Carmen Ion, ediție îngrijită, prefață și 
postfață de Matei Cazacu, București, Editura Corint, 2016, p. 
154.

4 Ion Câmpineanu (1798-1863) a fost căsătorit cu 
Ecaterina (Catinca) Dudescu-Caribol, pe care a luat-o de 
soție în 1837 sau 1838. Au avut doi sau, după alte surse, trei 
băieți și o fată. Casele sale, azi dispărute, se aflau pe Podul 
Mogoșoaiei, pe lângă casele Lenș-Vernescu. Vezi Constantin 
Vlăduț, Ion Câmpineanu, București, Editura Științifică, 1973, 
pp. 31-32.

5 Împodobită.
6 Dimitrie C. Ollănescu, Teatrul la români, ediție 

îngrijită, prefață, note și comentarii de Cristina Dumitrescu, 
București, Editura Eminescu, 1981, p. 178.

7 A nu fi confundată cu Maria sau Marietta Marcolini 
(1780-1855), cântăreață care a avut o colaborare fructuoasă 
cu compozitorul Gioachino Rossini în prima parte a carierei 
acestuia.

8 Ioan Massoff, Actorul…, p. 256.
9 Dimitrie C. Ollănescu, op. cit., p. 177.

10 Potrivit lui Massoff, aceasta s-a întâmplat cam pe 
când Frosa avea 22 de ani, la întoarcerea ei de la studii din 
Viena – vezi Actorul de la miezul nopții, p. 260. După Mihai 
Florea, aceeastă căsătorie ar fi avut loc pe vremea când Frosa 
avea doar 16 ani – vezi Mihai Florea, op. cit., p. 18.

11 Vezi Alin Ciupală, Femeia în societatea românească 
a secolului al XIX-lea. Între public și privat, București, Editura 
Meridiane, 2003, p. 36.

12 Vezi C. Diaconovici, Enciclopedia Română. 
Publicată sub îndrumarea și sub auspiciile Asociațiunii 
pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, tomul 
I, Sibiu, Editura și Tiparul lui W. Krafft, 1898, p. 745.

13 Idem, tomul II, p. 337.
14 Ioan Massoff, Actorul..., p. 259.
15 Ioan Massoff susține, în monografia pe care a 

dedicat-o Teatrului Național din București, că „există o 
interesantă colecție de scrisori adresate de Napoleon al III-
lea Eufrosinei Popescu”. Vezi Ioan Massoff, Istoria Teatrului 
Național din București, 1877-1937, București, Editura 
Librăriei „Universala” Alcalay & Co, p. 60.

16 Ioan Massoff, Actorul..., p. 263.
17 Giacomo Meyerbeer, Jurnalul lui Giacomo 

Meyerbeer. Ultimii ani, 1857-1864/ The Diaries of Giacomo 
Meyerbeer. The Last Years, 1857-1864, vol. 4, traduse [în 
engleză], editate și adnotate de Robert Ignatius Letellier, 
Madison, Teaneck, Fairleigh Dickinson University Press, 
2004, p. 68. Editorul o identifică pe Marcolini ca „Eufemia 
Marcolini”, o cântăreață italiană, al cărei autograf s-ar găsi în 
catalogul Filarmonicii din Bologna. Este posibil ca Eufrosina 
să își fi italienizat complet numele (altfel spus, inclusiv 
prenumele), din motive ușor de înțeles, dar e la fel de posibil 
ca semnătura ei să fi fost greșit descifrată de către străini. 

18 Josef Dessauer (1798-1876), compozitor născut în 
Austria.

19 Giacomo Meyerbeer, op. cit., p. 69. 
20 Anul proclamării Independenței Principatelor și 

al reorganizării sistemului teatral românesc după modelul 
Comediei Franceze.

21 Vezi Al. Macedonski, „3 Decembrie”, în Literatorul, 
anul II, nr. 8, 1881, pp. 68-89. 

22 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini 
până în prezent, ediția a II-a, revăzută și adăugită, ediție și 
prefață de Al. Piru, București, Editura Minerva, 1982, p. 396.

23 Ioan Massoff, Actorul..., p. 263.
24 Mihai Florea, op. cit., p. 44.
25 Ioan Massoff, Istoria Teatrului Național..., p. 60.
26 Mihai Florea, op. cit., p. 47.
27 Apud Mihai Florea, ibidem.
28 Ioan Massoff, Teatrul românesc. Privire istorică 

(1860-1880), vol. II, București, E.P.L., 1966, p. 211. 
29 Ioan Massoff, Istoria Teatrului Național…, p. 60.
30 Vezi Mihai Florea, op.cit., pp. 62-63. 
31 Vezi Nicoaleta Roman, „Deznădăjduită muiere n-au 

fost ca mine”. Femei, onoare și păcat în Valahia secolului al 
XIX-lea, București, Editura Humanitas, 2016, p. 198.

32 Ioan Massoff, Matei Millo și timpul său, București, 
Editura „NAȚIONALĂ CIORNEI”, f. a. (1939).

33 Ioan Massoff, Teatrul românesc. Privire istorică. 
Teatrul din București în perioada 1877-1901, vol. III, 
București, E.P.L., 1969, p. 483 (notă de subsol).
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Rodica GRIGORE

Despre scris şi alţi demoni

Încercarea unui autor contemporan de a scrie 
un roman construit în jurul unui personaj care este, 
la rândul său, scriitor implică o serie de probleme 
compoziţionale şi chiar câteva riscuri majore. Între 
acestea, mai ales tendinţa de a utiliza, mereu, acelaşi 
ton narativ, astfel încât, chiar şi la o lectură atentă, 
cititorul să nu mai poată distinge decât cu greu vocea 
dominantă. Desigur, există, pentru un astfel de subtil 
demers literar predecesori celebri, pentru a-i aminti 
aici doar pe Vladimir Nabokov ori pe Saul Bellow, 
însă acest amănunt e mai degrabă menit a descuraja 
tendinţa de a urma un model de acest gen decât a-l 
continua. Cu toate acestea, tânăra Nicole Krauss, nu 
pare a fi intimidată deloc de companie, iar romanul său, 
Istoria iubirii (2005), îmbină câteva planuri narative ce 
se rotesc nu doar în jurul unui scriitor, ci chiar a mai 
multora – şi, implicit, nu doar în jurul unei cărţi, ci a 
mai multora. 

Considerată, pe baza a doar două romane, deja 
citatul Istoria iubirii şi debutul reprezentat de Man 
Walks Into a Room (2003), drept „una dintre cele mai 
puternice şi mai originale voci ale literaturii americane 
contemporane”, Krauss s-a aflat adesea pe listele 
nominalizaţilor pentru câteva prestigioase premii 
literare. O voce puternică este Nicole Krauss, însă 
mai ales dacă avem în vedere aprecierile superlative 
venite din partea majorităţii covârşitoare a cronicarilor 
literari – iar aici prin „puternică” înţelegem, evident, 
cunoscută în anumite cercuri artistice. Nu însă şi 
extrem de originală, mai cu seamă dacă ne raportăm 
la Istoria iubirii. Carte care, în primele cincizeci de 
pagini demonstrează chiar şi cititorilor mai puţin 
iniţiaţi în nesfârşitele jocuri postmoderne, o situare 
permanentă sub tutela unor maeştri celebri. Nu atât 
a lui Nabokov ori Bellow, oarecum voit ignoraţi la 

nivel explicit, dar prezenţi mereu, subtextual. Ci a 
unor maeştri pe care autoarea îi recunoaşte ca atare, 
pomenindu-i nu o dată (şi nici doar de câteva ori!) încă 
din primele capitole ale romanului său. Iar aceştia sunt 
Franz Kafka, Isaac Babel, Bruno Schultz, ca să nu 
mai spunem nimic de Jorge Luis Borges (de-a dreptul 
obsesiv imitat, în încercarea de a crea imaginea unei noi 
„cărţi de nisip” şi a unor „poteci ce se bifurcă” mereu 
prin grădinile lecturii), dar nici de Italo Calvino (dacă 
ne gândim la personajele numite după eroi livreşti şi 
care fac totul pentru a aduce la viaţă lumea din carte 
şi a-şi îmbina propria existenţă cu cea livrescă), ori de 
Philip Roth (în ceea ce priveşte construcţia personajelor 
marcate de semnul singurătăţii) sau de J. D. Salinger 
(la care ajungem, chiar şi fără să vrem, citind replicile 
voit acide ale unei adolescente prea puţin doritoare de 
a se înregimenta în normele societăţii din jur). În fond, 
aici, autoarea nu face altceva decât făcuse şi în primul 
său roman, care relua modelul structurării unui discurs 
romanesc postmodern urmând formulele (reţetele?) lui 
Don DeLillo. 

Deşi corect construit în ceea ce priveşte liniile 
narative, deşi nelipsit de momente autentice de savoare 
lingvistică ce duc, uneori, spre un comic irezistibil de 
situaţie, romanul Istoria iubirii este, dacă reuşim să 
depăşim entuziasmul primei lecturi – şi mai ales pe 
acela al criticii! – o carte cu o formulă prea căutată, cu 
personaje prea livreşti, cu o tematică prea diversă pentru 
a nu se risipi în linii narative nu o dată nedefinitivate 
(cum ar fi, de pildă, descoperirea făcută de Leo Gursky 
a unei cărţi semnate de un alt Leo Gursky, dar care este 
abandonată rapid, în ciuda titlului suficient de incitant). 
Iar cititorul, la capătul lecturii unui asemenea roman – 
care, în plus, mai include, în paginile sale, şi fragmente 
dintr-o carte considerată pierdută, dar regăsită apoi, 
intitulată desigur, cum altfel decât tot Istoria iubirii – 
constată că a devenit, aproape fără să-şi fi dat seama, 
un fel de Sherlock Holmes printre personaje, cărţi 
pierdute, furate, plagiate, republicate, traduse... Numai 
că, la capătul a nesfârşite aventuri detectiviste în care e 
silit, practic, să intre, se poate întreba, pe bună dreptate, 
ce a descoperit cu adevărat, dincolo de modelele deja 
consacrate ale potecilor borgesiene printre cărţi. 

În ce constau, deci, planurile narative multiple 
din Istoria iubirii şi cum vor ajunge ele să se bifurce? 
Pe de o parte, Leo Gursky, lăcătuş pensionat din 
New York îşi aminteşte, după decenii întregi, cum, în 
tinereţe, aflat încă în Polonia, ţara sa natală, scrisese 
o carte intitulată Istoria iubirii, inspirată de Alma 
Mereminski, fata pe care o iubeşte aşa cum numai un 
al doilea Romeo poate iubi o a doua Julietă. Dar, silit 
să se refugieze din Polonia din cauza prigoanei la care 
erau supuşi evreii, Gursky încredinţează manuscrisul 
celui mai bun prieten al său, Litvinov, care va ajunge, 
după numeroase aventuri, tocmai în Chile. Însă aici, 
îndrăgostindu-se la rândul lui şi dorind să fie iubit, 
publică manuscrisul prietenului său sub nume propriu, 
făcând doar câteva modificări minore. După ani de 
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zile, Alma Singer, o adolescentă care nu se poate 
împăca nici cu moartea prematură a tatălui său şi nici 
cu tristeţea mamei, pe care vrea neapărat s-o facă să 
se îndrăgostească de altcineva, decide să o caute pe 
protagonista unei cărţi stranii pe care mama sa o traduce 
actualmente pentru un străin bogat. Desigur, cartea se 
numeşte Istoria iubirii – amănuntul esenţial în ceea 
ce-o priveşte pe Alma fiind că părinţii i-au pus numele 
după acela al fetei din cartea respectivă. Cum şi unde 
se întretaie toate aceste planuri narative – şi altele, mai 
puţin importante, pe care nu le mai amintim aici? Ei 
bine, printr-o întâlnire a octogenarului Leo Gursky 
(cel care toată viaţa visase la Alma sa) cu adolescenta 
Alma, care de ani de zile visează să trăiască viaţa ca pe 
o carte sau să citească o carte ca şi cum ar trăi-o. Fără 
îndoială, nu putem nega abilitatea tehnică a autoarei şi 
nici talentul său literar care, însă, din păcate, este cam 
prea des obstrucţionat fie de căderea într-un livresc 
excesiv (replicile Almei par scrise de Salinger, iar 
aventurile personajelor, de un Borges în cheie minoră). 

În plus, aşa cum se întâmplă cel mai adesea 
în cazul cărţilor despre alte cărţi, în momentul în 
care cititorul are în faţă fragmentele din atât de 
importanta pentru toţi protagoniştii Istorie a iubirii, 
va fi dezamăgit. Căci acestea nu sunt altceva decât 
un soi de consideraţii poetico-filosofice, de meditaţii 
(pseudo)istorice şi (pseudo)psihologice care încearcă 
să urmeze şi să reproducă nici mai mult nici mai puţin 
decât evoluţia umanităţii şi a modului în care aceasta 
şi-a exprimat, de-a lungul secolelor, sentimentele. 
Ce caută într-o astfel de carte preafrumoasa Alma, 
cea atât de mult iubită? Ei bine, aceasta este una din 
întrebările la care Nicole Krauss nu ne oferă nici un 
răspuns, mulţumindu-se, oarecum, să-l sugereze (sau 
nici măcar atât) prin intermediul efuziunilor lirice ale 
vocii dominante din respectiva creaţie, despre care nu 
reuşim să aflăm până la sfârşit dacă este roman, tratat 
filosofic ori florilegiu liric. Desigur, dacă acea carte 
din interiorul cărţii proprii s-ar fi dovedit a fi atât de 
reuşită, probabil că Nicole Krauss ar fi ales s-o scrie 
ea însăşi pe aceea şi am fi avut în faţă doar acea Istorie 
a iubirii. Neîntâmplându-se, însă, astfel, cititorul 
trebuie să se raporteze la acest dublu plan narativ, 
menit a evidenţia, în primul rând, meritele artistice ale 
Istoriei iubirii de Nicole Krauss, iar nu a aceleia de 
Leo Gursky. Pe de altă parte, deşi ne-am putea aştepta 
ca tonul narativ să tindă spre dramatism, cel puţin în 
unele momente, mai ales atunci când este vorba despre 
ororile Holocaustului şi suferinţele îndurate de evrei, 
Istoria iubirii rămâne cantonată într-o atmosferă de 
dulce reverie, ca şi cum totul (istoria, mai ales) s-ar afla 
mereu la o distanţă considerabilă de prezent şi ar avea 
doar rolul de a sugera cadrul general de desfăşurare a 
acţiunilor. 

*

Nicole Krauss a început să scrie de timpuriu, 
asemenea multora dintre protagonistele propriilor sale 
romane şi s-a impus rapid în literatura contemporană a 
Statelor Unite ale Americii, cu atât mai mult cu cât însuşi 
Joseph Brodsky i-a apreciat lirica, iar J. M. Coetzee a avut 
cuvinte de laudă pentru ea. Problema pe care a trebuit să o 
rezolve tânăra autoare a fost, la fel ca şi în cazul altor scriitori 
care au avut parte de consacrarea imediată (Zadie Smith fiind, 
poate, exemplul cel mai la îndemână şi cel mai cunoscut), 
identificarea unei formule artistice care să-i individualizeze 
scrierile care au urmat succesului internaţional repurtat de 
The History of Love. Pentru că, dacă acolo Krauss miza 
mult pe efectul cumulat reprezentat de structurarea cărţii 
în funcţie de evoluţia unor personaje extrem de diferite, în 
romanul apărut în anul 2010, Marea casă, vocile narative 
se multiplică, la fel şi punctele de vedere, iar cititorul este 
martorul maturizării mijloacelor de expresie utilizate de 
autoare. Aici, semnificaţiile sunt mai profunde, iar sensurile 
majore ale textului mult mai bine fundamentate. Căci, deşi 
Great House este un roman construit în jurul unui obiect cu 
multiple valenţe, un birou care se presupune a fi aparţinut, la 
un moment dat, lui Federico García Lorca), complexitatea e 
accentuată, iar melancolia devine nota dominantă a textului. 

Marea casă este, apoi, şi un text mult mai ambiţios 
decât precedentul, câtă vreme Nicole Krauss orchestrează 
subiectul în conformitate cu mai multe spaţii de desfăşurare a 
acţiunii şi urmându-şi cu minuţiozitate şi răbdare personajele 
în Statele Unite, în Anglia, sau în Israel. În plus, istoriile – şi 
deopotrivă istorisirile – lor, nu o dată complicate, se întretaie, 
se nuanţează sau se completează reciproc, configurând o 
veritabilă ţesătură narativă care îmbină la tot pasul trecutul cu 
prezentul, dislocând cronologia, pentru a evidenţia, pe rând, 
fiecare dintre cele cinci voci narative ale textului. Amănuntul 
esenţial este că fiecare personaj din Marea casă are (poartă 
mereu cu sine!) nu doar o poveste – pe care o relatează –, 
ci şi un regret profund, o tristeţe adâncă, o mare nostalgie. 
Cu toţii sunt marcaţi de trecut şi de amintiri ce nu pot fi 
uitate, însă, adesea, nu pot fi nici împărtăşite cu ceilalţi. Prin 
urmare, existenţa prezentă devine de-a dreptul imposibilă, 
iar comunicarea reală, până şi cu fiinţele cele mai apropiate, 
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e serios pusă sub semnul întrebării. Doar lucrurile – fără 
îndoială, unele dintre ele –, mai exact obiectele destinate şi 
predestinate scrisului reuşesc, într-un asemenea context, să 
salveze fiinţa umană de risipirea completă în trecut sau de 
pierderea în prea agresivul prezent. Dar şi, cel puţin uneori, 
să domine existenţa umană în mod hipnotic şi aparent 
inexplicabil. Cel puţin, aşa se întâmplă în cazul biroului 
mare şi greoi, ocupând, parcă, întregul spaţiu al încăperilor 
unde ajunge să fie aşezat şi care îi va obseda de-a dreptul 
pe posesorii săi. Obiectul e, fără îndoială, neîntâmplător 
ales, pereche simbolică a manuscrisului pierdut şi regăsit 
din Istoria iubirii şi semn clar al dimensiunii livreşti pe care 
Marea casă o are de la început şi până la sfârşit.

În plus, numeroase personaje sunt legate, direct sau 
indirect, prin vocaţie sau prin aspiraţie, de lumea literaturii 
şi de aceea a scrisului. Astfel, Nadia, cea dintâi voce 
narativă din roman, este scriitoare. Ea rememorează, după 
mai bine de două decenii, strania poveste a unui birou care 
s-a aflat, pentru un timp, în posesia ei şi pe care l-a folosit, 
din momentul în care l-a primit de la poetul chilian Daniel 
Varsky, pentru a-şi scrie romanele. Soarta lui Daniel e tragică, 
asemenea cu aceea a multor conaţionali ai săi: după ce se 
întoarce în ţara natală, el va fi arestat de autorităţi, torturat, 
devenind unul dintre numeroşii dispăruţi în circumstanţe 
niciodată elucidate în timpul regimului autoritar al lui 
Augusto Pinochet. Chiar dispărut, Daniel continuă să 
bântuie amintirile şi gândurile Nadiei – iar atunci când nu 
o face direct, acest lucru se întâmplă prin intermediul altor 
personaje, la fel de neobişnuite. Căci în 1999, o tânără care 
se prezintă drept fiica lui Daniel Varsky, vine la Nadia pentru 
a recupera biroul tatălui său, iar pierderea pe care scriitoarea 
o simte atunci nu poate fi comparată cu nici o alta, fie a unui 
lucru ori a unei fiinţe. Însă nu doar existenţa Nadiei se află, 
în momentele-cheie, sub semnul imaginii sau prezenţei lui 
Daniel, ci şi aceea a lui Lotte Berg, soţia lui Arthur Bender, 
universitar britanic, specialist în poezia romantică. Povestea 
acesteia e relatată din punctul de vedere al soţului, care, după 
moartea ei, încearcă să recompună, din fragmente, adevărul 
vieţii lui Lotte, dar şi să afle cine fusese ea în realitate. Şi 
poate că cea mai mare – şi aparent de nedezlegat – dintre 
enigmele care compun trecutul acestei femei este cea legată 
de biroul de care ea refuză să se despartă până şi în cele mai 
dificile momente, dar pe care, cu toate acestea, i-l dăruieşte 
lui Daniel Varsky, tânărul chilian fascinat de scrierile ei. 

Nicole Krauss se simte în largul său tocmai atunci 
când creionează – sau explică – complicatele legături dintre 
întâmplări teribile sau dureroase care au marcat trecutul 
personajelor sale şi prezentul în care acestea încearcă să trăiască, 
fără, însă, a reuşi să se desprindă complet de evenimentele pe 
care, pur şi simplu, nu le pot uita. În linia lui Faulkner, de 
aici şi tehnica punctului de vedere ori naratorii multipli din 
Marea casă, dar şi  în cea a prozei contemporane, dacă e să 
amintim aici doar influenţa, vizibilă atât la nivel tematic, cât şi 
la acela al realizării artistice, a lui Anne Michaels (din Imagini 
fugare), romanul lui Nicole Krauss se dovedeşte a fi un soi 
de complicat joc de puzzle, ale cărui piese cititorul e chemat 
să le pună cu grijă cap la cap şi să recompună, astfel, nu doar 
adevărul – şi, implicit, cronologia existenţei protagoniştilor – 

ci, după o a două lectură, absolut necesară în cazul unei astfel 
de cărţi, şi semnificaţiile profunde ale romanului. Căci, de 
pildă, familia lui George Weisz, specialist în recunoaşterea 
şi recuperarea obiectelor de artă sau de mobilier ale celor 
trimişi în lagărele naziste, se află sub semnul trecutului, de 
sub puterea căruia chiar şi copiilor săi, Leah şi Yoav, le este 
imposibil să se desprindă. De aici şi convingerea lui Weisz 
că, spre deosebire de cei torturaţi în timpul celui De-al Doilea 
Război Mondial, obiectele pot învinge timpul şi, uneori, însăşi 
istoria. În felul lor, desigur – un exemplu fiind biroul închis la 
culoare, cu nouăsprezece sertare, dintre care unul încuiat pentru 
totdeauna. În paranteză fie spus, fiecare dintre protagoniştii 
cărţii are această caracteristică a închiderii, rămânând, uneori 
pentru totdeauna, o enigmă, asemenea unui sertar încuiat chiar 
şi pentru cei mai apropiaţi – exemplul lui Lotte este pe deplin 
edificator, iar cel al fiului lui Aaron, devenit avocat de succes 
în Marea Britanie şi revenit, după ani de zile acasă, în Israel, 
completându-l în mod binevenit. Că Nicole Krauss a citit cu 
mare atenţie şi poezia lui Rainer Maria Rilke este evident în 
acest punct, ea încercând – şi de cele mai multe ori reuşind! 
– să exprime nu doar melancolia umană, ci şi pe aceea, cel 
puţin la fel de profundă, ascunsă în lucruri, precum şi semnul 
thanatic pe care îl poartă unele obiecte, câteodată chiar şi 
acelea aparent neînsemnate. Iar intensitatea emoţională şi 
nivelul de-a dreptul senzorial pe care îl dobândeşte, în cele 
mai bune pagini, textul de faţă sunt calităţi pe care autoarea 
le demonstrează fără urmă de îndoială. Accentele tragice ce 
completează melancolia dominantă tocmai de aici provin şi 
se susţin prin profunda înţelegere pe care Nicole Krauss o are 
pentru acel ascuns, dar mereu prezent suflet al lucrurilor. 

Marea casă se dovedeşte, astfel, a fi o veritabilă 
meditaţie nu doar asupra condiţiei umane şi a consecinţelor 
pe care istoria (Marea Istorie...) le-a avut asupra existenţei 
omeneşti în ultimul secol, ci şi o evaluare a consecinţelor 
pierderilor de orice fel pe care oamenii le suferă, reuşind – 
sau reuşind mai puţin – să se împace cu ele. De aici, desigur, 
şi importanţa şi necesitatea rememorării trecutului, cel care 
dă, adesea, un sens specific prezentului. De altfel, chiar 
titlul acestei cărţi este inspirat de o idee talmudică legată 
de imaginea şi semnificaţiile Ierusalimului după ce Marele 
Templu a fost distrus de către romani, unul dintre personaje 
citând chiar din Cartea Regilor: „El a ars casa Domnului, casa 
împăratului şi toate casele din Ierusalim. A dat foc tuturor 
marilor case.” În acest context, singura posibilă soluţie de 
salvare este recursul la memoria colectivităţii, câtă vreme 
adevărul poate fi recompus doar din fragmentele prezente 
în amintirile fiecărui supravieţuitor în parte: „Preschimbă 
Ierusalimul într-o idee, preschimbă Templul într-o carte, o 
carte la fel de vastă, de sacră şi de complexă ca şi oraşul în 
sine.” Desigur, în felul său, şi păstrând cu grijă proporţiile, 
Nicole Krauss însăşi a încercat să preschimbe totul într-o 
carte, convinsă fiind şi de adevărul spuselor lui Mallarmé: 
„Le monde est fait pour aboutir à un beau livre.”
__________

1Nicole Krauss, Istoria iubirii. Traducere şi note de 
Antoaneta Ralian, Bucureşti, Editura Humanitas Fiction, 2013. 

2Nicole Krauss, Marea casă. Traducere de Carmen Toader, 
Bucureşti, Editura Humanitas Fiction, 2014.
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Adrian DIAC 

Un roman-document

Despre erorile și ororile regimului s-a scris enorm 
și se va mai scrie, atâta timp cât umbrele trecutului încă 
ne urmăresc. Una dintre ultimele cărți care aduce în 
discuție faptele odioase întreprinse de regimul apus în 
decembrie 1989 este Orașul închis al Vioricăi Răduță, 
care în aproape 320 de pagini ne prezintă o perioadă 
pe cât de apusă, pe atât de actuală. Apărută la editura 
Polirom, cartea este structurată în 59 de capitole scurte, 
dar de o puternică esență, ale căror titluri parcă rezumă 
diferite gânduri, trăiri și sentimente de odinioară: 
Se doarme și în moarte, Nu vorbea nimeni, Viața e o 
cameră obscură etc. 

Referințele Vioricăi Răduță la cazul bine cunoscut 
al torționarului Vișinescu sunt evidente încă din primele 
pagini ale cărții și se vor păstra pe tot parcursul ei. În 
intervențiile personajului Vișinoiu, cititorul puțin mai 
informat decât restul lumii și care este consumator de 
presă recunoaște înregistrările cu Vișinescu, difuzate 
în presă. Personajul Vioricăi Răduță, chiar la judecata 
sa, își pune acțiunile din trecut pe seama motivației de 
a-și sluji țara, iar replicile sale sunt ancorate parcă în 
sumbrul peisaj al penitenciarului de la Râmnicu-Sărat, 
pe care cu duritate l-a condus: „Dar Vișinoiu răspunde 
ca la anchetă, că e a lui mă-ta. Unde am fost, eu am slujit 
țara, mă! Trece cu fularul roșu pe mâini, privind numai 
înainte, din cătușe. Nu mai are răbdare cu jurnaliștii și 
înjură. Conturul pare să i se descompună în stradă”. Deși 
a mai rămas doar o umbră din strașnicul comandant de 
lagăr, el nu ezită să amenințe și să se lamenteze: „După 
atâția ani, nu  m-a omorât partidul și mă omorâți voi, 
mă? Ce pui mâna, ce, se repede Vișinoiu la primul 

microfon care-i iese în cale”, împiedicându-i pe ziariști 
să-și facă datoria. 

Evocarea vremurilor de glorie ale regimului 
comunist, aparenta stare de calmitate și pasivitatea de 
care dau dovadă locuitorii unui oraș între zidurile căruia 
oamenii erau pur și simplu exterminați sunt lucruri care 
ne frapează în romanul Vioricăi Răduță. Râmnicu-Sărat, 
oraș închis nu neapărat din pricina îngrădirii dreptului de 
circulație ci, mai cu seamă, din cauza  unei frici colective, 
induse de regim, este martorul pasiv al unei istorii 
crâncene, care este evocată abia după ani, din amintirile 
unor personaje marcate de vremurile de demult. 

Procesul lui Vișinoiu este pretextul care 
declanșează memoria involuntară a două destine paralele 
– Mihăiță și Ilinca. Mihăiță este marcat de chinurile la 
care a fost supus liderul țărănist Ion Mihalache, mort la 
Râmnic, și al cărui spirit încă este prezent. El „dă să se 
întoarcă în mormânt” și umbra lui încă se duce „după 
apusul de Râmnic”, poate pentru că sufletul lui nu și-a 
aflat încă odihna. Din perspectivele lor vor fi puse în 
evidență aspecte din existența unor locuitori care trăiesc 
aparent normal, la nici doi pași de penitenciarul în 
care opozanții regimului comunist și cei bănuiți că ar 
complota împotriva lui erau aspru pedepsiți sau chiar 
exterminați. Viața locuitorilor din Râmnicu Sărat se 
scurgea fără evenimente majore, oamenii fie nu erau 
interesați de cele ce se petreceau în mica lor urbe, fie 
se temeau să se exprime. Ei sunt oameni obișnuiți, cu 
preocupări obișnuite, nu se evidențiază prin nimic, 
lăsându-se conduși de bunul-plac al regimului. La 
proces, fosta secretară a închisorii pare a nu-și mai aminti 
nimic, pentru că singura ei preocupare era aceea de a-și 
face datoria: „nu bănuia că peste decenii atâtea lucruri 
ajung istorie. Chiar și în mâinile și în ochii ei”, semn că 
regimul intrase în mentalul colectiv ca un aspect ce nu 
va dispărea niciodată. Asta credeau cel mai probabil și 
locuitorii din Râmnic, care duceau o viață cât se poate 
de normală: Ilinca are un frumos parcurs în viață, devine 
profesoară, își amintește cu bucurie de foștii ei profesori 
ale căror destine le aflăm tot din perspectiva ei și tot 
ea este cea care contemplă vestigiile orașului: parcul, 
izvoarele, dar și Biserica Bagdat, al cărei cor, într-un vis 
al Ilincăi, pare a striga o durere colectivă, deși aparent 
solitară: „În Biserica Bagdat, corul se strânsese în 
fereastra înaltă și strâmtă din dreapta Sfintei Parascheva. 
Preotul Taman a dat glas și una dintre femei s-a gândit 
că nu mai știa nici de vise de când cu avortul. Și a greșit 
crucea. Femeile din cor au acoperit-o cu glasurile într-
unul singur.”. Este aceasta o scenă aparent lipsită de 
semnificație, dar corul poate fi privit ca un strigăt de 
durere în fața presiunilor și temerilor față de regim, dar, 
de asemenea, scoate în evidență solidaritatea oamenilor 
față de semeni, fiind bine știut că în perioada regimului 
comunist avortul era ceva de neconceptut, iar cei care 
făceau asta erau aspru pedepsiți.  

cu cărțile pe masă
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Mihăiță este însă mult mai marcat de ceea ce a 
trăit și de ceea ce a cunoscut, iar asta îi va induce treptat 
o stare de alienare, până când chiar el va fi capturat de 
regim și aruncat în temniță. 

Construcția romanului este un aspect care trebuie 
pus în discuție și poate reprezenta o problemă. Vorica 
Răduță pare a împrumuta aspecte din tehnica planurilor 
paralele, la care Rebreanu a apelat de atâtea ori. Destinul 
celor aflați în detenție este doar o miniatură a destinelor 
întregii societăți, și ea claustrată între granițe ermetice. 
Lipsa de libertate a deținuților este totuna cu lipsa de 
libertate a sărățenilor, doar că în timp ce primii simțeau 
ororile pe propria piele, cu deplină luciditate, cei din 
urmă aveau doar iluzia unei libertăți. 

Cartea Vioricăi Răduță apare în 2017, când mult 
mediatizatul caz Vișinescu, evidenta sursă de inspirație 
pentru personajul care declanșează fluxul romanului, 
este deja încheiat. În opinia noastră, acest exercițiu nu 
este tocmai în avantajul autoarei, care în aparență nu 
face altceva decât să pună cap la cap opinii publice și 
documente despre penitenciarul de la Râmnicu Sărat și 
despre comandantul lui, care în esență nu se deosebea cu 
nimic de celelalte lagăre similare. Să fi fost tocmai acesta 
scopul autoarei, care la fel de bine putea să scrie despre 
oricare alt penitenciar la fel de cunoscut? Considerăm 
că apariția acestui roman este una întârziată, când 
mediatizarea cazului real dovedit ca sursă de inspirație 
pentru roman este încheiată. 

Cu toate acestea, calitatea mărturiilor despre 
ororile regimului comunist și aparenta calmitate 
manifestată exact în epicentrele de pedeapsă și 
exterminare nu poate fi pusă la îndoială, romanul putând 
fi totuși considerat un document în caracterizarea 
regimului comunist. 

  

Iulian DĂMĂCUŞ

Amintiri la 3 voci...

  Moto: „Nici eu, nici Radu nu am 
încercat să pîngărim cu degetele noastre minunea, era 
de ajuns că se afla în faţa noastră pulsînd, ca o dovadă 
vie că poveştile au fost întotdeauna adevărate şi că 
troleibuzele se pot transforma în bizoni”. F.Florian, 
M.Florian, Băiuţeii, p.213
 

Poate că nici o altă lume nu-i mai adevărată 
decît cea pe care-o văd copiii şi nici nu se bucură de 
o zugrăvire cu mai mult umor deci fără (atîta) răutate 
ca cea făcută de un copil. 

Ţăran sau orăşean, copilu-i tot copil, iar a 
scrie la maturitate o carte despre anii copilăriei, a te 
copilări din nou, este o încercare foarte riscantă, dar 
dacă e reuşită, atunci devine o bucurie pentru toate 
vîrstele; să ne gîndim la Micul Prinţ, Cartea Junglei, 
Pinocchio ş.a care au descreţit frunţile a milioane de 
cititori din toată lumea, prin reîntoarcerea în timp în 
anii (mai) fericiţi ai copilăriei...

Citind Băiuţeii care a atins coardele unui 
public „având nostalgia minimalistă a copilăriei la 
bloc în Bucureştii anilor ’80” („Pe înălţimi”, de Paul 
Cernat, F.Florian, Toate bufniţele, „România literară”, 
nr.15/2013), m-am gîndit la copilăria lui Creangă, şi 
desigur la dreptul băieţeilor-băiuţei de-a fi şi ei copii 
universali... Am căutat argumente pro, nu fără a ţine 
cont de anii în care cele două poveşti se derulează, 
de mediul în care protagoniştii evoluează. Scrise la 
persoana întîi, amintirile, portretul autorilor acestora 
include musai şi un autoportret: F.Florian se mîndrea 
cu bretonul care-i atingea sprîncenele „(aşa cum era 
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el, lins şi stupid, moale şi bleg)” şi cu perciunii care-i 
mascau „urechile clăpăuge” – un desen mai degrabă 
caricatural făcut parcă unui (in)amic... fără a exagera 
totuşi: podoabele capilare „nu erau cine ştie ce, dar 
erau” cum nici „chelia pe cinste” de mai tîrziu nu 
scapă neminimalizată: „nu genul O. Paler, dar nici 
departe”. p. 29... E drept, pînă la chelie, elevul din a 
IV-a nu scapă netuns, datorită proastei dispoziţii puse 
pe seama menopauzei tovarăşei învăţătoare Cîsu. 
„Sfînta indignare” a femeii se manifestă printr-un 
„sunet asemănător cu un behăit, din care lipsea însă, 
consoana B, iar încărcătura emoţională nu inspira 
nimic ovin”, p.31.

Nică a lui Ştefan a Petrei suferă, la rîndul 
lui, cînd dascălul îi tunde chilug pe el şi pe Dumitru, 
făcîndu-i să plîngă cu „zece rînduri de lacrimi” 
rugîndu-se de toţi Dumnezeii să nu-i sluţească, 
urmînd a pătimi pentru aceasta şi în Humuleşti, unde 
fetele „mai drăcoase” rîd de elevul întors acasă: 
„Tunsul felegunsul...” (I. Creangă, Opere, p.231). 
Elev în primul an la şcoala din sat, Nică era un „băiet 
prizărit, ruşinos şi fricos” şi de umbra lui. (p.208) 
Nu ascunde nici părerea niciodată bună a tatălui 
despre el: „o tigoare de băiet, cobăit şi leneş, de 
n-are pereche” (p.216), ceea ce nu-l împiedică să fie 
vesel „ca vremea cea bună şi sturlubatic şi copilăros” 
(p.232) Autoironia este comună celor două portrete, 
dominantă fiind la Creangă, care nu se laudă decît 
arareori cu hărnicia sa temporară ori cu rezultatele la 
învăţătură... 

Portretele sunt reuşite şi, cu dragoste 
frăţească sau prietenie, ele surprind elemente care 
creionează în cuvinte puţine (la Creangă) şi într-
un spaţiu mai amplu în Băiuţeii trăsături care fac 
personajul simpatic/antipatic, dar memorabil; astfel, 
Matei putea fi un fotbalist „net superior Briliantului” 
– deduce Filip după loviturile acestuia (sigur!) cu 
capul, de ziceai că-i Dudu Georgescu, după care 
urmează imaginea marelui sportiv proaspăt ieşit 
din burta mamei „mititel, înfăşăţel, în scutec de 
bumbăcel” (versuri de colind, fiind şi ianuarie...). 
Pînă la aniversarea unui an... personajul nu se 
deplasează singur, dar înnebuneşte lumea cu două 
întrebări: unde? (fără nicio noimă) şi apa asta te ia? 
cînd vedea apă... (pp.39, 40), iar cînd are un chip 
mai „matur” cu „obrăjorii lui preşcolari rotunjori” i 
se descoperă cu uimire şi alte calităţi, precum aceea 
de-a imita din buze un „Porsche” de ultimul tip, tatăl 
nebănuind nici o clipă „ce limuzină de lux” creştea 
în pîntecele soţiei... (p. 156). Fantezie, hiperbolizare, 
ingredientele umorului.

Părinţii şi bunicii (mai ales aceştia) nu 
lipsesc din amintiri. În timp ce bunicul David din 
Pipirig se încadrează în tipologia bătrînului înţelept 
care-l lămureşte pe Ştefan să-şi trimită băiatul la 
şcoală, Mircea, bunicul băiuţeilor îi spune nepotului 

„că trebuie să ude un fag bătrîn”..., iar  în timpul 
călătoriei la munte, căzînd, cîntă împreună „din tot 
pieptul (Dăăăm cu fundul de pămîîîînt/ Văleeeleuuu/ 
Văleleu!)”, iar pe culmile înalte, bătrînul deschidea 
un duet (Bună ziuaaa, doamnăăă Simaaa/ Te rog 
să-mi spui, te rog să-mi spui, unde-i latrinaaa/ căci 
eu nu ştiuuu ce să faaaaac/ Dar îmi vineee să mă 
... pliiiiimb), iar nepotul încheia (Mai la dreaptaaa, 
mai la stîngaaa,/ Mai încoa peste Carpaaaaaaţi/ Căci 
acoooolo este bine/ Dacă vreţi să vă ... plimbaaaaaţi)” 
(Băiuţeii,p.188) ori într-un registru şi mai dur, întrebat 
de nepot de ce şi-ar dori „o ceaţă groasă, groasă de 
tot”, Mircea îl lămureşte: („ca să nu vadă nimeni 
cum mă pupi în fund”, într-o totală lipsă de maneră 
care însă era pentru copil – o mărturiseşte cu mîna pe 
inimă – „chiar izvorul bucuriei”! (p. 188)

Dacă mama lui Nică are simţul umorului şi-
şi lasă băiatul fără vestminte, cînd acesta pleacă la 
scăldat fără voia ei, băiuţeii dedică (cu humor) cartea 
scrisă împreună, mamei lor „care n-a copt în viaţa ei o 
plăcintă, dar ne-a făcut fericiţi”. (p. 9) Ştefan a Petrei 
ştie şi el să-i răspundă soţiei cînd aceasta se plînge 
de copiii neastîmpăraţi care toată ziua fac tărăboi şi 
cîntă „aliluiia” şi „Doamne miluieşte...”: –„Poi dă, 
măi femeie, tot eşti tu bisericoasă, de s-a dus vestea; 
încaltea ţi-au făcut şi băieţii biserică aici pe loc, 
după cheful tău...” (Opere, p. 236) Cît despre tatăl 
lor (Băiuţeii), inginerul căruia-i place să cutreiere 
şantierele, acesta nu-şi onorează promisiunea de-a 
popula noul cartier cu pomi, drept care, sătul să tot 
fie cicălit de vecini, recunoaşte că este energetician 
şi că, de fapt, nu se pricepe la plante... Replica nu 
se lasă aşteptată, aşa că cineva-l sfătuieşte că „dacă 
tot lucrează în domeniu, să-şi repare măcar soneria”. 
(p.146) + „represaliile” contra celor doi copii 
(Florian) cărora nu li se mai iartă nici o năzbîtie, deci 
sunt ameninţaţi, urecheaţi... În viaţă totu-i relativ... 
vor fi constatat copiii...

„Joaca este începutul cunoaşterii.”, 
scria  George Dorsey, este descoperirea vieţii, o viaţă 
în joacă, între real şi imaginar, o imitaţie a vieţii 
reale, o transcendere spre o lume dorită, care să fie 
numai a celui care şi-o imaginează... Şi în joacă, şi 
în joc participanţii interpretează un rol care poate 
avea reguli/cerinţe stabilite sau pe care le stabileşte 
cel care-l creează/interpretează. Fotbalul (p. 110) 
este pentru băiuţei un reper nu doar sportiv, dar şi 
moral. Joaca şi jocul sunt cu atît mai interesante cu 
cît sunt luate mai în serios. Atît Creangă, cît şi fraţii 
Florian reuşesc prin aglomerările verbale să releve 
dinamismul jocului şi intensitatea bucuriei copiilor, 
adesea în „flagrantă” opoziţie cu familia, societatea... 
Băiuţeii se impun în faţa pretenţiilor vecinilor prin 
metode „de hărţuire” , aşa că „părţile” trebuie să 
găsească un modus vivendi, astfel încît „starea de 

cu cărțile pe masă



164

normalitate”  să coboare asupra blocului D13... cu 
cutia de scrisori (a lui nea More), cu preşul din faţa 
uşii (fam. Ciocan care confisca mingile), cu florile 
Matildei (cea cu „vorbe oţelite”), cu maşina parcată 
în faţă (inginerul cu skodiţa bej), cu Şchiopu Bărbosu 
(motociclistul) etc... Desigur războiul se poartă alături 
de Cristos (Cristi) care „era totuna cu Coşuţă, iar 
Coşuţă era un prost” (p.21), Miga, Pipiţă, Doru, Stafie, 
Matei „Sconsul Puturel”, Aura Brontozaura, care 
se „bucură” de un portret mai complet: „ochelaristă 
urîtă”, „aragaz cu patru ochi, sisi şi nebună. De 
cum o cheamă, soarbe zeamă, de cum o împuşcă, 
cu găluşcă”. (p.218) Respectînd pactul, povestitorul 
constată, folosind termeni adecvaţi pentru vîrsta sa 
de-atunci: „Gustul păcii e dulce. Ca halviţa”. (p. 196) 
De remarcat că umorul amintirilor nu porneşte din 
intenţiile autorilor de a condamna decît arareori, şi 
atunci se au în vedere o serie de defecte prin care 
unele personaje se definesc în opinia colectivă şi care 
„dăunează grav” prin atitudinea lor lumii imaginate/
trăite de copii...

Nici Nică nu duce lipsă de prieteni cu nume 
sugestive... Mogorogea, Trăsnea, şi de megieşi care 
nu-i sunt pe plac, precum moş Chiorpec ciubotarul, 
care de fapt „el avea necaz cu mine”, recunoaşte 
copilul, pentru că-i tot cerea curele pentru bici, iar 
bătînul „îi trăgea un pui de răbuială pe la bot” cu 
dohot... (p. 241) sau moş Vasile, un „cărpănos ş-un 
puiu de zgîrie-brînză ca şi mătuşa Mărioara” (p. 
245), ori mătuşa Măriuca, una din cele care „scoate 
mahmurul din om” (p. 251) Altfel, acelaşi joc, aceleaşi 
personaje, doar răutăţile diferite, în funcţie de timp 
şi mediu. Schimbînd personajele (copiii), băiuţeii ar 
fi mers la furat cireşe, ar fi ascuns pupăza, iar Nică, 
în loc să-ncalece pe băţ ca pe un cal năzdrăvan, 
precis ar fi-ncercat o tură prin cartier cu motocicleta 
ori cu skodiţa bej... Deosebirea ar fi că-n sat copilul 
nu poate rămîne insensibil la opinia publică („mi se 
duse buhul despre pozna ce făcusem, de n-aveai cap 
să scoţi în lume de ruşine”, Opere, p. 245), atitudine 
care nu prea poate fi formată prin educaţia patriotică 
din anii ’80... că – se-ntreabă şoimul/pionierul – de 
ce-ar da „prinosul de fericire” Partidului dacă el te 
trimite unde tu nu vrei să te duci (grădiniţă, şcoală)? 
Şi-apoi Patrie, Partid ce-nseamnă ele pentru un şoim? 
Dacă Patria „era tovarăşa Stănescu”, fiindcă ea le 
„împuia capul cu asta” (p. 164), apoi „Partidul chiar 
nu mi-l puteam închipui defel”. (Băiuţeii, p. 162) Dar 
povestea mai are un alt personaj, „nenea”, un fel de 
tată vitreg, ofiţer a cărui datorie era să poarte stemă, 
adică „să se plimbe cu Patria pe cap”, astfel că acum 
Patria „cu stea, munţi şi brazi şi holde, stătea atîrnată 
în cuierul nostru”, îşi aminteşte Matei, care constată 
că aceasta era cea adevărată, iar tovarăşa Stănescu era 
condamnată la „o soartă crudă: să redevină o simplă 

tovarăşă”. (p. 174) Soarta, detronarea tovarăşei, 
cu cît mai lapidar expusă, cu atît mai realizată din 
punct de vedere umoristic, răzbunarea copilului pe un 
lucru impus şi asociat cu elemente ce ţin de obligaţii, 
constrîngeri, apoi asociată cu persoane dezagreabile 
(„Eu dacă aş fi fost patrie  – îşi motivează el supărarea 
–, nu m-aş fi lăsat purtat aşa, de oricine”. (p. 175),  duc 
la finalul în care băiuţelul se răzbună în felul său, dar 
lăsăm cititorii să împartă satisfacţia cu povestariul...

Şcoala este un moment deosebit de 
important pentru fiecare copil. Ameninţat cu calul 
Bălan, Nică fuge acasă şi-i spune mamei, cu lacrimi, 
că nu mai merge la şcoală „măcar să ştiu bine că 
m-or omorî!” (p. 211), apoi alte şi alte amintiri ale 
şcolarului în drum spre rîvnita meserie de popă... 
alături de Oşlobanu, Trăsnea şi alţii  „de la fabrica 
de popi din Folticeni”..., unde şcoala  era „numai 
de mîntuială; boii să iasă!” (p. 268) Nu este uitat 
nici dascălul Iordache, care „clămpănea de bătrîn 
şi avea darul suptului”. Amintirile despre şcoală ale 
lui Filip şi Matei sunt mai „elevate”, băieţii studiind 
nu cu un bădiţa Vasile „ruşinos ca o fată mare”, ci 
cu tovarăşe, alături de alţi şoimi şi pionieri, iubiţi de 
Patrie şi conduşi de Partid... faţă de care şcolarul avea 
o mulţime de îndatoriri care umplu nu numai vreo 
două pagini de carte (165-166), dar şi orele şi minţile 
copiilor... Noroc cu miracolele cum ar fi pulpa stîngă 
dezgolită a profesoarei de spaniolă (p.71), jocul de 
lumini şi umbre în funcţie de mişcările piciorului şi 
de lumina soarelui care intra prin geamul clasei... 
Mîngîierea, dar nu din priviri, a pulpei unei colege 
are ca urmare o palmă din partea profesoarei de fizică, 
pe care tatăl elevului nici măcar n-o apostrofează, ba 
dimpotrivă, „tata s-a aplecat şi a sărutat mîna care mă 
plesnise” (p. 152) spre dezamăgirea reclamantului... 
Minimalizarea „tragediilor” printr-un comentariu, 
o vorbă de duh este prezentă în ambele cărţi: după 
ce în urma unei mîncări, şoimul F. este descoperit în 
urma controlului a vreo douăzeci şi ceva de funduri 
de şoim, că „s-a căcat pe el” (sunt cuvintele tov. 
Stănescu), copilul conchide că nimeni nu-i perfect şi 
că, „Pînă la urmă, să devii o legendă vie nu-i o treabă 
chiar atît de rea”. (p. 173) Haz de necaz...

Chiar şi copil fiind, ori mai ales, simţi nevoia 
să evadezi uneori într-o lume imaginară... Nică se 
crede un Făt-Frumos încălecat pe băţ ca pe un cal 
năzdrăvan, iar băiuţeii cred în Bau-Bau, în puterea de 
a zbura a lui Cristi şi Coşuţă, în „incredibilele aventuri 
ale lui Ştim şi Ştam”, care-au apărut într-un borcan 
după ce copilul visează „serpentine şi draci”. (p. 43), 
iar cititorul celor două cărţi crede, ba mai mult, este 
convins că trebuie să urmăm îndemnul lui Creangă: 
„Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea 
singură este veselă şi nevinovată”. (Ion Creangă, 
Opere, Ed. Minerva, 1972.)
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Angela NACHE-MAMIER

Doi poeți și un grafician

Ascuns în transparențele și colajele fugitive 
ale universalului*

Cu acest volum intitulat, cifrat, Ascuns în 
transparență, suntem într-o antologie a inocenței, 
carte-obiect, negociere subtilă între vizual și 
verbal, ambele de un dinamism interior inteligent 
și rafinat. Mircea Mihăieș îl vede ca un palimpsest 
deturnat: „Digital art și poezie: nimic mai firesc, s-ar 
spune, în acest univers al sincretismelor, al dedublărilor 
comunicative, al multiplicărilor, al domniei lui 
pluri. Și totuși, puse laolaltă (nu în paralel, nu în 
confruntare, nu în contrast sau oglindire, ci contopite), 
cele două sfere au o concretețe și o stranietate pline 
de fervoare. Pe de o parte, lucrările lui Pavel Vereș: 
efigii ale transparenței, ale semitonului, ale sugestiei, 
umbrei, fragilității. Într-un crescendo, imaginile 
devin din ce în ce mai consistente, mai conturate, 
mai agresive – mai narative chiar. Ele își au propria 
poveste și propriile instrumente narative. Discreția 
inițială se metamorfozează în discurs vehement, iar 
energia vizuală instituie o stare de urgență. Pe de altă 
parte, poemele lui Robert Șerban: înșelător confesive, 
fals retractile și provocator asertive.” O carte-obiect 
care cultivă stranietatea, pe baza unui cod ascuns, al 
discreției și al încrâncenării ambilor autori, fuzionali.

Robert Șerban construiește în jurul unui electron 
narativ, acordând un loc important sentimentelor, 

dominante expresive în aceste telegrame sufletești, 
adesea moralizatoare, chiar angajate: „o femeie adună 
frunzele căzute/ în curtea dintre blocuri/ cu o mătură 
de nuiele/ ştiu asta fără să văd nimic/ – stau întins 
în pat cu ochii închişi –/ aud însă foşnetul ritmat al 
măturii/ şi sunt sigur că e o femeie/ şi nu altceva/ 
fiindcă doar ele jelesc întotdeauna/ într-un fel sau 
altul/ morţii” (Bocet). Autorul „spune lumea” cum o 
simte, fără efuziuni inutile ori facilități sforăitoare. 
Suntem într-o poezie a unui EU împărtășit. Un autor pe 
care îl situăm într-o atitudine diametral faţă opusă de 
optzeciști: se opune cinismului, nu cade în trivial, ține 
cont de gusturile publicului, într-un tempo pasional. 
Este o poezie „mondialement libre”, poemele însoțite 
de reprezentări plastice subtile devin filele unui 
jurnal intimist, inclasabil, care transformă noaptea în 
lumină. Poetul surprinde detalii din lumea exterioară 
care pot părea concrete, dar nu le lipsește efuziunea 
de sentimente care, deseori, formează o pârghie 
discretă, o contemplare spontană, dezinteresată, a 
frumosului lumii. Cu o lupă sigură ne plimbă de la 
detalii microscopice până la un zoom care face dintr-
un gând, în aparență banal, exprimat într-un limbaj 
convenţional, un fapt de viață intens și concentrat. 
Condiția femeii are un loc principal, mișcător și 
seducător, mistic, femeia-icoană traversează cartea: 
„o mamă şterge cu dosul palmei/ bărbia fiului care 
mănâncă// e bătrână/ are părul de culoarea cremenii/ 
şi mâna atât de uscată/ încât/ după ce fiul i-o sărută/ 
începe/ să fumege/ încet” (Fum). Cu siguranță, lui 
Robert Şerban un poet ca Jacques Prévert îi este foarte 
apropiat, ca ars poetica, cu acest simț acut de a merge 
drept la esențial. Poezia trebuie să vorbească despre 
lucruri simple, în cuvinte simple și familiare. Poemele 
par înconjurate de magia unor mari plaje silențioase, 
ale unui talent cu valențe filozofice, existențiale, 
majore. E (totuși) un cotidienist de AZI, care absoarbe 
înfometat și însetat farmecul acestui prezent iminent, 
dând dovada unei robusteți sufletești autentice, care 
ține piept oricărei răni. Are meșteșugul unei unități 
de ton și atmosferă, are vocea teribilă a dragostei de 
uman, care adaugă rezonanțe mitice, până la mistic, 
cu un gust prelungit al efectelor epurate de retorism: 
„vreau să scriu/ ca şi cum m-aş naşte/ plin de sânge 
de bucăţi de piele şi resturi de carne/ cu un ţipăt gros/ 
prelung/ de barbar lepădat de ai lui/ într-o pădure de 
statui romane/ ce-l privesc îngreţoşate şi cu dispreţ// 
vreau să scriu/ cu un tăvălug de cuvinte/ versuri care 
să iasă din pagini/ şi să se agaţe de pereţi de ferestre de 
uşi/ ca firele unui păianjen care a prins o insectă uriaşă/ 
ce tocmai se pregăteşte să-l devoreze/ şi/ înnebunit 
de frică/ ţese întruna întruna întruna/ până când se 
topeşte/ în aţele ce se întind – o cămaşă a morţii/ prea 
mare/ şi/ prea subţire” (O dorinţă). Nevoia viscerală 
de iubire, ca la Aragon, Eluard, Neruda, Tagore etc., 
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duce la cuvinte ce țâșnesc natural în câmp liber, cu 
extensiuni de uimiri concomitente cu o impresie 
de fluiditate și de luciditate. E un autor sensibil la 
percepţia lumii, la vibraţiile ei interioare. Poeme 
scurte, dictate de evanescența lumii, cristalizând 
adesea o senzație fugitivă a sensibilității. Întrebat 
„de ce scrieți”, Saint John-Perse a răspuns: „Pentru 
a trăi mai bine” (Pour mieux vivre). Pentru Robert 
Şerban nimic nu pare mai frumos decît adevărul, de 
unde această poezie generoasă, care devine un elogiu 
fin al plenitudinii de a fi, o căutare a sensului vieții – 
mai mult „le bien de vivre”, decât „le mal de vivre”: 
„stau cu spatele lipit de peretele ce mă desparte/ 
de copiii mei/ răceala din el se culcuşeşte în mine/ 
dar nu mă mişc/ căci copiii râd şi chicotesc fericiţi 
dincolo// dacă aş vrea/ aş putea trece prin perete/ ştiu 
prea bine că dragostea poate şi asta/ dar copiii mei 
s-ar speria/ şi li s-ar face frică de un astfel de tată// 
dacă aş vrea/ i-aş putea aduce pe ei aici doar întinzând 
mâna/ ştiu că dragostea poate şi asta/ însă copiii ar 
crede că doar din ochii unui tată slab/ şiroiesc astfel 
lacrimile// de fereastră se loveşte o pasăre/ geamul 
plezneşte/ ca într-un infarct uriaş/ copiii mei cântă 
ceva despre/ un vulcan nestins şi noroios” (Ce se 
poate şi ce nu). Poezie indirect socială, căci se inspiră 
din transformările umane dintr-o societate în mers, 
abordate cu grație și originalitate, cu efect de surpriză, 
declanșate cu o falsă naivitate. Versurile conțin adesea 
o veselie voalată, lejeritatea cenușei amintirilor, 
funcția poetului de a vedea universalul este îndeplinită 
cu apetit gurmand. Aceste bune intenții dau greutate, 
masă și o respirație ce pătrund lectorul. Amintirile 
diverse tremură diafan în carte, precum și cotidianul 
cel mai banal, mai repetitiv, până a deveni familiar. 
Robert este un campion al spontaneității în găsirea 
cuvintelor simple, dar de impact. Poezia se confundă 
cu viața în căutarea de elixiruri, își refuză vulgarul, 
se refugiază pe o insulă pură, hieratică. Mallarmé, 
manieristul, propovăduia misterul în poezie: „Toute 
chose sacrée et qui veut demeurer sacrée s’enveloppe 
de mystère”. Poetul ajunge să filtreze toate tentativele 
artistice și literare ale timpului, dar nu e nici dadaist, 
nici nihilist, nu este un „ucigaș” cinic al poeziei, are 
un teritoriu propriu, ambițios. Ca și pentru Breton, 
dragostea este valoarea esențială, deci se apropie 
de crezul suprarealist pentru care „până și cuvintele 
ar trebui să facă dragoste”, la fel precum culorile 
în pictură, căci pentru Breton pictura era un mijloc 
de eliberare, nu doar obiect estetic. Dar refuză 
provocarea, impudoarea, are „des illuminations”, 
ne invită „să împărțim emoțiile și elanurile sale, 
neliniștile, umorul, amorul”. Dragostea este marea 
„doamnă-domniță” abordată în special pentru latura 
ei luminoasă, absolută, ca unic remediu împotriva 
cenușiului... Cartea şi ilustraţiile au ceva din culoarea 

solară al unui anumit „luxe, calme et volupté”, un 
eden regăsit, indicator intuitiv, de frumuseți şi emoții, 
acces liber la hrana spirituală a poeziei... Poetul are 
nevoie de această lume onirică unde caută, ascuns 
în transparență, cheia invizibilului, unde extazul 
este motorul poeziei sale. Ca la Paul Valéry, se 
simte o preferință pentru idei clare și distincte, pod 
între romanțios și luciditate. „Crina adună castane în 
mijlocul curţii/ şi e fericită că există un pom/ care face 
ouă maro// mă bate gândul/ să îi spun adevărul/ dar 
le-a aşezat deja în cuibare/ şi aşteaptă să vină păsările/ 
ca să scoată pui” (Pomul din mijlocul curţii).

Cartea se pretează la o lectură plurală, 
deschisă, versurile au sensul pe care cititorul îl 
acordă. Nu există un sens unic, în acest „miraculos 
cotidienist instantaneist”. Dragostea asigură 
stabilitatea și siguranța necesară pentru a avansa. 
Autorul practică și travellingul de flashbackuri din 
trecut, inserează scene de viață reconstituite, într-o 
oglindă reflectorizantă a mulțimii, o grație a acesteia 
în mișcare, împreună cu totalitatea elementelor vieții. 
Ilustrațiile sunt fermecătoare tablouri, intimiste și 
profunde, poezii și tablouri – ferestre, dar și oglinzi. 
Poetul ne invită la Viață, o visează pentru noi, suferă 
pentru noi cu empatie. Stilul este perfect, nu e descusut, 
deși își permite lentori probabil intenționate. Există o 
unitate hrănită de un fond de inspirație intens.

_________

* Pavel Vereș, Robert Șerban,  Ascuns în transparență, Editura 
Polirom, 2017 

***

Petru Cimpoeșu 
pionier fruntaș 
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Un călător oniric*

La o întrebare dintr-un interviu consistent pe 
blogul poetului Petrut Pârvescu (1. Pentru un scriitor, 
destinul şi opţiunea sunt dimensiuni existenţiale 
fundamentale. Ce rol au jucat (joacă) acestea în viaţa 
dumneavoastră?),  Raul Constantinescu a răspuns 
printr-un adevărat credo personal: „Scriitor, destin, 
opțiune, trei cuvinte „grele ca sens și importanță în 
ceea ce este esențial în viața noastră, fiind marcate 
de tensiunea așteptării unei împliniri prin cuvântul 
scris într-un text propriu, în care, pe lângă autor, să se 
regăsească și măria sa, cititorul. A fi scriitor cred că 
înseamnă mai mult decât a publica niște cărți, a avea 
în primul rând o conștiință artistică, estetică și etică 
clară, temeinică și vie în același timp, conform căreia 
să trăiești, să simți și să gândești, construindu-te prin 
cuvântul scris din fuiorul tău ancestral.”

Autor erudit, poetul, în acest volum tulburător 
intitulat „Vivisecții”, ar muri dacă nu ar putea scrie. 
Supus muzelor într-o stare de levitație permanentă, 
legănat în olimpuri impregnate de tainele și secretele 
ființei sale profunde, Raul Constantinescu este un Sisif 
ori un Prometeu pe munți de cuvinte, un crucificat, 
după cum reiese din poemul „Inima”: Inima ta veșnică 
zbatere în necunoscut/ prin ozon fulgeră sânge imun/ 
mereu viu pur nemuritor,/ scrie în tine/ cuvântul care 
rămâne/ lumină în urma ta/ pe drumul tău, numai al 
tău/ de neconfundat rostire/ ce nimeni și nimic n-o 
poate răpi/ lumina-călăuză/ ce te întâmpină la intrări-
ieșiri/ din labirint,/ născut din nou,/ cu minotaurul din 
tine învins”. Poetul este un însingurat care filtrează 
angoasele și le oferă adăposturi țesute ori în straie 
tradiționale ori inovatoare, dar de fiecare dată cu un 
autentic rafinament impregnat de orfism: „Mie, a scrie 

poezie mi se pare a oficia un ceremonial într-un templu 
în care trebuie să intri cu mintea, mâinile și sufletul 
curate.” Mircea Petean îl prezintă în prefața volumului 
drept un modernist însingurat, atras de cărţi, prins în 
dansul cuvintelor. El conchide: „Aceasta e poezia lui 
Raul Constantinescu din Vivisecţii, o carte de poeme de 
mare complexitate, pe care autorul ei o oferă celor care 
încă mai cred în poezie ca pe un îndemn de a urca pe noi 
culmi spirituale, coborând tot mai adânc în ei înşişi, căci 
dorul de-abisuri clatină, macină munţii…”. Gheorghe 
Mocuţa, la rîndul lui, reţine: „Lunga disciplină a 
lecturii şi a tăcerii, a credinţei în creaţie şi creator,/
care/ trece până la urmă în urzeala unei versificaţii 
în care tradiţia şi neomodernismul se contopesc în 
căutarea răspunsului la teme esenţiale.”, teme  care 
îl magnetizează și fascinează. Poezie-catharsis, ideal 
atins, resort vital, sursă de energii purificatoare, 
universul său este matca patosului, este iertarea și 
împăcarea cu sinele: „Spre-apus vraja-n umbre hore/ 
pe apa morților se-ntinde;/ funigei fluturi pe zări 
aurore –/ nemărginirea-n ea mă cuprinde;/ stol de silfi 
iele năluci/ tot mai sus cheamă în vis,/ licăre scapără 
prin preluci/ edenul clipei înalte deschis;/ til-tril fliur-
liu cânt se îngeamăn/ triluri de mierle privighetori,./ 
criruit de greieri fără de seamăn./ celebrează viața 
până în zori,/ vestindu-i bucuria unică-n ceruri/ când 
pe bolți înfloresc giuvaeruri” („Vis”). Poetul este un 
depozitar al unor vibrații originare, al unor doruri 
nesățioase prinse în rădăcini trainice, încredințate unor 
repertorii de cuvinte încărcate de noblețe și distinctie, 
indiferent de registrul abordat (popular ori savant): 
„De singur negre gânduri te vor bate,/ să nu uiți că 
moartea înghiți-va toate;/ spoită deșertăciune-i tot 
sub soare/ și regele-n palat și sclavul moare;/ viermi 
toți hrăni-vor ori pe ruguri – fum../ dincolo nimic și 
nimeni n-au alt drum...” („Elegia vieții/morții”). El 
are vertijul înălțimilor, al sentimentelor care devin 
paradoxuri, adevărate teritorii galactice, devorate 
de forțe necunoscute. Astfel, Raul Constantinescu 
se afirmă ca un poet al rezonanțelor prin câmpuri de 
cuvinte devenite aștrii tuturor extremelor, impregnate 
de haosul lumii. Poezia este teritoriul întâlnirilor 
pe drumul unui perpetuu discurs prometeic despre 
suferința ciocnirilor conștiente (voite, provocate 
intenționat) cu minotaurul, pentru a-și liniști frisonul 
trăirilor incandescente, pentru a-și depăși propriile 
limite. («Tout art est lutte contre le destin, contre la 
conscience de ce que le cosmos porte d’ indifférent à 
l’ homme et de menaçant pour lui: la terre et la mort», 
după cum a zis André Malraux). Vibrația originară și 
originală a cunoașterii și autocunoașterii fără sfârșit 
prin poezie este lăsată moștenire cititorului întru 
regăsirea și împlinirea în Sinele universal în ultimul 
poem al volumului: „Testament” : „În interiorul 
acestei sfere de păpădie/ sunt eu,/ cu tot ce-mi aparține 
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și rămân/ nimic material vederii,/ nimic material [...]/ 
doar o anumită vibrație primită în dar/ înainte de a mă 
naște/ pe care, ascunsă târzie,/ cum pre mine însumi/ 
ți-o încredințez, cititorule,/ vibrației tale unice/ și simt 
că și tu te vei dărui/ cu mine cu tot/ într-o zi”.

Credem că Raul Constantinescu este un mare 
poet necunoscut, poeziile sale fiind intervenții pe viu, 
ingenioase, ale unui autor inițiat, în aparență clasic, 
sobru, demn, care își deschide însă arealul trupului 
și sufletului pe traiectorii derutante – moderne, 
postmoderne, folclorice –, pe fond de logică filozofică 
și știinţifică, infuzat de un lirism al esențelor. 
Descoperim astfel în volumul „Vivisecții” un autor 
seducător, un Ulisse călător între regnuri nemuritoare, 
surprinzător de prolific.
_________
* Raul Constantinescu, Vivisecții, Editura Limes, Cluj-
Napoca, 2015.

Florina Georgiana OLARU

Etosul comunității și ontologia 
aborigenului 

Băştinaşul lui Petru Istrate, carte apărută 
la editura Eikon în anul 2016, este o mostră de 
ficțiune care înglobează în textura ei teme precum: 
erosul, moartea, maladia, reveria copilăriei, mitul 
aborigenului, natura, dimensiunea ludică. Economia 
romanului este structurată sub forma unui trepied, 
cele trei părți derulându-se pe parcursul celor 359 
de pagini suficient de captivante încât să fie citite pe 
nerăsuflate. Petru Istrate, biolog de formație, dar care 
cochetează frecvent cu literatura, pare să mizeze, în 
Băștinașul, pe de o parte, pe o memorie a spațiului, 
pe de altă parte, pe o prezență. Romanul pare construit 

pe pilonii acestei prezențe, și e limpede că este vorba 
despre cea a  Băștinașului. Vocea auctorială este 
echidistantă, diplomată, deloc grandilocventă, într-un 
balans aproape egal de narațiune, pasaje descriptive 
și fragmente dialogale, toate dispuse într-o dantelărie 
epică unitară. Textul nu este străin de irizări sau 
reminiscențe istorice, fiind menționate întâmplările 
prin care trece Băștinașul în Rusia, acesta fiind veteran 
de război. 

În prima parte, scriitura se concentrează pe 
arhetipul călătorului. Și imediat survine diferențierea, 
dispararea de ceilalți, ipostaza alterității: ,,oamenii 
vorbeau despre lucruri care lui nu-i stârneau interesul.” 
Copilul încearcă, prin mecanismul observației, să 
treacă lumea prin propriul filtru. Altfel spus, se petrece 
un fel de centrifugare a lumii prin ochii acestui copil, 
care, vom afla mai târziu, nu este deloc un copil 
oarecare, ci unul pasionat de matematici și cunoaștere 
și mai cu seamă unul care știe să asculte. Copilul 
trasează astfel un crochiu al cuvintelor folosite ,,de cei 
mari”: bani, pâine, serviciu. Descifrăm, așadar, cuvinte 
din imaginarul cotidian, pe care copilul nu le poate 
percepe în mod plenar. Interesantă este descrierea 
navetistului-hibrid, un mix, un melanj între țăran și 
orășean. Navetistul este, pe de altă parte, întotdeauna 
un personaj scindat, in between, aflat în permanență 
pe drum. Navetiștii lui Petru Istrate vin dinspre mediul 
rural înspre cel citadin, spre a-și câștiga traiul, dar 
visează la clipa în care ajung în sânul gospodăriei 
lor. Dar ce surprinde, ce crește entuziasmul ficțional 
în această narațiune-fotografie bucolică, cu tufe de 
aluni, cu cirezi de vite? Tocmai imaginea pădurii 
satului, care adăpostește parcă povești pentru copii, are 
această dimensiune de fabulă. Proza pe care o avem, 
aceea a memoriei spațiului, este o proză servită à la 
carte, în sensul că cititorul poate interpreta spațiul, îl 
poate trece prin propriul orizont comprehensiv, și-l 
poate plăsmui, își poate construi scenarii, căci locul nu 
este expus propriu-zis, nu este numit, trasat pe hartă. 
Și nici nu ar putea să fie, fiind un spațiu care ține de 
spectacular. Memoria spațiului trădează o incursiune 
într-un soi de reverie a copilăriei, în nota desemnată 
de Bachelard, prin imaginea locomotivei cu aburi. 
Copilul îl descoperă pe Băştinaşul cu acea joie de vivre 
specifică vârstei copilăriei. 

În partea a doua, narațiunea plonjează în stadiul 
în care Rareș, copilul prezentat în prima parte, devine 
absolvent al Facultății de Matematică și profesor de 
matematică în satul Băștinașului (care este și satul lui 
originar, pe filieră paternă): ,,trecuseră anii copilăriei, 
locomotiva cu abur fusese înlocuită cu una diesel”. 
Facem cunoștință, în acest punct, cu profesorii angajați 
în această școală, o paradă de oameni plafonați care nu 
și-au depășit propriile granițe, frici și au acceptat să 
rămână în învățământul rural. Singura care nu dorește 
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să-și accepte condiția este profesoara de limba și 
literatura română, o doamnă care dezvoltă o tulburare 
obsesiv-compulsivă în a-și repeta în permanență 
lecțiile pe coridor. Descifrăm, așadar, o pleiadă de 
profesori într-o școală de țară în care tout est pris à 
la légère. Narațiunea capătă o turnură interesantă în 
momentul în care Băștinașul o întâlnește pe Simina, 
tânăra domnișoara profesoară de franceză și aceasta 
(vrăjită de personalitatea Băștinașului și de casa lui) 
îi cere Băștinașului să îi realizeze un portret. Acțiunea 
e una de resuscitare, căci, cu prilejul acestui portret, 
Băștinașul este din nou animat, trăiește momente 
vivante, în plus, o (re)vede oarecum pe fosta lui 
soție în ochii Siminei. Răcit, Băștinașul ajunge în 
spital, dar de aici traseul lui devine liniar, caracterizat 
printr-o rarefiere (a simțurilor, a activităților), acesta 
dezvoltând o adevărată manie - care poate fi citită și în 
cheie ipohondrică - în a se documenta despre maladie. 

Partea a treia grefează pe tema decesului 
Băștinașului, în urma unei lovituri pe care o primește 
de la un țigan. Băștinașul îi lasă moștenire profesorului 
de matematică enorma lui bibliotecă, pe care Rareș 
dorește să o salveze și să o valorifice. Demersul lui 
Rareș este privit de Simina cu mefiență, căci munca i 
se pare acesteia sisifică. Tot în partea a treia, narațiunea 
ia o turnură neașteptată, căci Rareș găsește jurnalul 
Băștinașului. Jurnalul descrie experiențele Băștinașului 
din Siberia, povestea de dragoste pe care acesta o 
trăiește cu fascinanta rusoaică Svetlana, toate conjugate 
într-o sintaxă a imaginii lui Stalin, care tutelează totul, 
descins parcă din imaginea unui Big Brother, à la 
maniere de George Orwell. Privirea lui Stalin pătrunde, 
pare să străbată tot, păstrând analogia cu ,,Big Brother 
is watching you”. În această parte a scriiturii, textul e 
împânzit de imagini mortuare, această fotografie fiind 
suprapusă peste imaginea lagărului, un spațiu terifiant 
în care deținuții erau chinuiți de ofițeri ,,cu spirit de 
războinici”, care își revărsau pornirile maligne asupra 
deținuților. 

Dacă la începutul romanului se întrevede o 
iubire embrionară între Simina și Rareș, de fapt, 
destinul Siminei e destinul unei femei care e mereu în 
căutare de altceva-altcineva, dovadă fiind mariajul ei 
eșuat și relația care nu funcționează cu Silviu, Simina 
fiind  femeia exponențială a unor relații în colaps și cea 
care se întoarce de două ori la Rareș. Firile lor diferite, 
faptul că profesorul de matematică are un primitivism 
aparte, pe care i-l livrează Băștinașul încă din copilărie, 
și visul Siminei de a explora marile orașe, adumbrește 
relația lor și, în cele din urmă, îi desparte. La finalul 
voiajului, Simina își împlinește dorința ,,luxuriantă” de 
a trăi în Occident, în vreme ce pentru Rareș se prevede 
cariera academică mult vizată. 

Romanul are amplitudine narativă, reunind mai 
multe discursuri: un discurs al Erosului (în paginile 

consacrate iubirii embrionare dintre Simina și Rareș, 
unde vocile de anima și animus alternează și se 
împletesc), un discurs al traumei (care coincide cu 
experiența lagărului), un discurs ontologic (prin prisma 
lui Rareș avem atât discursul copilăriei, cât și cel al 
adultului, reliefate în aceeași persoană). Romanul nu 
mizează pe teme anodine, ci dimpotrivă, acesta poate 
fi citit și în cheia urmăririi și cartografierii unor trasee 
identitare. 

Alexandra CORDOȘ 

Radiografia unei conștiințe 

Plecat mai mult de nevoie decât de bunăvoie, 
Cornel Dimovici își strânge frământările, obsesiile 
și chinurile interioare în volumul de poezii intitulat 
sugestiv „Tenebrele exilului”. Scrise în perioada 
1993-1997, versurile sale particularizează un univers 
poetic pesimist, dezechilibrat. Volumul apărut în 2008 
la editura Sigma din București cuprinde gândurile, 
ideile și stările interioare ale unui  poet contemporan 
și medic deopotrivă, nevoit să se autoexileze „în ceața 
nopților germane”, unde în 1974 primește azil politic.

Sensibilitatea versurilor este conturată prin 
încercarea de a șterge „întunericul și întrebările/ care 
trebuie uitate” și stabilirea unui echilibru emoțional, 
o căutare a sinelui: „te reîntorci în lăcașurile de 
vânătoare/ care nu mai există/ căutându-te/ și 
pleci/ luând reîntoarcerea”. (Căutându-te, martie 
1993), toate provocate de un regim comunist într-o 
Românie ale cărei „granițe te apăsau ca zidurile 
unei închisori”. (Sorin Teodosiu, în postfață). Starea 
dominantă, aproape exclusivă, este tristețea, acea 
„tristețe barbară” însoțită de durere și însingurare, 
tristețe a unui suflet măcinat, frământat, aflat mereu 
în agonie, asemeni „păstrăvului de argint/ în secvența 
morții”. (Frica, martie 1993) De-a dreapta tristeții stă 
(bine) așezat dorul, stilizat fie prin imaginea mamei 
cu ochii verzi care-și ascunde dorul după „umbra 
amăgitoare și goală/ neliniștită și revoltată/ a fiului 
rătăcitor”, fie prin evocarea unor elemente de topos: 
Oltul, Târnava sau Apusenii, sugerând astfel ideea că 
poetul își păstrează identitatea, nu și-o reneagă, chiar 
dacă „geografia s-a mai schimbat/ și nu mai recunoști/ 
meleagurile de unde ai plecat”. (Rădăcini, iunie 1997) 
Poemul Patrie sintetizează această valență a dorului, 
prin evocarea Transilvaniei ca o patrie a dacului, a 
secuiului, a ungurului și a sasului: „o patrie a celor cu 
aceeași istorie/ și cu aceeași soartă”. 

Poetul rămâne „un copac umblător”, tulburat 
de întrebări fără răspuns: Cine suntem?, Masa cu 
întrebări, Întrebări, meditând la o modalitate/ cale de 
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a ieși din bezna sufletului și de a se redresa, adapta 
la o lume nouă, condusă după alte legi, o lume în 
care sufletul trebuie „să care” cu el „poveștile și 
aventurile/ speranțele și iubirile” neîmplinite. Exilul e 
întotdeauna interior, așa cum îl de-numește și poemul 
Încercare. Fiind o poetică a regăsirii, poetul evocă un 
timp al întrebărilor, un timp de căutare a unui mod 
de a fi, raportându-se neîncetat la trecut. Trecut pe 
care îl înglobează în  cuvânt. Timpul este o supratemă 
a volumului, ilustrat sub forma unui timp istoric, 
ireversibil. 

Frazarea cadențată punctează atmosfera sumbră 
a unei poezii – uneori cu accente neoexpresioniste 
- („caii galopează în gol”, „lăcașurile de vânătoare 
sunt pustii”), dar în care limbajul metaforizant și 
pluralitatea de sensuri introduc o anume euforie. 
„Tenebrele exilului” nu e  altceva decât o meditație 
existențialistă, o radiografie a unei conștiințe chinuite.  

Sonia ELVIREANU 

Elif Shafak, Cele  patruzeci de legi ale 
iubirii – o iniţiere în sufism

Romanul scriitoarei Elif Shafak, Cele patruzeci 
de legi ale iubirii, este un roman de iniţiere spirituală 
în mistica sufiştilor islamici. Convingerile religioase 
sunt transmise cititorului prin intermediul unui derviş 
rătăcitor, din secolul XIII, sub diverse forme: un cod de 
învăţături, poveşti-parabolă inserate într-o neobişnuită 
poveste de iubire despre personaje ce acced la 
desăvârşire spirituală, dialog.  

Autoarea ne propune o poveste medievală, 
încadrată într-o ramă contemporană, pe motivul 

iubirii, un dialog între contemporaneitate şi Evul 
mediu. Un roman palpitant, polifonic, pe mai multe 
voci narative, tot atâtea secvenţe de viaţă din medii 
sociale diverse, care se ţes armonios într-o vastă pânză 
narativă, fundalul pe care evoluează eroii medievali în 
cadrul unui roman prezentat în manuscris unei edituri 
din Boston de Aziz Zahara, autor necunoscut. Deşi 
pare complicată, tehnica narativă facilitează accesul 
cititorului la înţelegerea misticilor islamului. Îmbină 
naraţiunea, confesiunea, dialogul, descrierea, pentru 
a iniţia cititorul în înfruntarea dintre dogmatismul şi 
practica sufismului islamic de către dervişii rătăcitori 
din Evul mediu.

Iubirea e motivul central în jurul căreia se deapănă 
cele două poveşti de prim-plan: Ella Rubinstein-David 
Rubinstein, din lumea contemporană, şi Shams-Rumi, 
un derviş rătăcitor şi un mare învăţat din Konya, din 
secolul XIII. Sunt forme diferite de iubire, imaginate 
într-o permanentă alternanţă nu doar temporală, ci şi de 
mentalitate. Inevitabil, timpurile şi poveştile se leagă, 
printr-o nouă iubire, dintre Ella, care recenzează cartea 
pentru editură, şi scriitorul manuscrisului, descoperit pe 
internet, de care se apropie afectiv prin corespondenţă.

Un roman în interiorul altui roman, conceput 
după toate legile genului, dinamic, palpitant, complex, 
în ciuda convingerilor religioase încorporate, fie 
ca simplă învăţătură (lege a iubirii) în italice, fie ca 
poveste de tip parabolă, şi a vocilor narative a căror 
poveste individuală se intersectează cu cea a lui Shams, 
dervişul, care le influenţează comportamentul prin 
legile iubirii pe care le practică.

Naraţiunea heterodiegetică alternează cu cea 
homodiegetică, naratorii fiind diferiţi tipologic şi social, 
un număr impresionant: naratorul extradiegetic şi 
personajele masculine şi feminine principale şi 
secundare, ca naratori: Ella, Aziz Zahara ca autor al 
romanului în manuscris, dervişul Shams, învăţatul şi 
poetul Rumi, care au viziuni despre întâlnirea lor în 
viitor, fiii şi soţia acestuia, Kymia (fata-ucenic), ucigaşul 
lui Shams, dervişul Baba Zaman din Bagdad, leprosul, 
beţivul, târfa, zapciul Baybars, zelotul, învăţăcelul. 
Toate se leagă, au semnificaţia lor, se îmbină atât de 
firesc în jurul axei principale Shams-Rumi, nu distrug 
unitatea narativă, ci sporesc complexitatea sa prin 
diversitatea tipurilor, mediilor, experienţelor umane 
implicate în povestea propriu-zisă. Vocile lor se 
regăsesc în roman ca posibile pagini de jurnal, dacă 
luăm în considerare datarea exactă a confesiunii lor 
ca martori la evenimente, ori ca expeditori/destinatari 
ai corespondenţei clasice şi electronice. Un detaliu 
narativ ce nu este întâmplător: Toate capitolele încep cu 
B, litera Ba în arabă fiind semnificativă, fiindcă grafia 
ei presupune un punct dedesubt, care întruchipează 
întregul univers, după cum explică autorul şi conform 
ideii cărţii de descoperire a universalului. 
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Perspectiva religioasă în lectura şi interpretarea 
romanului presupune cunoaşterea marilor religii ale 
lumii. Însă orice cititor poate intui esenţa cărţii, datorită 
artei romaneşti care o face accesibilă tuturor: „Iubirea 
e esenţa şi scopul vieţii“, divinitatea înseamnă iubire 
pentru cel care o caută, nu sancţiune. Autorul pune 
în cumpănă mintea/sufletul, raţiunea/inima, dogma 
religioasă/iubirea adevărată de Dumnezeu, valabile 
pentru orice religie, nu doar pentru islam. Legile iubirii 
transmise de scriitorul sufist, identificat o clipă cu 
dervişul Shams, modifică perspectiva asupra binomului 
eu/altul şi implicit asupra lumii.

Psihanalitic, romanul pune problema identităţii/
alterităţii, a revelaţiei  şi împlinirii sinelui prin 
celălalt. Întâlnirea predestinată între Shams şi Rumi 
ilustrează diferenţa între ego şi sine. Marele învăţat şi 
propovăduitor al credinţei islamice, Rumi, parcurge 
trepte de iniţiere în desăvârşirea sa spirituală, de 
lepădare de ego-urile sale, act perceput de  învăţaţi 
şi plebe ca o blasfemie a dogmelor religioase. Shams 
reprezintă partea întunecată din om, nonconformistă, 
umbra în termeni psihanalitici. Rumi şi Shams sunt 
contrariile din structura psihică a individului, persona 
şi umbra, care, întâlnindu-se şi acceptându-se prin 
iubire, au revelaţia unităţii sinelui. Cele două principii 
se contopesc prin iubirea care reface unitatea sinelui 
scindat.

Perspectiva asupra iniţierii lui Rumi în iubire 
poate fi diferită, de la cititor la cititor, însă adevărurile 
din codul iubirii rămân valabile, căci ele transcend 
sufismul, trasând elemente comune între religiile lumii 
în permanent conflict. În viziunea autorului, iubirea 
de Dumnezeu nu se confundă cu credinţa religioasă. 
Propovăduirea dogmelor nu înseamnă şi iubire 
adevărată. Toate faptele lui Shams, contradictorii pentru 
marii învăţaţi şi pentru oamenii de rând, demonstrează 
că principiul iubirii faţă de divinitate înseamnă iubire 
de sine şi de aproapele său, indiferent de condiţie şi 
tip uman, fiecare fiind un element al creaţiei divine. 
Shams nu dispreţuieşte pe nimeni, dimpotrivă, îi ajută 
pe oamenii ce par condamnaţi, iremediabil pierduţi, să 
regăsească speranţa şi crezul în Dumnezeu. Tot astfel 
procedează cu marele învăţat Rumi, ajutându-l să 
descopere umilinţa, să renunţe la orgoliu, să înţeleagă 
vanitatea ego-ului care îndepărtează de iubirea 
adevărată.

Potrivit spiritului dogmatic al învăţăturilor 
transmise de învăţaţi ucenicilor, legile iubirii practicate 
de Shams, în răspăr cu dogmele religioase, îl situează 
la limita între credinţă/necredinţă, adevăr/blasfemie. 
Faptele şi poveştile sale vorbesc pe înţelesul tuturor 
despre iubirea divină, inclusiv cea umană. Shams şi 
Rumi se aseamănă fără să ştie, sunt firi complementare, 
predestinate întâlnirii. Ei caută în religie adevăruri 
universale, armonia divină prin iubire, unitatea 

contrariilor, care înlătură conflictul, violenţa, propun 
o schimbare mentală a însăşi reprezentării divinităţii: 
Dumnezeu nu este exterior fiinţei umane, e în fiecare 
om;  nu reprezintă pedeapsa, ci iubirea; limba, 
aluzie la interpretările textelor religioase, este cauza 
neînţelegerilor, căile de acces spre iubirea divină 
sunt diferite, dar implică suferinţă. Shams îşi apără 
convingerile ca mistic al islamului, le consideră 
asemenea legilor firii, acceptă sacrificiul suprem 
pentru transmiterea lor unui înţelept ca Rumi. Ambele 
personaje parcurg un drum iniţiatic unul prin celălalt, se 
deschid spre iubire ca scop al vieţii prezente, proferează 
ideea filozofică a prezentului etern, care cuprinde 
deopotrivă trecutul şi viitorul.

Shams devine un alter ego al autorului, prin care 
acesta îşi exprimă convingerile, care nu sunt adevăruri 
personale, ci asimilarea unor concepte religioase şi 
filozofice pe baza cărora gândeşte lumea şi raportul ei 
cu divinitatea.

Romanul poate fi interpretat pe paliere diferite, 
însă una mai profundă presupune intuirea orchestrării 
unor elemente ce vin spre lector din zone diferite: 
literară, religioasă, filozofică, mentală, psihanalitică. 
Însuşi Shams avansează o idee de teorie literară, 
aplicată însă Coranului, despre existenţa a patru straturi 
de profunzime în descifrarea unui text: unul din afară, 
altul din interior, al treilea din interiorul interiorului şi 
ultimul, cel mai profund, doar intuit, dar inexprimabil 
în cuvinte. De obicei, lectorul unui text se limitează la 
primul nivel, rar trece la nivelul doi. Am lăsat la o parte 
primul nivel, romanul de dragoste, şi ne-am oprit, doar 
ca sugestie de interpretare, la nivelul doi, cel puţin aşa 
credem, care presupune conexiuni interdisciplinare.
________
* Elif Shafak, Cele patruzeci de legi ale iubirii, Editura 
Polirom, Iaşi, 2014.

Petru Cimpoeșu, imperial și sultan
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Florin-Corneliu POPOVICI

Din dor de-alean: amintiri din raiul 
,,all inclusive”

Plec de la premiza că Ana Barton este un 
om hotărât, că, devreme ce depune un Jurământ 
de rătăcire, știe ce vrea de la viață și totodată pune 
hotar (bate țăruș, trasează limitele, își aprop(r)ie, ia 
în posesie, devine stăpână pe), se legitimează în, 
prin și cu amintirile sale. Înainte de a fi un roman 
cu profunde rezonanțe autobiografice, Jurământ 
de rătăcire este un ,,altfel” de Prospect de femeie, 
rătăcirea ca formă de (auto)prospecțiune, de auto 
de-finire, de zăbovire asupra propriei ființe, de 
proiectare a sinelui asupra sinelui, fiind una dintre 
posibilele sensuri ale noțiunii de rătăcire, un 
cuvânt de tip ,,leviathan” bogat în semnificații. La 
fel de bine, Jurământ de rătăcire este o carte de 
tip Mamifer, în care elementul feminin, în ciuda 
confesiunii pe-alocuri brutale, nude, mai păstrează 
nealterată zona de mister, acel ceva niciodată spus, 
niciodată dat pe față, ținut pentru sine, ceea ce vine 
în întâmpinarea ideii că enigma Anei Barton (căci 
există într-adevăr una) stă în feminitatea acesteia, 
asemenea bine-cunoscutului personaj călinescian.  

Ana Barton își propune să rătăcească 
prin vârsta paradisiacă a copilăriei, pe care, din 
perspectiva adultului, încearcă să o înțeleagă 
retrospectiv prin intermediul alter ego-ului său. 

Rătăcirea, în fapt rătăcirile scriitoarei, sunt rătăciri 
creative, rătăciri cu sens, rătăciri ce-și conțin efectul 
contaminant asupra cititorului. Ana se rătăcește 
deliberat în paginile cărții sale, se pierde pe sine 
conștient, rătăcește înadins Nordul existențial și 
ființial. A rătăci presupune a nu mai găsi calea, a 
te abate de la cale, a merge fără coordonate, fără 
traseu, fără ,,marcaje” și fără de țintă, a te lăsa 
în voia hazardului, după cum rătăcirea include 
aventura, libertatea asumată, eliberarea de sub tutela 
castratoare a normelor și a legilor, anenantizarea, 
confundarea cu, plonjarea în anonimatul total.

A pierde drumul este pentru Ana Barton un 
câștig, iar rătăcirea ei este una paradoxală, fiindcă, 
în ciuda aparentei pierderi a reperelor, ea ajunge 
totuși la un hotar, cel al Fairiei, al Poveștii. Din cauza 
rătăcirii, a pierderii drumului, mersul scriitoarei 
este unul ocolit. Ana Barton rătăcește drumul, 
nu însă și Calea. Dorul de ducă al Anei Barton e 
mai mult decât simplul dor. Ana-cea-hotărâtă își 
percepe rătăcirea ca vagabondaj, pribegie, colindare, 
hoinăreală, haimanalâc, umblet fără căpătâi, la fel de 
bine ca alienare, abatere, sminteală, culpă, nebunie, 
vinovăție, întunecare a minții, orbire, greșeală, 
eroare. 

Depunerea unui jurământ, dincolo de 
solemnitatea momentului, echivalează cu un act de 
responsabilizare, de loializare și de fidelizare, de 
punere în operă. Ana Barton își ia un angajament, 
jură drept în fața propriilor amintiri, în fața propriei 
copilării de care se simte organic legată. Nu e un 
jurământ de castă, de cruce sau de frățietate, ci un 
jurământ la vedere, transparent, cu cartea pe masă. 
Cea care face jurământul (probă inițiatică, formă 
de (auto)evaluare, de (auto)definire, de (auto)
identificare, de (auto)raportare) îl percepe ca pe o 
datorie de onoare, ca pe un act de conștiință. Nevoia 
de jurământ a Anei în fața copilăriei (moment 
când ea nu-și mai aparține sieși) vine din nevoia 
acesteia de a se pierde din calea maturității, vârstă 
neinteresantă sub aspect evocator, literar, săracă din 
punctul de vedere al întâmplărilor cu iz picaresc. A 
călca jurământul e similar cu sinuciderea simbolică, 
cu autocondamnarea, cu autoanularea. 

Jurământ de rătăcire este un jurământ 
oximoronic, un jurământ solemn desolemnizant, un 
jurământ în neant, ce are valoare sentimentală doar 
pentru cea care jură, e un jurământ cu miză eterată: 
amintirile (fără consistență, fără formă, ci doar cu 
un bogat fond epic). Rătăcirea Anei Barton este și 
o rătăcire în lumea scrisului fără repere, fără locuri 
comune, fără bariere. Rătăcirea în propriile amintiri 
are consistența, aventura și doza de pericol a rătăcirii 
în teritorile virgine, de unde și calitatea de homo 
explorans, de homo viator a scriitoarei. Rătăcind, 
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pierzându-se, devenind solitară și în același timp 
solidară cu sine însăși, Ana adoptă atitudinea 
filosofului care se detașează mai întâi de problemă 
pentru a o putea pricepe.

Din afară, rătăcirile Anei Barton (,,om căzut 
în patima morții” - p.257-258, încins cu ,,chinga 
fricilor” – p.258) pot părea fără sens, însă au noimă 
pentru cea care rătăcește, pentru cea care se înscrie 
pe axa unui parcurs. Paradoxal, rătăcind, Ana se 
regăsește, după cum îndepărtându-se, se apropie, fapt 
ce anulează distanțele. ,,Donquijotismele” sale sunt 
tot atâtea forme de răzlețire. Scriitoarea are oroare de 
vid, de a prinde rădăcini pentru totdeauna, de a bate 
pasul pe loc, de a se ,,pietrifica” în anumiți ,,eoni”. 
De aceea, întoarcerea nostalgică, pe căi ocolite, la 
copilărie, este percepută ca o soluție soteriologică, 
ca un suflu de viață dat lui a fi.

Ana Barton rupe paradigma, abandonând 
prezentul în favoarea trecutului, a propriului trecut, 
pe care nu-l asemuiește cu ceva osificat, pierdut 
pentru eternitate, ba dimpotrivă, cu ceva extrem 
de vivace. Faptul că se aciuează, că se pripășește, 
că se oploșește într-un loc al dejatrăitului, al 
dejacunoscutului, al deja familiarului e un semn 
că ,,acasă” al ei (Potlogiul dâmbovițean nenumit) 
e undeva în illo tempore: ,,«Acasă»-i una. Restul, 
rătăciri.” (p.240)    

Jurământ de rătăcire este o formă de 
zăhătuire, de zărăstire, așa cum apare rătăcirea în 
limba română veche, atât de plăcută Anei. Totodată, 
e o formă de înstrăinare, de alienare. Rătăcirile Anei, 
prin care își pune în ordine gândurile, prin care 
se regăsește și se împlinește, sunt rătăciri cu scop 
integrator, sunt rătăciri coagulante, formatoare, 
rătăciri prin care copila de odinioară se adună, se 
recompune, se pune laolaltă, devine un Tot. De vreme 
ce scriitoarea face juruință de rătăcire, înseamnă că 
respinge condiția sedentară, statul pe loc, cantonarea 
în clișee și în forme existențiale fixe. Fidelitatea față 
de propriul trecut, retrăindu-l cu intensitate pe acel 
,,acasă” magic patronat de figura sacră a bunicilor 
materni tutelari, ne arată încotro se îndreaptă de fapt 
scriitoarea. Din acest punct de vedere, rătăcirile Anei 
sunt rătăciri controlate, ce capătă consistență doar 
prin raportare la context. Derapajele existențiale 
mărturisite de Ana-din-poveste (a se vedea incestul 
cu vărul Horațiu sau încercarea ratată de suicid) sunt 
și ele o formă de rătăcire, o formă de întunecare a 
minții sau de atitudine nihilistă supremă.

Nu tot ce ține de vârsta de aur a copilăriei 
e pus sub nimbul sacrului prin excelență. E aici 
trauma majoră dată de sentimentul neapartenenței 
personajului la universul familial (certurile și 
neînțelegerile dintre părinți, detașarea acestora 
ce merge până la nepăsare, față de propria fiică, 
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favorizarea fraților, absența comunicării și a gesturilor 
tandre). Sunt rătăciri/cobărâri prin/la ,,iadul” 
copilăriei (opuse raiului de tip ,,grămadă”-p.82 sau 
raiului ,,all inclusive”-p.29 din casa bunicilor). Deși 
,,rătăcită” în roman, Ana-cea-nestatornică e extrem 
de prezentă, de ușor de detectat și de localizat prin 
intermediul alter ego-ului său, actrița de teatru. 
Pornind de la aceasă constatare, Jurământ de 
rătăcire poate fi considerată carte de tip joc, carte 
a alternanțelor dintre prezență și absență, dintre 
revelat și ascuns, dintre apariție și dispariție, carte 
de tip mister sau seducție, în care eternul feminin e 
pretutindeni și în același timp nicăieri, în care  Ana-
cea-reală, despre care avem impresia că știm o serie 
de lucruri, deși se jură, ,,păcătuiește” cu voie, comite 
,,crima” de lezmajestate sau de sperjur prin aceea că 
ni se scurge abil printre degete.

Rătăcirile Anei Barton au gust de bomboană 
mentolată (ca aceea pe care mama lehuză i-o scapă 
accidental pe gât la vederea ,,teniei” –a se vedea 
biografia literară a Anei Barton, unde face apologia 
omului frumos pe care-l caută dintotdeauna și după 
a cărui companie tânjește), sunt rătăciri ale inimii 
roșii cu gust de lapte dulce. 

Jurământ de rătăcire, un periplu autoscopic 
minuțios, vine în prelungirea biografiei literare a 
Anei Barton, în care ,,adevărata” Ana se pretinde 
,,Vie, deocamdată”, în care, în ciuda imaturității –
spațiu securizant- de care-i place să se înconjoare, 
să facă paradă și să se identifice cu ea, e puternic 
ancorată în solul dur al realității. Rătăcirile Anei sunt 
rătăciri aplicate, rătăciri în scris, rătăciri semnate, 
asumate (în cea mai mare parte) și consemnate, sunt 
rătăciri de natură profitabilă, rătăciri estetice. Prin 
proverbialul său dor de ducă, ea se sustrage prinderii 
între tipare. Jurământul său de rătăcire, inițial 
solemn, se desolemnizează brusc în momentul în 

Cu Gabriel Chifu la Praga
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care ludicul, ironia fină și umorul în cascadă își fac 
simțită prezența. E un jurământ cu accente tonice, 
joviale, de care scriitoarea nu se dezice niciun 
moment.

Ana Barton nu jură la întâmplare, nu jură 
ipocrit sau formal. Ea e sinceră, principială în 
jurământul ei chiar și atunci când ficționalizează, 
când se îndepărtează de propria-i biografie. Ce speră 
jurând? Să-și fie fidelă sieși și, în același timp, să 
se pună la adăpost de rătăcirile blestemate. Credința 
Anei îi este rătăcirea.

În general, se presupune că omul care jură 
e un om de cuvânt, om cu însușiri. Prin publicarea 
Jurământului de rătăcire, Ana își ține și pecetluiește 
promisiunea, își ține cuvântul dat amintirilor sale 
și, undeva în plan intim, persoanelor devenite 
personaje de care se simte atașată. Titlul deliberat 
oximoronic, la un eventual proces de intenție, 
o face să scape de sub incidența jurisprudenței, 
prin ,,rătăcire” nerăspunzând în fața ,,legii”. Cu 
rare excepții, rătăcirile Anei sunt reconfortante, 
rătăciri care se parcurg pe nerăsuflate. Fără a ține o 
cronologie strictă, dar raportându-se strict la vârsta 
copilăriei (despre care are cu adevărat ce spune și un 
noian de sentimente), rătăcirile Anei se focalizează 
pe personaje de tip axis, personaje excepționale, 
providențiale, între care se detașează net bunicii 
dinspre mamă, adevărații părinți care o cresc de la o 
vârstă fragedă (bunica, ,,bună ca pasca”-p.30, cea pe 
care încearcă să o imite și de care să se țină aproape, 
e  o ,,tipă excentrică și deseori imprudentă”-idem; 
bunicul, iscusitul povestitor etern fericit, cântăreț 
făr’ de arginți, ,,moașă” pentru pisici și ,,cobai” 
pentru examenele de machioză și lecțiile de 
anatomie ale nepoatei). Lor le este scriitoarea etern 
recunoscătoare, pe ei îi cinstește, prin ei este ceea ce 
este, lor le menține memoria vie și îi transformă într-
un soi de bunici-etalon, de ,,cumpărat” și de dorit să 
însoțească și să însenineze viața oricărui copil. Cu 
plusuri și cu minusuri, cu calități și cu defecte, pe 
aceștia îi iubește până la ,,rătăcire”, până la saturație.

Rătăcirile de tip flash îi dau ghes Anei să 
spună, să se pună-n scenă prin intermediul alter 
ego-ului său, actrița. Rătăcirile Anei Barton (ce nu 
se confundă cu bântuirea sau cu mersul în cerc) 
au adresă precisă și destinatar concret - Copilăria 
(devenită personaj) în ansamblul ei: ,,Eram un 
copil ca toți copiii, numai că iubit.” (p.18), ceea 
ce reprezintă quintesența existenței. De-a valma 
sau separat, Ana își trăiește amintirile sau se lasă 
trăită de acestea: la vârsta de 12 ani, în clasa a 
V-a, cu febră mare și obsedată de moarte (marele 
mister); la 2 ani recitând în maghiară și în română 
spre deliciul asistenței; cu pisica Pisoica spălată cu 
dero (dintr-un exces de ,,maternitate”) și pusă apoi 
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pe sârmă la uscat; slăbiciunile bunicului (alcoolul 
și cântatul la nunți); rosul unghiilor de la picioare 
și suptul mâinii; camera în care bunica, mătușa 
Lucsița și tânăra fără identitate puneau țara la cale 
cu o cafea în mână; Coca și ritualul băutului cafelei, 
echivalent cu o împărtășanie; străbunica posesoare 
a unui cui de platină în corp; îngroparea fluturilor 
de către copila Ana după întoarcerea de la cimitir; 
relația ei cu animalele; tratarea empirică a curcilor în 
satul bunicii din Ardeal; relația glacială cu părinții; 
lecțiile de scris, de citit și de desen cu bunicul 
pedagog înnăscut; genealogia greacă a familiei (,,o 
familie mișto”-p.78-79); Coca, țigăncușa de pripas 
adoptată de bunici, și dragostea ei pentru tabloul 
defunctului Marin; lumea văzută de pe acoperișul 
magaziei; nea Gogiu și purceii; ortacul Codruț, cel 
cu arc, sabie de lemn și săgeți, un soi de Robin Hood 
,,in vitro”; cizmăria lui Taie Lemne; furtul unghierei 
sidefii-trandafirii de la fetele cizmarului; episodul 
traumatic al cufundării în noroiul hulpav; cuplul 
Mitică-Elisabeta; îndrăgostirea de vărul Horațiu; 
despre ,,papaleți și cotonogi” (p.135); fobia de 
apă; sinuciderea ratată; rătăcirea, până la pierdere, 
a copilei Ana în Muzeul Național de Istorie din 
București și apoi la mare; bicicleta roșie primită-n 
dar de la tată; Bucureștiul claustrant; căminul și 
grădinița; bunicul patern, cel cu rana deschisă la 
picior; calendarul pe 12 ani, timpul-limită până la 
preconizata fugă-evadare din casa inospitalieră a 
părinților; ,,omul cu zgârciul” (p.229) și trauma 
asupra copilei; vișinata turnată în biberonul fratelui 
mijlociu; trauma supraponderabilității; tușa Sanda și 
unchiul Vergică; moartea ca sindrofie; tatăl, DEX-ul 
și biblioteca; prima lectură a Bibliei etc.  

Consemnându-și amintirile, dincolo de 
trăiri intense, vulnerabila Ana (,,Sunt o imensă 
vulnerabilitate” -p.256) le dă acestora drept de 
cetățenie literară. Pe unele dintre ele, din cauza 
legăturii afective aparte, ,,bolnăvicioase” și 
irepetabile, le păstrează numai pentru sine ca pe-
un talisman, cu sfințenie, nefiind dispusă să și le 
înstrăineze. Sunt amintirile ce au anvergura și 
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importanța gesturilor fondatoare: ,,Nu pot și nu 
știu să scot cafeaua din casă. E un gest intim, un act 
intim. O beau mai totdeauna singură, cel puțin pe 
prima. Singură cred ceilalți c-o beau, de fapt. Dar 
nu este așa. Toate primele cafele ale zilelor vieții 
mele de cafegioaică le-am băut cu bunica mea. Și pe 
următoarele tot așa o să le beau. E momentul ăla de 
noi două, ăla în care dorul meu se lichefiază și pot 
să-l beau pe inima goală.” (p.26-27)

Jurământ de rătăcire, prin care devenim 
martorii unui proces de rememorare, are darul de 
a o determina pe Ana Barton, poreclită ,,Ducesa” 
(p.145), să înțeleagă și să se înțeleagă. E însă un 
proces cognitiv atipic, în care rolul creierului e luat 
de ,,rivala” inimă, ,,sediul” afectului, devenit aici 
,,Organul înțelegerii” (p.7) Pentru scriitoarea în 
cauză, absența funcționează ca omniprezență, fapt 
care-i înlesnește comuniunea cu persoanele devenite 
personaje vii, aflate în imediata sa vecinătate și 
pe care le ia ca martori ai relatărilor. Cine depune 
jurământ în Jurământ de rătăcire? În primul rând, 
scriitoarea, urmată apoi de personajele care-i 
populează și legitimează amintirile, care o înconjoară 
ca o aură. Față de ultimele, cuvântul dor devine prea 
sărac pentru a-i marca puternicul atașament afectiv. 
Fără a fi în ,,Forbes” sau în alte topuri ale oamenilor 
avuți, Ana Barton este o persoană extrem de bogată. 
În amintiri. Atunci când își amintește, ea devine 
pătimașă, iar amintirile amarcordiale, în sensul dat 
de Federico Fellini.

Două sunt marile obsesii ale Anei Barton în 
romanul său, dacă e să facem abstracție de cultul 
acesteia față de bunici (,,Eu credeam că sunt copilul 
bunicilor.” –p.46): obsesia inimii (care se regăsește 
și în blogul personal al scriitoarei: ,,eram copil, 
iar pe copil nu-l crestezi nici când greșește, inima 
lui nu-i răboj”-p.41, ,,partea asta de poveste mi-a 
rămas agățată într-un colț de inimă [...]”-p.52, ,,Îmi 
câștigasem departele, un pământ din carne de inimă 
pe care-l iei cu tine oriunde te-ai duce.”-p.59, ,,un 
gard care mirosea a inimă de copac”-p.79 ) și obsesia 
mirosurilor, a olfactivului, mirosuri care o însoțesc 
invariabil ori de câte ori își amintește, puternic 
amprentate și memorate, elemente călăuzitoare care 
se pun gaj în privința autenticității rememorărilor: 
cimitirul văzut prima oară la moartea străbunicii are 
,,mirosuri atât de bune (p.35), străbunica cu miros 
,,de icoană veche, cu busuioc uscat (p.37), ,,mirosea 
a fete camera lor [...]” (p.90), parfumul cu miros 
,,de ploaie-n praf” (p.102), mirosul acoperișului 
cald udat de ploaie, Amytis, parfumul Monei di 
Orio,  papetăria și cele trei stilouri cu miros magic, 
,,Oamenii cu cele mai bune mirosuri din lume sunt 
bunica, mama, fratele mamei, tatăl fetei mele și fata 
mea.” (p.122), ,,Bărbatul meu miroase a bici în vânt 

[…]” (p.123), ,,Răsuflarea lui mirosea a iarbă arsă” 
(p.137), ,,Casa asta mirosea a mama amestecată cu 
fum de țigară.” (p.213), fratele mijlociu ,,mi-era tare 
drag și mirosea mereu a dulceață de cireșe albe” 
(p.232), cameră ,,care mirosea a nuci și-a naftalină 
[…]” (p.237), ,,Liniștea care a ieșit atunci din mine 
mirosea a mâna-Maicii-Domnului […]” (p.252) 

Jurământ de rătăcire (locuirea și rătăcirea 
în propriul corp-labirint, în propriul sine, dar și 
rătăcirea ca resurecție) e o cronică de familie prin 
care Ana Barton, cea care moștenește talentul 
de ,,povestaș” de la ambii bunici, își legitimează 
apartenența la o familie ce depășește pe-alocuri 
cadrul poveștii, transgresându-l; carte a simțurilor, 
a inimii și a dorului; declarație de iubire; roman de 
dragoste, din dragoste; jurnal de călătorie (călătoria 
Anei prin propria-i copilărie); confesiunile unei 
actrițe ,,îmbunătățibilă” (p.66); carte împotriva 
fricii; carte a ispășirii, a părerilor de rău (Ana, 
,,o vină pe picioare”-p.98); carte prin care ,,hoața” 
Ana Barton fură de la Timp ceea ce i se cuvine și 
îi aparține de drept: cele trăite; carte a purtării de 
grijă față de memoria strămoșilor; roman al unei 
deveniri; odă bucuriei; carte a risipirii; carte cu 
și despre oameni providențiali; confesiunile unui 
,,parfum ambulant” (p.111); roman-blotter, roman-
fragranță; carte de îndrăgosteală; carte prin care 
Ana Barton își face sieși cer; carte de tip leagăn; 
carte a prieteniei; carte ,,cu arome de om” (p.123); 
roman al o(dorurilor); carte de lumină; roman ,,de 
destrupare” (p.148); romanul femeii-pian; carte 
a reverențelor ,,Ducesei” în fața propriului trecut; 
carte de tip ,,disecție a sentimentelor” (p.178); 
romanul unui funambul; carte despre ,,frică de dor 
și dor de frică” (p.198).

 Amintirile Anei Barton au valoare de agapae. 
Recursul la copilărie din perspectiva adultului 
,,captiv” în vârsta edenică (motiv de pelerinaj 
perpetuu), cu o fărâmă de inocență păstrată intactă, 
nostalgic după rai, justifică tonul duios: ,,viața mea 
la bunici, care fusese raiul pe pământ, în fine, o 
dovadă a existenței raiului.” (p.18)

Jurământ de rătăcire, ca act recuperatoriu 
și deopotrivă omagiu, este expresia datoriei morale 
împlinite față de strămoși. Naturalețea și ușurința 
cu care Ana Barton își amintește și depune mărturie 
este consecința faptului că ea, Ana, se află în miezul 
amintirilor sale, ,,bucurii sufletești.” (p.26) Față de 
propriile amintiri care se sustrag timpului, trecerii-
petrecerii, Ana are o atitudine festivă, celebratoare.

În spiritual maniheismului declarat la vârsta 
de cinci ani, rătăcirile Anei sunt rătăciri ,,bune” și 
rătăciri ,,rele” (incestul, gândul suicidului). Lor li se 
alătură     rătăcirile-popasuri evocatoare, rătăcirile-
ficționalizări (când Ana își cosmetizează biografia), 
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rătăcirile de tip vis (visul cu balaurul-conștiință după 
incestul cu Horațiu), rătăcirile lingvistice (când se 
abate de la limbajul literar, preferându-l pe cel 
licențios – formă de eliberare): ,,Eu m-am vindecat 
de draci când aveam zece ani, iar la pula de nervi 
recurg sporadic și relativ timid. Nu mi se potrivește 
cine știe ce. Recuperez însă cu asupra de măsură cu 
pula de bine. Nu mă pot bucura și eu elevat, cum 
fac oamenii bine educați. Cu cât sunt mai veselă, 
cu atât densitatea de pulă pe centimetru de discurs 
e mai mare.” (p.29) Apoi e scrisul ca rătăcire, ca 
,,smintire”, jurământul făcut în fața sinelui scriitor.  

Ana relatează tandru și duios, precum pasul 
Anastasiei, caută și se caută, caută o lume a dragului 
de drag, împăcarea cu sinele. Nota de dramatism e 
dată de rătăcirile imposibil de reeditat într-o lume 
demult dispărută, de unde neputința funciară a 
scriitoarei de a reface traseul inițiatic altfel decât 
mental.

Jurământ de rătăcire este o întoarcere în 
timp, în ,,timpul trăirii”, din perspectiva ,,timpului 
mărturisirii”, parte a procesului ambivalent greu de 
elucidat în întregime: amintirile o caută pe Ana sau 
Ana își caută și provoacă amintirile? Oricum ar fi, 
prin fixarea acestora în scris, Ana Barton procedează 
responsabil cu/față de amintirile sale. Cât anume e 
influențat de estetism și de trecerea prin ,,filtrele” 
subiectivității e, de asemenea, greu de stabilit. În 
calitate de scriitor, de unde și circumstanțele sale 
atenuante de martor ,,mincinos”, ficționalizant, 
Ana Barton nu se sfiește să jure cu mâna dreaptă pe 
Jurământ de rătăcire, el însuși un moment sublim 
de rătăcire.

Ana Barton își ,,găzduiește” amintirile, 
oaspeți de seamă, rezervându-le fiecăreia o ,,cameră” 

luminoasă și spațioasă în memoria sa: ,,Și mai am 
camere în hotelul ăsta care sunt […]”(p.24) Ars 
combinatoria a amintirilor sale o adâncește și mai 
mult în mister.

Așa cum Ana are ,,nas” pentru parfumuri, la 
fel are ,,mână” pentru scris. Pentru Ana, viața are 
miros și gust. Moartea e cea incoloră, inodoră și 
insipidă: ,,Viața e o persoană. Care ne dă legături 
de leuștean, de pătrunjel, de mentă și de cimbru. 
Legături de busuioc, din alea mari. Mărunțișuri. 
Pricepi? Ne cumpără cu mărunțișuri, ca s-o putem 
suporta. În rest, ne aleargă cu chestii mari, ne face să 
ni le dorim, să ne-așezăm seara-n pat cu gândul că 
dimineața ne va aduce mai aproape de ele. Dar ăsta 
e contractul, chit că nu-i scris niciunde. Îl semnăm 
născându-ne, nu fi tâmpită. Nu ne dă nimeni 
autograf pe existență. Viața e o expulzie continuă, e 
vie scârba și joacă-n struguri ca franțuzoaicele alea 
din Provence. Viața ești tu când te-apucă dracii, nu 
când ești tristă ca acum. Tu nu ucizi, așa că n-ai cum 
să pleci, n-ai cu ce, că nu ești criminală. Stai aici, 
despletește-ți părul, cântă, dansează ca o dementă, 
până cazi. Neorânduiește-te, urlă, tăvălește-te, dă-
mă dracului, sunt aici. Aici și mi-e frică de tine, ție 
tot de tine, Moarteo, ție nu ți-e, fă, frică de noi, fir-
ai a dracului de jghioarlă? Hai, liber, executarea!” 
(p.119-120) 

Rătăcirile Anei Barton prin roman sunt trăite 
cu maximum de intensitate. Toate momentele i se 
par importante, toate o solicită din plin în egală 
măsură. Amintirile folosite ca o haină de protecție 
îi trădează nevoia de ocrotire: ,,De când nu mi-a 
reușit moartea aia atât de dorită nu mai trăiesc. Doar 
rătăcesc.” (p.256)

Rătăcirea ca tăcere sau ,,nevorbire (p.264), 
rătăcirea ca resemnare, împietrire, și autoînvinovățire, 
rătăcirea ca schizoidie, rătăcirea ca sălbăticire, 
rătăcirea ca incapabilitate de regăsire, rătăcirea 
ca ,,atoatedinăuntrudărâmător”, ca ,,devălmășie” 
(p.267), rătăcirea ca act sedentar (rătăcirea în sine) 
sunt alte accepțiuni posibile ale multiplelor rătăciri 
ale Anei Barton, scriitor care, scriind despre alții, se 
(sub)scrie și se devoalează pe sine:,,Sunt o bizarerie 
cumsecade” (p.265), ,,sunt o naivitate imprudentă, o 
câmpie pe care poate veni oricine să se-așeze și să se 
odihnească” (p.266), ,,Sunt o ființă anacronică […]” 
(p.260), ,,mereu am fost o ființă discretă în vorbe și 
înfiorător de nederanjantă în fapte (p.132).

Jurământ de rătăcire este cartea unei femei 
ce nu încetează să se întâmple.
________
* Ana Barton, Jurământ de rătăcire, București, Herg Benet 
Publishers, 2016, 269p.
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Vasile ROMANCIUC

(în dialog cu Emilian Galaicu-Păun)

 „Poeţi «cu cartea în mână născuţi» 
care, mai mult decât de «maeştri», au 
nevoie de cititori. Sunt cititorul lor”

Tabla înmulţirii cu şapte

Nimeni,
nimeni nu mai vrea să fie balaur.
Nimeni.
Mai ales balaur cu şapte capete.
Că nu-i glumă să-ţi cumperi 
şapte pălării deodată.
Sau şapte perechi de ochelari.
Iar dacă mai eşti şi fumător, ce te faci?
Iar dacă-ţi mai place şi păhărelul?
Bineînţeles, e grozav să-l bârfeşti pe cutare  
cu şapte guri sincronizate,
dar face să fii balaur
pentru nimicuri din astea?
Dar când prind a se certa
cele şapte capete – care dintre ele-i mai deştept? –
vai, Doamne! cum se mai mănâncă,
cum se mai muşcă!
Hai să fim oameni, zice balaurul, 
furat de gândurile acestea pedagogice, 
apoi se dă de şapte ori peste cap
(peste… capete),   
având certitudinea că se transformă
                     în
omul nou, omul nou, omul nou,    
                omul nou,    
omul nou, omul nou, omul nou.

***

Em. Galaicu-Păun: Se ştie – iar istoria 
literaturii a transformat întâmplarea într-un soi de mit 
– că, la capătul unei întâlniri providenţiale cu idolul 
său, poetul Stephane Mallarmé, tânărul Paul Valéry a 
avut un fel de „şoc existenţial”, care avea să-i schimbe 
destinul: n-a mai publicat poezie vreme de aproape 
două decenii, iar atunci când a făcut-o, în 1917, dând 
la tipar la Jeune Parque (într-un „fabulos” tiraj de... 40 
de exemplare), devenea el însuşi un maestru. Aţi trăit şi 
Dvs. o astfel de întâmplare? Cine a fost „Mallarmé”-ul 
Dvs.? Vă rog s-o istorisiţi.

Vasile Romanciuc: Acum mai bine de 50 de ani, 
fiind elev în clasa a 10-a la Edineţ, RSS Moldovenească, 
am participat la Olimpiada Republicană de Limba şi 
Literatura Română (vai, „limba moldovenească” pe 
atunci! – vedeţi, Igor Dodon vrea să ne târâm cu o 
jumătate de secol în urma lumii cu minte luminată). 
Conform regulamentului, trebuia să prezentăm şi câteva 
pagini din „creaţia” proprie, pe care le citea un scriitor, 
invitat de onoare al Olimpiadei.

Poetul Petru Zadnipru, autorul de mai târziu 
al celebrei poezii Moldovenii (despre care aş zice că e 
soră dreaptă cu Limba noastră a lui Alexie Mateevici), 
mi-a citit „creaţiile” şi a „descoperit” în ele câteva 
versuri care i-au plăcut. După ce premianţii şi-au primit 
diplomele, s-a apropiat de noi, câţiva „autori care vin 
serios în literatură şi care, foarte curând, ne vor întrece” 
(zisa poetului, o ţin bine minte, că simţeam cu toţii 
cum încep să ne crească aripile…) şi ne-a felicitat, 
strângându-ne mâinile prieteneşte. În anii mei de 
studenţie, deveniserăm prieteni, ne întâlneam destul de 
des, poetul devenise „tatăl meu din Chişinău”.

Avea o bibliotecă bogată. Într-o zi, mi-a dat 
un volum de Lucian Blaga… De atunci, nu s-au mai 
dezlipit de inima mea două versuri în care văd şi acum 
chipul Poetului: „El caută apa din care bea curcubeul”, 
„contimporan cu fluturii, cu Dumnezeu”. Apoi, am 
citit – cu nesaţul celui însetat, rătăcit în pustiul cultural 
basarabean de atunci – tot ce se putea găsi din Blaga la 
noi. Pentru mine, un imberb aspirant la titlul de poet, 
câteva dintre „constatările” blagiene pe care Zadnipru 
mi le repetase de mai multe ori, considerându-le deosebit 
de importante pentru orice creator, au fost o adevărată 
„lecţie de poezie”: „Traduc în limba românească/ un 
cântec pe care inima mea/ mi-l spune, îngânat suav, în 
limba ei”; „…roua e sudoarea privighetorilor/ ce s-au 
ostenit toată noaptea cântând”; „Sapă numai, sapă, 
sapă,/ până dai de stele-n apă”… O lecţie pe care o mai 
învăţ şi acum – când mai bine, când mai puţin reuşit… 

După moartea poetului de la Sauca, soţia sa, 
Wanda,  mi-a dat să citesc câteva pagini de jurnal, în 
care am găsit şi această, emoţionantă, după mine, 
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mărturisire: „…Sunt o seamă de scriitori, oameni cu 
suflet mare, meritul cărora (în literatură) e mai mare prin 
susţinerea talentelor tinere, viguroase, decât prin propria 
lor creaţie…”. Sprijinul, încurajarea şi preţuirea poetului 
le-au simţit şi alţi colegi de breaslă din generaţia mea şi 
nu numai. Petru Zadnipru a fost poetul care a crescut 
poeţi.

Apoi, în 1974, a apărut prima mea plachetă de 
versuri, Genealogie. Cred că a fost… un Eşec – poate că 
numai două-trei poezii aş mai alege astăzi din ea. Dar, 
anume acest Eşec a fost, cu certitudine, „Mallarmé”-ul 
meu. El, Eşecul, mi-a spus limpede: „Poezie fără talent 
nu se poate. Dar, numai talentul nu e de ajuns… Sapă, 
sapă…”. Cred că adevăratul meu debut îl constituie 
Citirea proverbelor… 

Em. G.-P.: Acum, că sunteţi unul dintre cei 
mai apreciaţi scriitori români contemporani, rogu-Vă 
să-mi spuneți dacă aţi avut şansa să Vă caute un tânăr 
autor pentru a „face ucenicie” la Dvs., iar dacă (încă) 
nu – totul e înainte! –, pe cine dintre autori aţi fi vrut 
să-l vedeţi pe post de „tânărul Paul Valéry”?

V.R.: Deocamdată, nu… Nici eu, cel de ieri, nu 
m-aş ţine scai de mine, cel de azi – mă uit în oglindă: nu 
văd niciun maestru… În schimb, i-am căutat eu, şi pe unii 
dintre ei, cu puţin noroc, i-am şi găsit. Fiind consultant 
literar la Uniunea Scriitorilor sau redactor la editură, 
n-am ezitat să-i susţin, dacă textele lor îmi spuneau: „E 
poet!”. De câţiva dintre ei sunt foarte mândru… Dacă 
e vorba de un tânăr autor – asta e convingerea mea! – 
este mai bine să greşesc susţinându-l, decât să greşesc 
tratându-l cu indiferenţă şi, astfel, tăindu-i aripile. Când 
primesc un manuscris al unui începător, nu-mi permit 
să las necitită nici măcar o singură pagină – ar putea fi 
tocmai pagina în care se vede viitorul poet…

Am avut şi am cu autorii tineri relaţii normale, 
prieteneşti, şi nu-i prea înţeleg pe „maeştrii” de felul celor 
care l-au inspirat pe Arghezi să scrie Balada maeştrilor 
(„Cum le zici maestre în ce-aveai de spus,/ Gâtul li se-
nalţă de trei ori mai sus…  şi Păcală zise: – Vorba asta 
scurtă/ E ca mângâierea porcului pe burtă…”). Relaţia 
„tineri”-„bătrâni” (şi invers) e corect să fie una civilizată. 
Iar „maeştrii” sau cei care vor deveni „maeştri” ar face 
bine să nu uite un lucru simplu – au şi ei ce învăţa de 
la… „învăţăceii” lor. Nu toţi înţelepţii sunt neapărat 
bătrâni. Şi nu toţi bătrânii sunt neapărat înţelepţi…

Pe cine aş fi vrut să-l aleg pe post de „tânărul 
Valéry”? O întrebare dificilă, mi-e greu să aleg un singur 
nume. Spre bucuria mea, sunt mai mulţi tineri talentaţi, 
dragi inimii mele pentru scrisul lor (dacă aş face o listă, 
ar putea să-mi scape cineva…). Poeţi „cu cartea în mână 
născuţi” care, mai mult decât de „maeştri”, au nevoie de 
cititori. Sunt cititorul lor.  

*** 

Născut la 17 decembrie 1947 în satul Bădragii 
Noi, Edineț (fostul județ Hotin). Absolvent al Facultăţii 
de Litere (secţia Jurnalism) a Universităţii de Stat 
din Chişinău (1972).  Redactor la Radio Moldova, 
consultant literar la Uniunea Scriitorilor, redactor la 
editurile Museum, Gh. Asachi, Literatura artistică, Prut.

Volume de versuri: Genealogie (debut 
editorial), Cartea moldovenească, Chişinău, 1974; 
Citirea proverbelor, Literatura artistică, Chişinău, 1979;   
Din tată-n fiu, Literatura artistică, Chişinău, 1984; Ce 
am pe suflet, Literatura artistică, Chişinău,1988; Note 
de provincial, Hyperion, Chişinău,1991; Un timp fără 
nume, Museum, Chişinău, 1996; Îndoiala de sine, 
Cartier, Chişinău, 1997; Un ochi/Un oeil, ediţie bilingvă 
româno-franceză, antologie şi prefaţă de Valeriu 
Rusu, Libertas, Ploieşti, 2000; Marele pustiu invizibil, 
Augusta, Timişoara, 2000;  Olimpul de plastic, Prut 
Internaţional, Chişinău, 2007; Recitirea proverbelor, 
Ştiinţa, Chişinău, 2007; Purtătorul de cuvânt al tăcerii, 
Arc, Chişinău, 2011; Veşminte de gală pentru marii 
pitici, TipoMOLDOVA, Iaşi, 2011;  Lasă un semn 
Bibliotheca, Târgoviște, 2012; Cuvântul ne adaugă 
vedere. Sonete, Prut, Chişinău, 2012; Lumina glasului 
lăuntric, Prut, Chișinău, 2016.

Cărţi de poezie pentru copii: Dacă ai un 
prieten, Literatura artistică, Chişinău,1983; Mama 
coase-o floricea, Literatura artistică, Chişinău, 1987; 
Doi iezi, Literatura artistică, Chişinău, 1990; Floarea 
zburătoare, Litera, Chişinău, 1998; Toate întâmplările 
se prefac în cuvinte, Prut Internaţional, Chişinău, 
2000; Copilul cu aripi de carte, Prut Internaţional, 
Chişinău, 2006; O furnică în bibliotecă, Prut 
Internaţional, Chişinău, 2007; De ce plânge clovnul?, 
Prut Internaţional, Chişinău, 2009 ; Am un nume frumos, 
Prut, Chișinău, 2013 ; Puiul mamei, dragul tatei, Prut, 
Chișinău, 2016.

Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor 
din Republica Moldova (1996, 2013), Premiul Naţional 
al Republicii Moldova (2000), Premiul Nichita Stănescu 
(2001), Diploma de Onoare a Consiliului Internaţional 
al Cărţii pentru Copii şi Tineret – IBBY (Basel, Elveţia, 
2002).  Premiul Otilia Cazimir al Salonului de Carte 
Românească (Iaşi, 2007), Marele Premiu Ion Creangă al 
Salonului Internaţional de Carte pentru Copii (Chişinău, 
2010, 2017); Premiul Constantin Stere al Ministerului 
Culturii din Republica Moldova (2013); Premiul Opera 
omnia al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova 
(2015). Ordinul „Meritul Cultural” în grad de „Ofiţer”, 
Categoria A – „Literatură” (2014).
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William SHAKESPEARE
Iarnă

transpunere de Dan Dănilă ©

Când țurțurii stau agățați de grindă
Păstorul Dick suflă în pumnul degerat,
Iar Tom aduce lemn de foc în tindă,
Când laptele-n șiștare vine înghețat,
Sângele îți e sloi, potecile-s noroaie,
În noapte strigă o holbată cucuvaie,
Hu-huuu,
Hu-veau, Cu-veau, – ce veselie-n casă,
Joan freacă la tingirea unsuroasă.

Când vântul șuieră afară ascuțit
Și n-auzi cantorul de cei care tușesc
Iar păsările în omăt au cuibărit,
Marion are nasul stacojiu, burlesc,
Când mere mici se coc într-o tigaie
În noapte strigă o holbată cucuvaie,
Hu-huuu,
Hu-veau, Cu-veau, – ce veselie-n casă,
Joan freacă la tingirea unsuroasă.

(Din piesa LOVE’S LABOURS LOST)

biblioteca babel

Petru Cimpoeșu între toreador și taur
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Andrei ZANCA

Rolf, portretul unui prieten drag

Stau aici în nopţile mele însingurate din acest hotel 
uriaş aflat pe o insulă a Neckar-ului. Aproape de Lauffen, 
unde s-a născut Hölderlin. Şi-mi trec mereu prin minte chipuri 
dragi, voci de mult stinse. Mai ales cel al unuia din cei mai 
regretaţi prieteni: Rolf. Era pe la mijlocul anilor optzeci, când 
Madi m-a anunţat cu bucurie la telefon că va veni împreună cu 
el la festivalul de poezie de la Sighişoara.

(Un festival care s-a înfiripat graţie unei „îndrăzneţe 
falsificări” în actul corespondenţei: eram în anul II de studii 
filologice la Cluj şi tot de pe atunci şi redactor la Echinox. 
Mă aflam împreună cu Cristina F. acasă la Marta P., cu puţin 
înainte de întâlnirea de la Sighişoara a celor două cenacluri, 
Agora şi cel al grupului de la Echinox. Dintr-odată mi-a 
trecut aşa, prin minte: ce ar fi să facem din această întâlnire 
un adevărat festival de poezie, invitând oameni de talent de 
pretutindeni? Marta m-a privit şi apoi, cu simţul ei logic, 
practic, ca o compensare a laturii ei poetice, a exclamat: 
Bine... însă cine crezi tu că o să vină, dacă semnezi Zanca?... 
Am tăcut, potoliţi deodată cu toţii. Apoi, mi-a fulgerat prin 
minte: Dar dacă semnăm invitaţiile cu Ion Pop? Au izbucnit 
în râs amândouă, însă Marta s-a şi aşezat la maşină şi a bătut 
invitaţiile pe numele celor pe care ea îi cunoştea mai bine decât 
noi. Iar eu ... am semnat. Şi astfel, au venit Şora, Paleologu, 
Mugur, Cenaclul de Luni, ieşenii etc.... Când l-am avertizat, 
puţin mai târziu, pe domnul Pop (cum îi ziceam cu toţii pe 
atunci), a rămas o clipă descumpănit, apoi a spus doar, cu acea, 
deja clasică dojană în glas: Vai, domnule ... Atât.)

I-am aşteptat în gară. Cum am aflat mult mai târziu, 
ni s-a părut că ne cunoaştem de-o viaţă. Tot acolo, în gară, doi 
reprezentanţi ai securităţii locale. Avertizaţi, evident, cu mult 
înainte, din Bucureşti. Madi i-a remarcat şi ea imediat, deşi 
nu era... din Sighişoara. Am traversat calea ferată şi am urcat 
pe o cărare abruptă colina ce adăpostea un restaurant celebru, 
Vila Franka. La o masă alăturată, cei doi (care, spre a nu mai 
plictisi, nu s-au mai dezlipit de noi – dimpotrivă, şi-au sporit 
rândurile, cât a ţinut festivalul). Rolf dădea semne vizibile 
de iritare. Am plecat înspre casa părintească, aflată parţial pe 
atunci în renovare. În spatele ei curgea Târnava. Şi acolo pe 
malul ei am băut împreună nişte vin, aşezaţi pe nisip, printre 
sălcii, până noaptea târziu. De îndată ce am urcat malul înspre 
casă, Rolf, frânt de oboseală, s-a trântit într-una din camere 
pe pat adormind imediat. Am rămas cu Madi tot restul nopţii 
în cealaltă cameră. Înspre zori ne-a cuprins un asemenea frig, 
dublat de altul atotprezent, lăuntric, încât ne-am dus lângă 
Rolf, care ne-a făcut loc mormăind ceva şi am adormit astfel 
toţi trei până înspre ziuă, ghemuiţi într-un singur pat. După 
un an, în disperarea unei crize a insuportabilităţii, am plecat 
brusc la Timişoara. Voiam să ies cu orice preţ. Era vară. Am 
ajuns seara târziu. Peste tot se controlau buletinele, deşi eram 

în plin centru. Am ajuns acasă la Puiu Ilieşu şi a doua zi am 
plecat împreună la Bucureşti, unde lui trebuia să-i apară o 
carte. Din gară, direct la vechea cinematecă al cărei director 
era pe-atunci poetul Eugen Suciu. La un moment dat au venit 
mai mulţi. A apărut şi o femeie în haine cernite. Se stinsese 
de curând Virgil Mazilescu. Totul a prins o montură funebră. 
Înştiinţat de unul din cei adunaţi acolo, a venit şi Rolf şi 
s-a decis să mergem cu toţii la Frăţilă. După ce ne-a cântat 
ceva, Frăţilă m-a rugat să interpretez la ghitară câteva piese 
clasice şi ceva din Simon & Garfunkel. („ciupite”, le zicea 
el). Nu pot uita expresia de pe chipul lui Rolf: stătea retras şi 
mă privea tăcut. Târziu în noapte am ajuns amândoi acasă la 
el cu Madi (pe atunci erau împreună). N-am întrebat nimic, 
însă totul mi se părea straniu şi trist; ceva aflat sub prezenţa 
dominantă a unei confuze mefienţe, ceva sub o permanentă 
alertă şi ameninţare. Ceva demonic. Malefic. Ţin minte că 
dintr-o anume sfială şi jenă, însă şi spre a mai înviora totul, 
îi tot repetam absurd şi obositor lui Madi (care surâdea, când 
amuzată, când cu o nemaireţinută mâhnire): Madam, I’m 
James Dean ... Ştiu că am vorbit mult cu Gudrun, soţia lui, şi 
că la un moment dat, dintr-o efuziune şi o empatie confuză, 
am îmbrăţişat-o (Rolf era cu Madi într-o altă cameră). În acest 
moment a apărut el. S-a uitat la ea şi apoi a rostit doar atât: 
Gudrun... Cu un glas absolut fără nici o insinuare, fără nici o 
inflexiune. Doar o mare oboseală. Apoi, s-a retras. M-am trezit 
pe canapea dimineaţa. Casa părea pustie. Într-o cameră l-am 
zărit prin uşa deschisă pe Rolf întins pe o altă canapea. Zăcea 
acolo pe burtă, parcă prăbuşit. Cu faţa în jos. Am rămas aşa nu 
ştiu câtă vreme, parcă hipnotizat de o presimţire. Nu voi uita 
niciodată această clipă. Afară uruiau maşinile. Răbufnea un 
miros de benzină. De cauciuc ars. Mirosea a bitum.  Fereastra 
era larg deschisă ... Am făcut o cafea şi am aşteptat să se 
trezească. Pantalonii mi s-au rupt şi el mi-a dat nişte blugi, ce 
atârnau în cuier. Am plecat din Bucureşti ca dintr-o etuvă. Am 
oprit primul camion, care ne-a luat înspre munţi. La Braşov, 
fratele meu avea nunta şi ne-am decis să mergem acolo. Doar 
un pretext. Oriunde. Numai să plecăm. Să ieşim. Cum era însă 
abia joi, iar până duminică mai erau câteva zile bune, ne-am 
oprit pe parcurs de multe ori, dormind pe unde apucam, afară 
pe câmp. Pe un mal de apă. Era cald, tăceam ori ne înţelegeam 
doar prin frânturi de vorbă. Ne simţeam bine împreună. Asta 
ajungea. Ne opream în bodegile cele mai stranii de pe drum. 
Tăceam, contemplam şi beam. Aceleaşi gânduri ne bântuiau. 
Ne înţelegeam din ochi. N-am încercat nici să ne destăinuim. 
La ce bun? Nu era deja totul impregnat în jur? Într-o speluncă 
dincolo de Ploieşti, Rolf m-a privit zâmbind şi a spus în 
glumă, însă şi cu o insinuare severă în ochi: Eu cu tine nu 
mai beau. Ție nu-ți place în fond băutura. Tu nu bei. Tu torni. 
A priceput, care va să zică, şi acest lucru. Ne reîntâlnisem. 
Ne simţeam în largul nostru laolaltă, deşi totul se petrecea ca 
sub o stare de urgenţă, ca sub o presiune. În ritm hurducat, 
egal de roţi. Rostogolindu-se peste asfalt, sfârtecându-se 
dureros sub stern. S-ar putea scrie o carte despre toate acestea. 
Despre ce am vorbit. Despre totul. Însă, la ce bun? Rămâne 
chipul lui privindu-mă în seara aceea la Bucureşti. Răspândea 
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o lumină, o inocenţă şi-n acelaşi timp o suavă vitalitate, pe 
care n-am mai zărit-o de pe atunci pe nici un chip. Nu pot 
uita nici cum zăcea el acolo. Întins pe canapea. Cu faţa în jos, 
în vreme ce afară uruiau motoarele şi mirosea a bitum ars. A 
vară pârjolită. Iar fereastra era şi pe-atunci, larg deschisă ... 
Am fost tineri. Am fost împreună. Acele zile şi nopţi au avut 
parcă în ele şi ceva din Kerouak, On the road. Am fost fericiţi 
ca nişte puşti şi ne-am simţit tare „liberi” în acele puţine zile. 
Pline. Şi totuşi gonindu-se, alungându-se vertiginos între ele. 
Peste care adiau mereu disperarea, mâhnirea. Şi mai ales acea 
atotprezentă Lieblosigkeit (făr-de-iubirea, neiubirea, cum am 
transpus termenul acesta dintr-un sfâşietor poem de-al lui). A 
fost Prietenul. Cu nici unul nu m-am mai simţit de atunci atât 
de apropiat. Puteam tăcea nestânjeniţi, ore întregi, împreună. 
A fost mai mult decât un minunat poet. A fost un Om, o 
conștiință. Unul din cei extrem de rari, care într-adevăr ar fi 
putut spune cu deplină credibilitate că ar fi preferat ca totul în 
lume să se poată rezolva şi ca poemele să fi rămas nescrise.

Epilog
Îmi stăruie în minte, mai ales când revine toamna, 

o scenă emblematică, deşi aproape incredibilă, dacă nu aş fi 
asistat la ea: prin toamna lui 1998, am fost invitat la Târgul 
de Carte de la Frankfurt de către D., cunoscută poetă, pe 
atunci redactoare responsabilă cu traducerile a unei mari 
edituri bucureştene. Era vorba de a obţine de la ministerul 
culturii, al cărei reprezentant de frunte, I.C., se afla şi el 
acolo, o subvenţie pentru apariţia la această editură a cărţii lui 
D.Schl. transpusă de mine în română. Împreună cu prietenul 
Nicholas Catanoy, am convenit să mergem împreună la 
Frankfurt. Medic radiolog, Nicky, cum îi spun apropiaţii, 
a rămas prin anii ’70 în Occident, stabilindu-se în Canada, 
unde a trebuit să-şi susţină din nou o serie de examene spre 
a fi acceptat ca medic; aici a cunoscut însă şi o pleiadă de 
scriitori importanţi ai acestei ţări, împrietenindu-se cu ei şi 
colaborând la revistele literare ale Canadei, luând parte la 
diferite conferinţe literare internaţionale. Apoi s-a stabilit în 
Franţa, fiind o vreme şi flying doctor prin Africa (unde a fost 
chiar şi luat ostatec de nişte berberi...), a lucrat mai apoi la 
editura Flammarion din Paris. Apoi, a fost trimis în America 
Latină – datorită faptului că stăpânea curent mai multe limbi 
străine, scriindu-şi cărţile în franceză, germană, engleză, 
spaniolă –, unde a luat interviuri scriitorilor de acolo, printre 
care menţionez un interviu extraordinar cu Borges (o carte 
extrem de interesantă de interviuri în limba română a apărut 
de curând în Ţară, abia menţionată de presa de specialitate). A 
colindat lumea continuând să scrie în limbile menţionate peste 
30 de volume, călătorind imens, convertindu-se la budism în 
Nepal... publicând după ’89 numeroase cărţi în Ţară, printre 
care menţionez o carte-jurnal de idei, Cârja lui Sisif, de-o 
acuitate şi inteligenţă a ideilor rar întâlnite, abia citată de 
critica literară... O personalitate de mare cultură şi în primul 
rând un Om... Pe scurt, am ajuns cumva cu el, care se apropia 
pe atunci de 80 de ani, aproape de standul românesc, care se 
afla într-un colţ destul de întunecos, însă şi larg, dat fiind că 

în apropiere se afla şi un bufet, precum şi un bar ad-hoc cu 
specialităţi românești. Aici, spre uimirea mea, am recunoscut 
pe fiul unui fost bun prieten, Rolf Bossert, care era acolo pe 
post ... de barman. În faţa băruleţului astfel improvizat, poetul 
Doinaş, sprijinit într-un baston...recita Mistreţul cu colţi de 
argint, în vreme ce în faţa lui, pe un fotoliu, ca unic spectator 
şi susţinător, d-na Irinel îl asculta cu sfinţenie ... Lumea trecea 
impasibilă prin faţa lor, iar colegii de breaslă şi redactorii 
editurilor ciocneau paharele, într-o hărmălaie de nedescris, 
tipică, ignorând cu desăvârşire eforturile poetului. O scenă ca 
din Purgatoriu...

Ne-am apropiat uluiţi de standul unei mari edituri 
bucureştene unde, la o masă, şeful ei îşi nota ceva, în vreme 
ce la câţiva metri de el se derula patetic povestea prinţului ... 
Ne-a privit cu o încruntare de connaisseur, masiv, cu o „frunte 
luminoasă” şi anume rărită de păr, profetică („de geniu”, cum 
ne descria, cândva, cu mare satisfacţie şi pricepere, Emil H., 
mie şi lui Helmut B., în anii studenţiei echinoxiste la Cluj, 
fruntea unui poet boem, director pe atunci la ed. Dacia). Nicky, 
ignorând total în credulitatea lui toate aceste semne de rău 
augur, s-a apropiat, a dat bineţe prezentându-se cu o interbelică 
politeţe. A fost deîndată întrerupt de înaltul (la propriu şi la 
figurat) personaj, care – fără a se scula dintr-o minimă politeţe, 
indiferent cine ar fi fost omul care se apropia de standul „lui” 
şi mai ales ca reprezentant oficial al unei edituri – l-a şi repezit 
din fotoliu: „mai lăsaţi-mă în pace cu balivernele voastre din 
Occident”... după care şi-a reluat impasibil adnotările aforistice 
vitale... Ne-am uitat unul la altul, apoi, cum bătrânului i se 
muiaseră de stupefacţie picioarele, l-am luat de braţ şi l-am 
condus la un scaun în apropierea d-nei Irinel, care, în extaz, 
asista la destinul princiar, încurajând, ca singura suporteră, pe 
soţul ei în tentativa lui solitară... Cum de acceptase aşa ceva?...

Restul – că l-am abandonat acolo o vreme, ca pe o 
grămăjoară a nenorocului şi a stupefacţiei, spre a mă întâlni 
în fine cu câţiva metri mai încolo, la o masă aflată între barul 
improvizat şi bufetul oficial, cu D. şi cu ministrul culturii I.C.; 
că după o scurtă agapă, am obţinut subvenţia („să-mi aduci 
aminte la Bucureşti să-i dăm subvenţia lui Zanca...”); că l-am 
dus mai apoi înapoi la gară, fără nici un comentariu pe un 
Nicky care, deşi palid şi cam şubred pe picioare, înfrunta cu 
umorul lui nonşalant şi cu o bonomă ironie (semn al extremei 
lui vulnerabilităţi), întreaga situaţie grotesc-tragică, repetând 
mereu ca în transă: Turcirea lumii, Andrei... –, restul, repet, 
mi s-a părut derizoriu, deşi un comentariu mai pe larg nu ar 
strica. Însă ce rost ar mai avea el oare, când în fond personajele 
mi s-au părut a fi de-a dreptul interşanjabile, sporind astfel 
tragismul în vreme al oricărei tendinţe de resurecţie pe orice 
plan, de unde şi „anonimatul” lor în acest text. Ajunge. Asta 
a fost. 

Faini ficiori, cum îmi spunea odată Alex Lungu, 
referindu-se la Caraion şi la „giumbuşlucurile” lui – să zicem, 
spre a ...câştiga timp în acest text –, vis-à-vis de „cunoscuţii” 
lui din Occident (între care Nicky era unul din cei mai 
„vizitaţi”, cel mai abordat, mai vizat de el...), aşadar spre a 
relua încă o dată formula lui Alex: faini ficiori, nu-i aşa? 
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Rolf BOSSERT

Poeme

autoportret

mi-aduc viață 
scriind/ îmi mistui viața.

jumătatea zilei

Bărbatul cu privirea 
surdă de ora cincispreze
sosește din nou prea devreme.
Ăsta-și vrea acum berea.

Acolo de partea cealaltă ticăie 
vigilent ornicul fabricii.
El se înghesuie înspre tejghea,
noi lângă el.

Mă cunoașteți de ieri?
Sunt Hans-în-noroc.
Ce mai face ăl Roșu?
Omule. Da’ bine-i aici.

Nici o teamă. Viitorul
Zace ceva în urmă.
Dăm gata opt sticle.
El plânge. Patru fără zece.

( Hans-în-noroc,celebru personaj de basm )

A socoti

Cinci degete are
mănușa. Mâna
doar trei.
Stalingrad ori strungul.

Două cuvinte mai puțin
în sicriu.

Poem în patru șire

Pe câmpul luminat un pitic de grădină.
Alături toacă industria.
O spînzurătoare sintetică pe colină.
O țară se lasă încet în genunchi.

Luni dimineața

Tramvaiele rotesc dimineața
de iarnă-n felii.
Părți din trup  mașini cioburi
Sună  zornăie  zăngăne
înspre periferie.
În mațe expuse curentului
se freacă palmele lor amorțite
conștienți proprietari ai mijloacelor de producție,
înspre uzine!  înspre uzine!

cine poate evalua profitul?

Lozinci indică tura specială.
Cei ce cred
că dimineața de luni ar fi o aparență mare, albastră
plicul cu salariu un curcubeu
în desenul Mezinului,
care nici azi nu va fi Primul.

Străzi, trenuri
Ca schimb, bani.
Cine poate estima profitul?

Veche și nouă sensibilitate
  se dedică prietenilor mei triști

Pe-atunci, în patruzecișicinci
cuvântul preferat 
al Armatei Roșii

părinților noștri
le dădeau lacrimile

: distruși

înfundați deja 
adînc în pace de
treizecișipatru de ani

nu mai alcătuim 
acum nici un sistem
din-când-în-când cîteva pahare,
mîine căsătoria noastră

distrusă.
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Vînt potrivit pîna la tare

Sticla ferestrelor,
Nici o persoană nu zăngăne.

Pînă unde
ajunge auzul
pericole pe catalige.

Rațiune fără dinți
amintirea făr’ de limbă.

Asigurată de vin,
scurs jos.

(gâfâit: unde oare
la ședință, în pat?)

schimbarea,
un zgomot.

Incident

 București  - vineri seara poetul român de 
limbă germană Rolf Bossert a fost văzut 

în grădina de vară a Casei Scriitorilor „Mihail 
Sadoveanu” în compania poetului francez 

Francois Villon și a unei persoane feminine 
necunoscute.

La vorbele:
Sufletul meu, stepa
din Pădurea Neagră
i-a sărit
un nasture de la pantaloni.

Mai mult nu puteai 
scoate din dameză
în dimineața următoare
la miliție.

ultima vară

fleanca zace leneșă
în razele soarelui.

Limba-i
o piatră încinsă.

Urechea atîrnă-n 
urma zgomotelor.

Cîteodată creierul doarme
cîteodată e treaz.

Anotimp

Am pășit afară și-n sus
înspre mesteceni prin 
ziua spălăcită.
Pe lîngă gospodării
de fum: crematorii
pentru genele toamnei.

Ochi goi, aurii
ne priveau.

Seara, mîna ta
Doarme
Lîngă mine.

Cîntec 1982

Cine mai are un cînt
se apucă de laringe
fără un motiv vădit.

Luni, ora 1 dimineața

Un cuțit bont
Drept semn de carte.

Ceasul deșteptător ticăie peste casă,
Fereastra înțepenită.

Somnul meu 
Atîrnă în părul tău,
Și neiubirea adie
Dinspre viitor.

(transpunere în limba română de 
andrei zanca)

remember

Așteptînd în zadar o cafea grecească
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Maria ZINTZ 

Palkó Ernest – expoziție  de ceramică 
Terra magica la Muzeul de Artă din 

Cluj-Napoca
 
Expoziția Terra magica, deschisă în vara anului 

2017 la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, ni-l prezintă 
pe Palkó Ernest ca pe un artist aflat în stadiul optim, 
împlinit, prin lucrările sale de ceramică urmărind să 
descopere sau să redescopere mai ales eternul frumos 
feminin. Surprindem însă și bogăția de sensuri a 
lucrărilor (marea lor majoritate create în tehnica raku, 
în gresie și șamotă), o suverană stăpânire a tehnicilor 
ceramice fără de care nu ar fi putut să ajungă la 
expresivitatea și frumusețea magică a suprafețelor, a 
formelor. Palkó s-a impus prin construirea unui alfabet 
de semne figurative, integrate organic compozițiilor, 
volumelor, suprafețelor.

Numeroase sunt aluziile directe la sculptura 
figurativă pe tema cuplului și a feminității, a 
ritmului, făptura umană oferind imaginației sensuri 
multiple, prilejuind meditații asupra istoriei umane. 
Întâlnim lucrări încărcate de semnificații metaforice 
și alegorice, coloane antropomorfe datorate unor 
contacte intense și fecunde cu arta universală, dar și 
experimentelor sale febrile.

cronică plastică

Lumea formelor de care s-a apropriat 
cu predilecție artistul este aceea a antichității 
mediteraneene, nu în sensul preluării citatului brut, 
ci trimițând la un substrat de notații foarte dens, 
cu suprafețe care sugerează vechimea, în culori 
evocatoare. Se instaurează un îndelung dialog între 
valori plastice, aparent antinomice, între plin și gol, 
umbră și lumină, fragment și întreg, mai cu seamă 
că sunt numeroase lucrările care, deși fragmentare, 
ne dau impresia întregului. Volumele, materia capătă 
semnificația vieții, adesea mișcarea fiind surprinsă în 
momente de maximă amploare, de maximă tensiune, 
trăire, chiar și când aceasta poate fi doar bănuită.

Curatorul expoziției Terra magica, Dan Breaz, 
observă că „Palkó Ernest este un ceramist care-
și dezvoltă viziunea organic, evoluând lent de la o 
expoziție la cealaltă. Perspectiva sa picturală își află 
originea în expoziții precum Terra - Milenium și, mai 
ales, Grafiterra”. Iar Cornel Ailincăi, care i-a fost 
profesor la Institutul de Artă „Ion Andreescu” din 
Cluj-Napoca, scrie în catalogul expoziției că „deși la 
prima vedere aceste plăsmuiri ne trimit la asociații 
legate de mărturii preistorice sau paleontologice, cu 
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referiri la idoli din arealul neolitic carpato-danubian 
sau mediteranean, în ceea ce ne privește apreciem 
că Torsul în cameră vizează mai curând intenția 
de a evoca un arhetip al unei instanțe dinainte de 
vremi sau o reprezentare simbolică a unui veghetor 
al Mamei Geea”. Este vorba de un repertoriu al 
unui fond htonic ce conservă în străfundurile sale 
ritmuri ale umanității, trăind pe jumătate în lumina 
realului, pe jumătate abia „decupate”, aparținând 
unor alte vremuri. Dar materia capătă, în orice etapă 
a  creației lui Palkó Ernest, semnificația vieții: forme 
fragmentare sau întregi ce amintesc de cochiliile 
unor animale acvatice, forme care parcă tocmai 
au fost descoperite arheologic, aducând mărturii 
despre epoci trecute, forme biomorfe, „apărute” 
din adâncurile Terrei. Unele forme sunt asociate cu 
simboluri egiptene și cuplul omenesc ca întreg, fiind 
sugerată mișcarea, dansul vieții, cu o mare încărcătură 
poetică, o tensiune misterioasă, dar și un substrat 
reflexiv marcat de nostalgia miturilor, a poveștilor cu 
zeițe și simboluri. Mișcarea trupurilor din ciclul Dans 
este sugerată nu numai prin poziționarea trupurilor, 
prin învestirea materiei cu noi calități sculpturale și 
picturale, prin volumele domoale, moi ori tensionate, 
colorate elegant și expresiv, ci și prin prezența undelor 
apărute prin incizări succesive, cu care Palkó exprimă 
freamătul trupurilor înlănțuite, dinamice. Dan Breaz 
observa prezența undelor pe formele create, începând 
cu anul 2005, reliefuri numite de artist „biomorfice”, 
ele fiind reluate în ciclul Grafiterra și continuate și în 
prezent.

Sunt lucrări ce ne amintesc de figuri feminine 
din perioada preistorică, introducând în vocabularul 
ceramicii forme, motive aparținând de fapt unei arte 
multimilenare (Siluetă II, gresie, raku, 2000). În 
sensul interesului pentru mitologii străvechi au fost 
create lucrări precum cele din ciclul „Zbor”. Sunt 
siluete care parcă acum prind formă, încercând să 
se desprindă din ceea ce le ținea aproape amorfe, 
relațiile dintre plin și gol, dintre formele în relief și 
suprafețe fiind rezolvate foarte expresiv. Alte reliefuri 
(Biomorf) prezintă cochilii, fragmente de străvechi 
forme animaliere care parcă, și ele, tocmai au fost 
descoperite. Și, din nou, tema dansului, a cuplului, a 
ritmului, a mișcării în alte reliefuri din 2009 (gresie, 
șamotă). De altfel, aproape întreaga expoziție Terra 
magica este dedicată dansului, cuplului în mișcare, 
prin lucrări create în tehnica raku, în gresie și șamotă. 
Mai multe figurine sunt denumite de altfel Venus, 
înfățișând forme feminine care exprimă efortul 
desprinderii din pământul captiv, în reliefuri, unde 

ritmul este cel care animă suprafețele. Lucrările 
ronde-bosse sunt dedicate tot feminității, amintind de 
sculpturi antice din lumea mediteraneană – în special 
greacă – lucrări pe care Palkó Ernest le-a conceput 
fragmentar și fără să se repete, sugerând viața. Într-
un mod lapidar sunt abordate și lucrările ce aparțin 
temei cuplului și dansului, expresive în concentrarea 
formală, cu încărcătură poetică, senzuală, ode aduse 
iubirii, ce par să aparțină unei memorii a civilizațiilor. 
Veacurile trec, dar iubirea, dansul, dorința de a trăi 
plenar, de-a te înălța, rămân – ne spune autorul. 

Palkó crează piese în familii de forme înrudite, 
grupate în cicluri, fiind fascinat  de varietatea 
posibilităților expresive ale materiei, fapt care 
transpare de la o lucrare la alta. Atrage atenția seria 
de trupuri feminine unde Palkó a accentuat sugestia 
de viață prin incizarea undelor care cuprind trupurile 
feminine (Arhaic, în gresie, șamotă, tehnica raku), 
ivite parcă din largul mărilor, modelate de valuri 
(Figurine de val – gresie, raku, șamotă). Senzația 
de vibrație, de viață, devine tot mai sugestivă de la 
o lucrare la alta. Undele încercuiesc și trupurile din 
tema Cuplului, create în forme concentrate, într-o 
viziune simbolică a întregului. Aceste figurine, ce 
emană energie, un sens al armoniei, impresionează și 
prin jocul luminii și al umbrei pe suprafețele lor, prin 
modul în care e pusă în valoare impresia de plinătate, 
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raportul dintre concav și convex. Impresionează și 
rafinamentul cu care autorul conferă suprafețelor 
unor lucrări pe tema feminității senzația de matitate, 
de mătăsuire, mângâiate cu tandrețe, picturale, 
interpretând materia în volume domoale. Materialul 
vine cu sugestiile lui, dar formele create, menite să fie 
admirate pentru frumusețea lor, conțin nu numai aluzii 
la viață, ci, uneori, și la trecerea timpului, printr-o 
întoarcere spre plasticitatea frustă, rugoasă a materiei, 
expresii ale acțiunii timpului asupra lucrurilor, 
asupra omului și, astfel, asupra frumoaselor trupuri 
venusiene. Acțiunea timpului asupra existenței supune 
materia unor metamorfoze pe care eul nostru o resimte 
ca pe o degradare a propriei existențe. Se manifestă 
astfel și o tensiune între efemerul omenesc care vrea 
să se sustragă degradării și timpul cosmic, Palkó fiind 
interesat nu numai de valențele plastice ale formelor 
ceramice, ci și de interpretarea materiei. Există 
contraste, există simbioze, apar deformări în diferite 
stadii ale evoluției formelor, artistul trimițându-ne la o 
filozofie existențialistă și la meditații asupra timpului. 
De observat este și faptul că unele forme sunt stilizate 
aproape până la abstractizare, ele exprimând totuși 
semne ale vieții, o geneză continuă de variante 
metamorfice. 

Ar fi de remarcat deci amploarea viziunii 
plastice, sculpturalitatea unor forme fiind convingător 
evidențiată și de propensiunea lor monumentală. 
Formele au corporalitate, au o energie condensată, 
ele devenind uneori arhetip. O lucrare ca Duhul 
deșertului evocă parfumul antichității egiptene, 
susținând un suflu proteic în care germinează făpturi 
mitice. În seria Îngerilor, Palkó s-a apropiat și mai 
mult de sculptură. Formele par să se coaguleze firesc, 
la granița dintre real și mitic, catifelate, rafinat striate 
și „colorate” prin tehnica raku, cu distilări de lumini 
și umbre, după cum alunecă lumina pe trupul unui 
înger, iscând sugestive senzații optice. Iar formelor 
curbe, volumelor domoale cu suprafețe catifelate, 
netezite de mângâierea neobosită a valurilor și cu 
striațiuni unduite concentric pentru a sublinia prezența 
neîntreruptă a energiilor, a vibrațiilor care mențin 
continuitatea vieții, le alătură și forme sculpturale 
concentrate: torsuri ori trupuri masculine ce emană o 
energie puternică, cu reprezentări integrale, ce trimit 
la mitologii, la zeități egiptene și chiar mai vechi, 
întreținute de tensiuni misterioase, de la sugestie până 
la evidență, materia primind semnificația vieții. 

Subscriu și eu la concluzia criticului clujean 
Dan Breaz: ceea ce impresionează în creația lui 
Palkó Ernest este performanța artistică „de a imagina 
transformările limbajului avangardist într-o relicvă cu 
un misterios potențial insurgent”.

cronică plastică
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1984. Dan Culcer despre Romulus 
Guga și revista Vatra

O revistă căpușă s-a specializat în elogierea operei 
lui Romulus Guga. S-ar putea crede că au obținut un 
monopol. Eu detest monopolurile și de aceea vă propun 
spre publicare un text inedit, o evocare, care completează 
diversele mele comentarii critice dedicate operei fostului 
meu coleg și prieten, despre care am scris și în recenta mea 
carte, Cenzură și ideologie în comunismul real, Argonaut, 
2016. Opera lui Romulus Guga, recitită cu ochi vii, va avea, 
sper, parte de o lectură mai puțin standardizată decât până 
acum. În ce mă privește, o consider foarte cinematografică 
și aș propune, spre ecranizare curajoasă, unui scenarist 
sau unui regizor român, oricare din romanele lui Romulus 
Guga, Iisus și ceilalți, 1970, Viața post-mortem, 1972;  
Sărbători fericite, 1973.

Însemnări despre Romulus Guga

Participând la și cuvântând în cadrul colocviului 
Romulus Guga, organizat [în iunie 1984] de Comitetul de 
Cultură și Educație Socialistă [al județului Mureș] și de 
revista Vatra, împlinim ritualul unei datorii morale, dar ne 
asumăm și anumite riscuri: riscul de a ne repeta și de a 
vă suprasolicita atenția, de a vă contraria așteptările, de a 
nu găsi tonul potrivit pentru momentul și cadrul în care 
realizăm evocarea, de a nu găsi echilibrul potrivit între 
subiectivitate și obiectivitate, între general și particular, 
între punerea în valoare a personalității celei evocat sau a 
celui care îndrăznește evocarea, între modestie și orgoliu. 
Sunt riscuri asumate în momentul în care ne-am angajat să 
vorbim aici, în loc să tăcem, cum ar fi fost poate comod, 
nu și moral.

Calea destinului lui Romulus Guga nu a fost 
lipsită de pericole, de obstacole, printre care nu puține 
au fost plantate din reaua voință [a unor contemporani]. 
Dramaturgia lui a sfârșit prin a se impune, dar până atunci 
au existat și premiere amânate și spectacole oprite, din 
neînțelegeri sau cu suspiciuni nejustificate. Romanul 
său de debut, [Iisus și ceilalți alias Nebunul și floare], a 
fost, în 1971, la scurtă vreme după premierea lui de către 
Uniunea Scriitorilor [alături de Absenții lui Buzura], retras, 
e drept temporar, de pe piață [și reintrodus în librării cu 
titlul schimbat]. Ca să măsurăm exact valoarea actului de 
ctitorire [al revistei Vatra], trebuie precizat că între 1944 
și 1971 niciun grup cultural [românesc] nu a reușit să 
reînființeze o revistă literară aici.

Romulus Guga a fost o personalitate complexă 
și asemeni lui Orfeu, eroul legendar, a trecut prin Infern, 
printr-un infern subiectiv sau obiectiv, și pe chipul său 
această experiență a lăsat urme de neșters. Poate că 
suntem vinovați că nu i-am înțeles singurătatea, spaima, 
că solidaritatea noastră a fost nu destul de consecventă, 
dominându-ne egoismele, refugiindu-ne în propria noastră 

singurătate, izbindu-ne de zidurile ei. Am dorit în ultimii 
ani să-i spun multe și prinși de treburi am amânat mereu 
acest dialog poate lămuritor.

Romulus Guga îmi știa slăbiciunile. Eram născuți în 
aceeași zodie, a Gemenilor, și, dacă osârdia auto-cunoașterii 
dă vreun rezultat, este probabil că Romulus Guga încerca 
să mă cunoască, extinzând asupra mea unele din trăsăturile 
temperamentului și caracterului său, explicând anumite 
gesturi ale mele prin motivațiile lui. Deși ne-am născut 
în Gemeni, nu am fost univitelini. Poate, ar spune vreun 
observator federal, să fi fost într-un fel complementari. 

Romi Guga îmi știa slăbiciunile și adesea avea 
plăcerea de a organiza scenarii pentru mici improvizații, 
căci avea în sânge o doză de histrionism, scenarii în 
care eu reacționam previzibil, chiar stereotip, ca într-o 
commedia dell’arte. O situație în care mă punea adesea era 
promisiunea că va lăsa să se distrugă arhiva Vetrei, căci știa 
că nu există pentru mine ceva mai întristător, mai periculos 
decât acest gest, obsedat cum eram și cum sunt de lipsa 
documentelor, supuse maniacalei puneri sub interdicție, 
sub pecetea tainei, a distrugerilor întâmplătoare sau 
programatice. Evident, mă înfuriam, începeam să pledez. 
Atunci mă liniștea și îmi povestea câte ceva din istoria 
secretă a presei românești, din istoria lui secretă, precizând 
că mi-o spune ca să notez faptele pentru arhiva mea. Am 
făcut-o adesea, am neglijat uneori să o fac. Acum, răsfoind, 
puțin nervos, dosarele unei corespondențe întreținută cu 
oameni de cultură de origine mureșeană, prin 1969-1970, 
mă gândeam că, iată, iarăși nu au rămas destule documente 
pentru a împlini gestul de istorie culturală necesar. Multe 
fapte sunt deja intrate în zodia legendei, fantezia, dragostea, 
improvizația le îmbracă cu aura unei mitologii subiective.

Personalitatea lui Romulus Guga, contradictorie, 
paradoxală, chiar tainică, secretă a influențat desigur 
prezența lui socială, raporturile sale cu publicația la care 
am trudit împreună. Evocând-o aici, mai ales pe latura 
ei publică, în sensul de personalitate literară, culturală, 
politică, vom observa cu ușurință atât unitatea cât și 
scindările care au caracterizat-o. Aș dori să abandonăm 
tonul encomiastic pentru alte prilejuri și să discutăm ca 
despre un om viu. «Un scriitor nu trebuie să accepte sub 
nicio formă adulația publică, glorificarea, zeificarea» – a 
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scris el. Fiindcă Romulus Guga ne mai poate da totuși 
o replică. Nu a spus tot ceea ce avea de spus, mai exact 
și-a păstrat câteva replici pentru postumitate: scrierile sale 
inedite. Corespondență nu prea cred să fi rămas multă de 
pe urma lui. O distrugea pe cea primită de el [chiar dacă 
era redacțională], în bună parte, și scria foarte rar. Avea 
reticența de om pățit și poate să fi avut vreo experiență în 
genul lui Chiril Merișor, cel din romanul lui Constantin 
Țoiu, Galeria cu vița sălbatică. 

La scurtă vreme după ce ne-am împrietenit 
la Cluj, [prin 1966, pe când frecventam clubul Casei 
Universitarilor, unde el era metodist și organiza spectacole 
cu poezia lui Lucian Blaga], Romi Guga a ținut să-mi atragă 
atenția asupra riscului pe care îl implica participarea mea 
la o discuție literară ce urma să fie înregistrată pe bandă 
de magnetofon. Mă știa probabil slobod de gură iar unul 
dintre interlocutori părea să fie membrul unei cunoscute 
cooperativei pseudo-literare, de întrajutorare. Opiniile 
mele literare aveau atunci o notă de non-conformism și, 
cum doream să public în Tribuna eseuri și așteptam de mult 
o manifestare de bunăvoință [din partea unor redactori], 
Guga spera că mă poate feri de oficializarea părerilor mele, 
să le zicem de viață, de viață literară.

Aici prietenia noastră s-a cimentat, cum se spune. 
Și când ne-am reîntâlnit la Târgu Mureș, în 1969, 

eram gata să pornim amândoi bătălia pentru crearea unei 
instituții culturale, o revistă românească. Nu eram la prima 
încercare. În 1964 mai fusese redactat un memoriu, în 
colaborare cu prozatorul Vasile Spoială [metodist la Casa 
Creației Populare], pe atunci cetățean mureșean, la una 
din mesele cafenelei București. Memoriu predat, pentru 
semnare și oficializare, lui Iulius Moldovan, pe atunci 
vicepreședinte al Comitetului pentru Cultură și Artă, care 
l-a îmbogățit cu frazele circumstanțiale necesare și poate 
să-l fi predat cuiva mai sus, fără rezultate palpabile. S-au 
succedat apoi alte memorii, scrise de alții, dar singurul 
care a rodit a fost cel din 1969, după care au fost publicate 
primele suplimente ale ziarului Steaua roșie, [sub titlul 
Cadran mureșean], și apoi reluându-se ideea, pe această 
nouă bază, stăruințele [au rodit], s-au primit aprobările 
pentru revistă. 

E important de precizat că erau inițiativele unor 
cetățeni particulari, purtători doar de condei, și nu inițiativa 
vreunui organism cultural acreditat. Aceste organisme nu 
au făcut altceva decât să contra-semneze, să semneze niște 
planuri, niște argumente pe care le găsisem și redactasem 
noi, [cetățenii condeieri].

Acestui duet, format din Romulus Guga și Dan 
Culcer, li s-a adăugat curând un al treilea partener, Mihai 
Sin.  [Duetul devenea trio]. Cu Mihai Sin am realizat 
multă vreme un trio deosebit de viu și interesant, cu unele 
momente de virtuozitate în armonizarea vocilor. [Temele 
prioritare ale revistei: proza scurtă, reportajul, literatura 
satirică, anchete.]

Un rol important, poate chiar covârșitor, în faza 
ultimă a înaintării spre realitate a unui proiect utopic, 
l-au avut câteva personalități culturale cu valențe politice, 
câțiva ardeleni de adopție sau obârșie, Dumitru Ghișe, 

Ion Brad și Ion Vlasiu [pe care îi solicitasem eu, printr-o 
intensă corespondență]. Dar despre rolul lor să glăsuiască 
dânșii, de vor vrea-o.

Am trasat acest cadru pentru a putea amănunți, 
împreună cu dumneavoastră, liniile portretului lui Romulus 
Guga, nu doar parte a unui mecanism social, ci el însuși 
inventator-constructor, umplând cu datele personalității 
sale publice și private, așa cum s-au conturat ele din 
confruntările cu celelalte personalități cu care a colaborat, 
această formă fără fond care este o instituție, o schemă 
redacțională.

Și ceea ce a ieșit – se vede, sunt cele peste 3000 de 
pagini tipărite până azi ale noii serii a revistei Vatra.

Elogiind personalitatea culturală a lui Romulus 
Guga, elogiem revista Vatra ca produs al unei inteligențe 
de grup, în care rolul de coordonator, de factor catalizator, 
inhibitor sau reactivant l-a avut cel mai bătrân dintre noi, 
cel mai activ dintre noi, cel mai grăbit dintre noi.

Așa s-a constituit grupul Vetrei, format în decursul 
anilor [1971-1987] din următorii literați, publiciști și 
artiști, în ordinea aparițiilor pe scenă: Romulus Guga, 
Dan Culcer, Mihai Sin, Gavril Ședran, Cornel Pogăceanu, 
Tudor Balteș (Iosif Bucur), Atanasie Popa, Ioan Radin, 
Dumitru Mureșan, Serafim Duicu, Anton Cosma, Cornel 
Moraru, Vasile Dan, Ion Calion, Nicolae Băciuț, Radu 
Ceontea. Li se adaugă toți colaboratorii noștri apropiați, 
dintre care, pentru rolul său formativ, trebuie pomenit 
[istoricul] Grigore Ploeșteanu.

Romulus Guga a fost cel care a botezat revista, 
alegând din cele 40-50 de titluri posibile pe care i le-am 
propus, pe acela care a ajutat publicația să răzbească la 
lumină, Vatra. În ce mă privește aș fi preferat, în 1971, 
un titlu mai puțin tradiționalist, Criterion sau Șantier. Tot 
Guga a obținut aprobarea pentru înființarea suplimentului 
Documentele continuității, care ne-a adus printre cititori 
o categorie la care nu am fi putut apela în alte condiții, 
țăranii, în căutarea propriului lor trecut, așa cum se reflectă 
el în declarațiile teoretic autentice ale unor concetățeni.

Ideea memorialisticii ca factor de captatio 
benevolentiae, în cadrul unei reviste de cultură, am 
întrezărit-o în paginile unor reviste poloneze [cumpărate 
de mine la Cracovia], care evocau astfel, prin glasul 
participanților la evenimente, o istorie tragică a războiului. 
De-aici s-au născut volumele, cu documente de istorie 
orală, realizate de două grupuri de autori, Moisei [alias 
Arhanghelii cruzimii, cenzurat după tipărire] și Epopeea 
de pe Mureș [prima evocare detaliată a bătăliei de la Oarba 
de Mureș], în tipărirea și respectiv difuzarea cărora vedem 
realizarea unui program al Vetrei, dorit de Romulus Guga 
și de mine. 

Așa cum așteptăm încă trecerea definitivă a 
revistei în administrarea Uniunii Scriitorilor, pe care Guga 
a dorit-o mult, fără să reușească a-i convinge tocmai pe 
aceia pe care îi credea convinși cu anticipare, conducerea 
Uniunii Scriitorilor. Evident, este încă de gândit asupra 
oportunității actului în noile condiții, dar am crezut că 
e bine să reamintesc public acest proiect. Nu de alta, 
dar excesele politicii culturale de cabinet mi se pare că 
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dăunează uneori, prin inerțialitatea lor, unor scopuri mai 
înalte, pentru înfăptuirea cărora Romulus Guga a luptat 
cu multă tenacitate și cu toate mijloacele care i-au stat 
la îndemână. Este sigur că viața culturală-literară a urbei 
noastre ar fi fost nepolarizată, amorfă, cu mai accentuate 
trăsături de diletantism, dacă Vatra n-ar fi existat. 

În interviul publicat în Vatra, nr. 6/1984, Romulus 
Guga ne amintește, de dincolo de timp, cum arăta peisajul 
literar din Târgu Mureș înainte de 1968. Se cuvine, în acest 
context, să mărturisim public gratitudinea noastră față 
de primarii consecutivi ai municipiului, care au facilitat 
stabilirea definitivă a unora dintre literații grupului Vatra 
în cetatea aceasta, ca și față de acela care a condus multă 
vreme destinele ținutului mureșean și al cărui rol de 
sprijinitor al culturii se cuvine omagiat mereu, [Nicolae 
Vereș*].

Vasile Netea, în articolul său din Vatra, pomenește, 
în propoziții clare, rolurile pe care și le-a asumat Romulus 
Guga în timp. Pentru a colora puțin una [din aceste 
propoziții], voi aminti scena înființării ratate a primei 
Asociații a Prietenilor Vetrei, al cărei ritual începuse să 
se desfășoare în sala căminului cultural din Lueriu, în 
prezența unei mase de săteni, răspunzând la chemarea 
omului de cultură și preotului Gheorghe Cunescu, care 
păstorea pe atunci acolo. Frazele inaugurale curgeau deja 
când un telefon de la centru a impus modificarea direcției 
propozițiilor lui Guga, căruia i se șoptește că înființarea 
trebuie contramandată din rațiuni oarecari. Virajul a fost 
abrupt, convingător, dar atât de ambiguu încât multă 
vreme locuitorii din Lueriu se considerau membrii acestei 
asociații și poate se mai consideră și azi, deși nimeni nu 
le-a cerut de atunci [încoace] nimic special pentru păstrarea 
calității respective.

Participăm cu toții aici la omagierea unui scriitor 
român. Aceasta este semnificația majoră a întâlnirii atâtor 
oameni veniți din toate colțurile țării. Nu vreau să repet 
propozițiile făcute deja publice în Vatra, prin care am 
încercat să caracterizez global personalitatea lui Romulus 
Guga. În general, am reușit cred să-l înțeleg, chiar dacă 
nu i-am acceptat, fără crâcnire, nici anumite decizii, nici 
anumite opțiuni. Nu am avut o relație de la șef la subordonat 
și Romi Guga a știut, cu tact, să mă accepte așa cum 
eram, chiar dacă probabil îl călcam pe nervi uneori, prin 
insistențele mele pentru materiale pe care le consideram 
importante pentru Vatra. Cu foarte puține excepții, Vatra 
a publicat tot ceea ce am propus, chiar dacă momentul 
publicării era cel ales de Guga, ca moment oportun. Iar 
ceea ce nu s-a publicat sau s-a publicat ciuntit (nu vorbesc 
de textele mele) se datora unor factori care îi depășeau 
competența decizională.

Guga a fost unul dintre puținii redactori-șefi care 
și-au asumat, atâta cât s-a putut, aplicarea spiritului și 
literei Legii presei [după desființarea Direcției Generale 
a presei și tipăriturilor, adică a cenzurii prealabile, în 
1977], știind să câștige încrederea factorilor de îndrumare, 
dar nu prin politica minimei rezistențe, ci prin asumarea 
responsabilităților care îi incumbau, în chiar calitatea de 

conducător. Această atitudine se vede în revistă. Vatra așa 
cum a făcut-o Guga, cum am făcut-o noi, cum a făcut-o 
vremea, nu poate fi judecată în sine ci doar în comparație 
cu restul presei culturale românești; din această comparație 
reies cu claritate atât defectele, cât și calitățile publicației. 
Iar ele nu sunt decât reflexul puterii noastre de judecată, de 
adaptare și de decizie, reflexul complicatului joc social în 
care partenerii sunt grupuri sociale cu interese contradictorii 
sau convergente, factorii economici prin care se realizează 
conducerea sau/și manipularea vieții culturale, opțiuni 
ideologice care rezervă presei un anume rol. 

Dar aici trecem deja într-o analiză specială de 
politică culturală care, deși interesează în cadrul unei 
discuții despre personalitatea culturală a celui care a fost 
scriitorul și animatorul Romulus Guga, iese din cadrul 
trasat pentru acest prilej.

Discuțiile noastre pot doar aproxima adevărul 
despre personalitatea lui Romulus Guga, în schimb vor 
contribui, fără îndoială, la instituirea unei legende, însuși 
caracterul nesistematic al evocării fiind propice acestui act 
de intrare în legendă a celui care este unul din primii jertfiți 
la temelia unei construcții noi, temelie pusă aici la Tîrgu 
Mureș acum 13 ani, peste temelia unei serii anterioare, de 
la a cărei apariție s-au împlinit deja 90 de ani. Am încercat 
să o pomenim într-o sesiune de comunicări organizată 
de Societatea de științe filologice, ai cărui membri ar fi 
probabil profesorii, absolvenți ai unei filologii. Cum se 
pare că prestigiul primei serii a revistei Vatra sau prestigiul 
anunțaților cuvântători nu a fost suficient pentru a induce 
vreun semn de interes cultural în rândul zecilor de profesori 
din orașul nostru, din care doar vreo zece au fost prezenți, 
presupun că Inspectoratul Școlar (sau alte asemenea 
autorități) va fi mai convingător prin gestul autoritar al 
convocării decât prin acela, liberal, al invitației, într-o zi, 
probabil metodică.

Cum nici chiar instituția Casei corpului didactic 
nu și-a arătat interesul față de această acțiune, nici 
Inspectoratul nu pare întristat de nereușita ei, mă gândesc 
că se va găsi un alt public la toamnă când, invocând seria 
veche ca și seria nouă a Vetrei, vom putea explica, celor ce 
vor vrea să ne asculte, că o revistă de cultură, redactorii și 
colaboratorii ei pot fi prețuiți nu doar post-mortem, când 
misiunea lor este încheiată, ci încă din timpul existenței 
lor, când realizarea unui dialog este posibilă, credem chiar 
necesară, pentru ieșirea dintr-o anumită inerție explicabilă, 
dar nu mai puțin vinovată.

Romulus Guga va fi asimilat, poate, în legendă, 
tipologiei eroului civilizator, lui Orfeu. A fost ca și acela 
poet, a instituit reguli de comportare, a adus un alfabet 
al culturii și aspirația spre universalitate, atât în opera 
personală, cât și în opera colectivă, Vatra.

    21-22 iunie 1984
     Dan Culcer

(Inedit. După manuscris, Fond arhivă, donație Culcer, 
BCU Cluj-Napoca)

* La data scrierii acestui text, Nicolae Vereș nu mai 
activa în județul Mureș, fusese trimis ambasador la Budapesta.
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Daniel PIŞCU

  I.

Zis şi dezis.

Fiecare muc de ţigară are poezia lui.

Scriu şi despre „firul de noroi”.

Medicală:  De ce numai uneori ne mănâncă palmele, nasul şi alte părţi ale corpului?

Rob („slugă la 2 stăpâni”): Domnului de bunăvoie, empatizând, şi celui rău, fără de voie, cu antipatie 
reciprocă.

1 din 2 şi 2 din 4, egal tot 50%.

Lenea de a citi instrucţiunile la reţetele medicale, la folosirea corectă a frigiderului, televizorului, 
aragazului şi a altor aparaturi ori obiecte  şi situaţii...

Cum mă contactează personajele cărţilor mele?

Oasele de la păstrăv s-au risipit, dar ce carne bună era!.

– Nu totul e o „secundă” pe care o ob-serv... – La mine, însă, da.

A doua zi, dimineaţa: – Semeni cu Eva. – Care Eva? – Cum care?...

Spre seară: – Semeni cu Adolf... – Care Adolf? – Cum care?...

Să ai cărare pe mijloc!...

Ce valoare e în mitologia toposurilor!: „Lacul” lui Eminescu, „Gorunul” lui Blaga, „Jocul secund” 
a lui Barbu, „Prisaca” şi „Mărţişorul” lui Arghezi, „Lacustra” lui Bacovia, „La Medelenii” lui 
Teodoreanu, „Necuvintele” lui Stănescu, „La Liliecii” lui Sorescu etc. 

Siria este o damă cu titlul de „sir”?...

„Ştirist” şi trist.

Anti-anti şi pro-pro.

Gestiune-a ţine în evidenţă gesturi nenumărate.

Ghereta veghea să nu fie război.

Un călător stătea pe un scaun obişnuit,  neobişnuit, în autobuzul aproape gol.

Ce frumos e să fii staţiune! Stai şi te plouă, te ninge, nu te atinge nimic. Poţi privi în linişte timpul...

k-lipite
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  II.

Veioza veghea mai ales noaptea.

Leitmotiv – un motiv cu tiv luminos.

Fibrilaţia era din cauza fibrelor.

Porumbului i se zice în Moldova păpuşoi pentru că se aseamănă cu o păpuşă. Comparatism inspirat, 
egalitate sudată.

Iarna, la Predeal, din tren: case fumând prin coşul de la sobă.

Să auzi zgomote când citeşti, cuvintele fug.

Auzi? – au zile urechile tale.

Gomore şi Sodome- zgomotele!

A citi, a cita cât privesc.

Corectura o simt ca pe o vânătoare.

Simţuri monstruoase şi viziuni enorme. Nişte Caragiale fără ochelari.

Din humă suntem. Cum Nică era din Humuleşti.

Bordeie – case ca o pălărie cu boruri de pământ pe margini.

Şorţul – prezervativul bucătăreselor.

Vă duc până pe centura panalonilor!

k-lipite

Congres internațional de istorie
 literară la Cluj

Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai (în 
colaborare cu Institutul de lingvistică și istorie literară „Sextil 
Pușcariu”) e onorată să anunțe organizarea, în 10-12 mai, a 
Congresului de istorie literară „Valori literare convertibile. 
Narațiuni internaționale ale istoriilor literare naționale”/ 
Local Convertible Values: International Narratives of 
National Literary History”. Prilejuit de centenarul Marii 
Uniri, dar și de 130 de ani de la înființarea Facultății de Litere 
a Universității din Cluj, evenimentul inaugurează o platformă 
de dezbateri internaționale (cu frecvență bianuală) cu privire 
la dinamica istoriei literare în secolul XXI. Proiectul – 
primul de această anvergură dedicat istoriei literare – se 
revendică de la tradiția istoriografiei clujene având în centru 
figura fondatoare a lui D. Popovici. În opoziție cu modelul 
organicist al istoriei literare naționale ca vastă construcție 
închisă în jurul unei specificități autarhice, D. Popovici 
propunea o reprezentare a istoriilor literare ca spațiu al 
interferențelor și al convertibilității valorilor. Paradigma 
preconizată de profesorul clujean servește drept cadru de 

referință pentru o serie de interogații cu privire la reformarea 
disciplinei istoriei literare, de mare actualitate în câmpul 
dezbaterilor internaționale. Seria de evenimente inițiate 
de Congresul nostru este interesată de problematizarea 
unor aspecte precum: schimburile contemporane dintre 
studiile literare transnaționale și istoriile literare naționale; 
posibilitatea convertirii conceptelor naționale în instrumente 
transnaționale; strategiile de echivalare – traduceri, 
transpuneri, analogii – specifice dialogului dintre culturi; 
dilemele elaborării unor istorii literare „locale” sau 
„regionale”. Premisa comună a acestor interogații e de regăsit 
în ideea că istoria literară națională nu e numai un rezervor de 
date brute utilizate în sintezele transnaționale, ci și terenul pe 
care seria faptelor „literare” se articulează cu seriile multiple 
ale faptelor de istorie culturală locală: spațiul experiențelor 
de lectură și de viață, locul de dezbatere a valorilor morale și 
afective ale unei comunități. 

La Congres, care va cuprinde prelegeri în plen, 
comunicări în secțiuni specializate, dar și vizite ghidate la 
arhive ale istoricilor clujeni, și-au anunțat participarea peste 
60 de specialiști din mediul academic internațional și din 
România. (A.G.)

talmeș-balmeș
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Ioan MOLDOVAN

De Lear, de iarnă, de vrajbă

Mereu vieţii dându-i nume
tu, Muza mea, tu, Doamna mea,
în iarnă norii-i strângi anume
şi-i umfli cu fulgi de nea

Maşini utilitare multe,
ca nişte gâze stau la pândă,
troienele să dea de-o parte
şi lumea trece aiurândă

Sateliţii planează în eter în zbor
şi transmit binecuvântări pentru popor

Acum, referitor la cele de mai sus,
recunosc că eu posed
şi arta răbdării şi pot să m-aştern scrisului cum nu-s
mulţi ca mine în era noastră, cred.

Nu te aburesc, nu te vrăjesc, nu asta mi-e-n gând
tu, Doamna mea, tu, Muza mea,
doar un exerciţiu de transparenţă făcând,
pentru toate te voi lăuda
mereu, mereu ca şi acum: uite aşa! 
 

în lectura lui Lucian PERŢA

contra tolle

Petru Cimpoeșu cu Nadia Comăneci

Petru Cimpoeșu, cu familia


