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                        Emilian GALAICU-PĂUN

                                    Imitatio Christi
O rugăciune a inimii pentru Rh+odica Negru, medic-cardiolog

Ştii de ce-i colţuroasă fiinţa? Că şira spinării şi ea-i, la origine,
tot un spin boieresc – n-ai călcat pe nici unul, la ţară, în copilărie? –
care caută cum ar străbate prin piele, de unde-i chemată să sprijine

carnea dată în floare, şi după în pârg – vorba vine – „ca viţa-de-vie
pe harag”, când, să prindă puţină culoare, şi carnea se roagă: „Înfige-ne
nouă-n inimă ghimpele dulce, ca-n The Nightingale and the Rose – să ne fie

şi altoi, şi vaccin!” (Nu-i totuna, că-l cântă Hardy1 sau Atlas2, Mon amie
la rose; carnea nici ea nu-i aceeaşi, ’nainte şi după – minune pe care,
dintre toate formulele de admiraţie, neaoşa „-i dată în π!”  

dacă-o prinde, şi tot mai rămâne de-o neprefăcută mirare.
Nu se-amestecă, în Desert Rose3, lovitura de glotă a lui Cheb Mami
cu belcanto lui Sting. Tot spin, spinul. Şi privighetoarea, tot privighetoare.)

Tot atâtea petale, bătăile inimii, de trandafir roşu-aprins
altoit cu o pasăre – ceea ce, dat fiind jertfa, se cheamă: grefat –
ori de câte ori carnea se prinde, căci sângele nu i-a venit, că „a prins”.

Animalul cu două spinări, tot un soi de rozariu de os, strecurat
printre degete,-n cursa lui contre-la-mort, şi din care odată desprins
se întoarce, la scurt timp, pe urmele sale, de zor „ca mireasa la pat”

(peste noapte, ajuns conjugal – să vrea până în măduvă, carnea/ să-ţi poată 
osul până-n plăsele –, în care să îmbătrânească pe-o pernă, aceeaşi,
înainte ca moartea să-i – dacă-ntre timp nu i-a, viaţa – despartă).

Şi de ce, dacă tot a făcut-o din coasta bărbatului Domnul, femeia-şi
poartă, încă din naştere, rana – de unde chiar rana-i cea care o poartă? 
Mersu-acela pe buza prăpastiei (dintre picioare) – s-o fluiere: „Cé i-aş

mai! aşa şi pe dincolo…” unii şi alţii – de unde îi vine? 
şi-ncotro, dacă nu la o „desăvârşită-mpreună petrecere”, duce? 
iar de-aici, răsucindu-se ca o spirală-ADN pe călcâie,-n terţine 

suitoare à perte de vue, şi al cărei simbol e, sub o (mic), o cruce: ♀
(căutată şi ea, terza rime, ca printre studente, la Filo, virgine,
ca să-ţi sară-n ochi când te aştepţi mai puţin, la bulgari, de pe garduri: «Зло куче»),

cea în care se-ncearcă, ori de câte ori o împunge sub coastă, Iisus.
2020 Anno Domini, luna decembrie. Dată în Paşte
à la lettre sărbătoarea Crăciunului: „Astăzi Fecioara pe Cel mai presus 

de fiinţă Îl naşte”
_______
1. https://www.youtube.com/watch?v=2ICFtXx546A
2. https://www.youtube.com/watch?v=KeP-bJFg1bQ
3. https://www.youtube.com/watch?v=C3lWwBslWqg 
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Gabriela ADAMEȘTEANU 

Scrisul sau viața?

În anul patru, când am făcut specializare în filologie 
romanică, nu mai audiam decât cursuri de lingvistică. 

Dar în camera de cămin le auzeam pe colegele mele 
vorbind despre cursul lor de critică literară interbelică, 
despre Lovinescu și mutația valorilor estetice. 

Teoria mi s-a părut corectă, și exemplul pe care l-am 
găsit a fost Craii de Curtea veche, ce stil desuet, învechit 
folosea Matei Caragiale! Citisem cartea cu condescendență, 
un pic pe sărite și n-am prins niciuna din aluziile erotice 
care, voi vedea mai târziu, făceau deliciul subtililor membri 
ai clubul ”mateinilor”. 

”Sper să te conving să-ți placă Matei Caragiale”, 
mi-a scris, peste câteva decenii, Matei Călinescu, unul 
dintre membrii cei mai marcanți ai clubului, pe cartea lui 
despre autorul Crailor. Dar acesta mi-a rămas antipatic 
în continuare și Craii de Curtea veche, deși una din cele 
mai cotate cărți din literatura română, îmi pare, la fel ca în 
adolescență, căznită și fandosită. 

După 89, m-am temut de o  mutație a valorilor 
estetice și de ”istoricitatea” cărților mele. Le-am recitit cu 
teamă și am răsuflat ușurată: erau vii.

Încă vii, aș zice. Cărțile îmbătrânesc, la fel ca toate 
viețuitoarele, și pot avea farmecul vechimii. Dar pe câte 
dintre ele le mai citește cineva, înafară de profesorii de 
literatură? 

*
Târziu mi-am dat seama că dorința mea să fiu 

”scriitor, nu scriitoare”, era ecoul felului cum caracterizase 
E. Lovinescu opera Hortensiei Papadat-Bengescu, pe care  o 
considera maxima reușită a creației feminine: ”Scrisă de o 
femeie nu mai e feminină; ea poartă pecetea temperamentului 
masculin, a uitării de sine, a puterii de amplitudine a unui 
număr indefinit de obiecte foarte diferențiate și a posibilității 
de creație după o viziune proprie, demiurgică.”

Să nu-mi dau seama, când citeam, dacă un text 
literar este scris de o femeie sau de un bărbat, devenise și 
pentru mine, testul valorii unei autoare. Când l-am aplicat, 
mi-a părut eficace. 

Intram câteodată în cârciuma scriitorilor, celebra 
Madam Candrea, ca să  cumpăr carne, cu prețul mai piperat 
de bufet, dar fără coadă. Plecam totdeauna repede, respinsă 
de atmosfera încărcată de alcool, fum de țigare și replici 
violente, ieșite din nimic.

   Într-una din dăți, s-a ridicat de la o masă Virgil 
Mazilescu, un obișnuit al locului. A venit spre mine cu un 
teanc de pagini dactilografiate în mână și, în stilul lui retoric-

agresiv, m-a anunțat că se ridică o altă generație de prozatori, 
care o să mă dea la o parte, etc. Eram amici de câțiva ani și 
mă familiarizasem cu modul lui de a vorbi. Am înțeles că 
vroia să  citesc  dactilograma și să-mi spun părerea: lectura 
colegială se practica des în acel timp, ca și acum. 

Erau câteva proze scurte, scrise cu o mână sigură. 
Autorul era   familiar cu lumea satului, pe care o privea cu 
duritate și, în același timp, cu înțelegere. Un echilibru auster 
care mi l-a amintit pe  Marin Preda - dar  sunetul era mai 
modern. 

”Este într-adevăr foarte bun! Talentat, sigur pe el!” 
i-am spus, când i-am restituit paginile.      

Mazilescu a râs, satisfăcut.
Nu era un el, ci o ea! O  știam și eu! Rodica! 
”N-aș fi zis!” i-am răspuns, surprinsă. 

*
O știam  din vacanțele petrecute  la 2 Mai: o fată 

frumoasă, cu  zece ani mai tânără decât mine. Făcusem mai 
demult plajă în același grup, cu ea și cu primul ei soț, criticul 
literar Dan Cristea. Fusesem colegă de an și cu el și cu sora 
ei, Monalisa Floroiu. 

În vara următoare, într-o după amiază când ne-am 
aflat, din întâmplare, doar noi două, pe plajă, am sfătuit-o 
să-și ducă prozele la editură. ”Nu vreau să scriu, nu vreau să 
devin  scriitoare. Vreau să trăiesc,” mi-a răspuns. 

Existase, probabil, un timp când  dorise să fie 
scriitoare, ori măcar să scrie, dovadă prozele publicate în 
reviste literare din țară, cu recomandarea lui Lucian Raicu, 
cel mai bun  certificat de intrare în literatură. Dar, poate, 
trăind în lumea literară, se convinsese că literatura și viața 
sunt incompatibile - așa cum umbla vorba în micul nostru 
cerc de scriitori. 

A ales, m-am gândit, cu un pic de invidie, închizând 
subiectul și plecând de pe plajă. Și eu voisem să trăiesc, nu 
să scriu, dar nu fusesem în stare.

Am găsit ceva asemănător spus și de Henry Miller în 
Sexus, cu vocea lui  cinic-idealistă: ”Omul scrie doar ca să 
vomite otrava care s-a adunat în el  din cauza felului greșit 
în care își trăiește viața. Încearcă să-și recupereze inocența. 
Și singurul efect al scrierilor lui este că inoculează lumii 
întregi virusul deziluziilor lui. Nu cred că s-ar găsi niciun 
om pe lume care să înnegrească pagini, dacă am avea curaj 
să trăim în acord cu credințele noastre. ”

Totuși, peste doar câțiva ani, când eram lector 
la Cartea Românească, Rodica  mi-a adus un roman 
surprinzător, modern, plin de tragism și poezie, ca și titlul - 
Iarna, vietățile. Era diferit de prozele anterioare.

A fost una din  cele mai valoroase apariții ale 
finalului de epocă ceaușistă. A luat premiul pentru debut 
”Liviu Rebreanu” și a avut o cronică a Monicăi Lovinescu 
la Europa Liberă. 

*
” Există un scris al femeilor și unul al bărbaților? 

Scriu femeile altfel decât bărbații? m-a întrebat Bianca 
Burța Cernat în vara lui 2019, pe scena Teatrului din Bacău. 

N-am avut atunci, pe loc, răspuns, mai târziu am 
aderat la cel al lui Negrici. 

”Multe din romanele și nuvelele apărute după 
1920 au fost așezate de istoricii literari într-o ”tradiție a 
scrisului feminin”. Comentatorii cu tentații comparatiste 
s-au simțit somați să proclame similitudini cu literatura 
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feminină engleză, structuraliștii din anii 60-70 s-au căznit 
să identifice în textura scrisului mărcile specifice feminității 
creatoare, și, tot așa, conținutul cărților semnate de femei 
a fost trecut, în anii 80 (și după) prin infailibila mașină de 
tocat a psihanalizei. /…/ Nici stilul, nici viziunea artistică 
și nici planul moralei actului creator nu furnizează destule 
argumente viabile pentru a atașa un sex anume literaturii.”

Nu mai utilizez acum testul valorii, nici nu mai sunt 
convinsă că trebuie să alegi între viață și literatură, dar  cred  
că e greu să le conciliezi, mai ales dacă ești femeie. 

Fetele încep foarte bine, izbesc puternic și pe urmă 
dispar, mi-a spus, la începuturile mele, Paul Goma, când 
m-am dus cu un text de publicat la România literară unde el 
era redactor, cred că alături de Sorin Titel. 

*
De curând, am observat că personajele mele cu 

dezbateri interioare (profesorul Mironescu din Dimineața, 
Cristian din Dăruiește-și o zi de vacanță, Traian Manu și 
Daniel din Intâlnirea) sunt bărbați, în timp ce personajele 
feminine sunt obsedate de drame familiale și dileme 
sentimentale.

Să fie o ”discriminare” în favoarea bărbaților? Asta 
cred eu, de fapt, despre femei? 

Sau doar soluția travestirii m-a împins să împrumut 
personajelor masculine felul meu de a gândi?

*
În Iluziile literaturii române, E. Negrici analizează 

comentariile lui E. Lovinescu la cărțile scrise de femei care, 
cu  diferențe de vocabular, se înscriu pe aceeași linie cu cele 
ale lui G. Călinescu. Negrici le descoperă substratul comun 
- o străveche concepție masculină, în raport cu partenera 
imprevizibilă: 

”Dar ce sunt, în fond, toate aceste trăsături (mister 
feminin, sentimentalism, instinctualitate, lirism, fragilitate, 
subiectivitate) ale feminității literare, vehiculate de criticul 
de la Sburătorul și nu numai de el, dacă nu consecințele 
unui banal transfer psihologic, al proiectării în plan artistic 
al portretului standard al femeii? Al femeii cu umorile 
incontrolabile și pasionalitatea imprevizibilă, așa cum 
sălășluiește ea în concepția bărbatului care s-a văzut și se 
vede mereu, printr-o convenție fortificată milenar: cerebral, 
lucid, ferm, organizat, eficace, măreț”

Și i se pare ciudat că spusele unui intelectual de 
anvergura lui Lovinescu ”trădează o suficiență de tip macho, 
o lipsă de sensibilitate și uneori o abia reținută mefiență față 
de produsele doamnelor literaturii  române”.

*
În același timp, n-are egal sprijinul generos al lui 

E. Lovinescu, acordat scriitoarelor, ca și scriitorilor. Din 
1919 până în 1943, și-a deschis, ca nimeni altul, nu numai 
mintea și sufletul, ci și apartamentele (fie cele închiriate din 
strada Câmpineanu, fie cel cumpărat pe credit rambursabil 
din bulevardul Elisabeta, ulterior Kogălniceanu 95), oricărui 
doritor de confruntarea cu cenaclul Sburătorul. 

Am locuit  doi ani în căminul de lângă Operă, fără 
să știu că mă aflu în spațiul magic prin care trecuseră pașii 
emoționați ai celor ce se îndreptaseră, cândva, cu teancul de 
foi sub braț sau în poșetă, vizavi, la lectura de seară.

După 90, eram la curent cu istoria zonei. Mă uitam 
cu nostalgie la blocul interbelic din fața Facultății de Drept, 

cu apartamente construite  pe credit de Casa Corpului 
Didactic. Acolo fusese cel al lui Eugen Ionescu care n-a vrut 
să-l revendice nici pe el, nici trecutul de scriitor roman, și 
cel al lui E. Lovinescu unde din 1938 până în 1943,  ținuse 
el ședințele celebrului cenaclu.

Victorii și eșecuri, tensiuni și clipe de extaz, invidii 
și revanșe întovărășiseră lectura și discuțiile! Și flirturi cu 
țintă directă (recomandări la edituri, pentru diverse posturi, 
articole de promovare), sau sentimente reciproce, țesute  
între critic și unele aspirante la succesul literar. Relația 
cu Ioana Postelnicu, ”împinsă” nu doar în literatură, ci 
și în viața socială, e  documentată de agenda indiscretă a 
criticului, ca și rivalitatea ei cu Cella Serghi, până și pe patul 
spitalului, cu puțin înainte de moartea lui. 

  #Metoo, care s-ar fi  pretat la unele  investigații, nu 
exista pe vremea aceea.

*
A rămas doar înverșunarea Monicăi, fetița 

inutil răsfățată de doamnele cenaclului, care a asumat 
gelozia mamei. Nu s-a mulțumit cu portretul acru făcut 
Hortensiei Papadat-Bengescu, ci s-a opus drastic publicării 
corespondenței ei cu E. Lovinescu; dacă nu greșesc, îi fusese 
oferită de Ileana Vrancea, și este, încă, inedită.

Din nefericire, a plecat prea devreme și excelenta 
editoare Gabriela Omăt, tocmai când se gândea să-și scrie 
propria carte, ce lume fascinantă ar fi evocat!

Zece ani a luptat Monica Lovinescu să recupereze 
apartamentul din care mama ei fusese scoasă și asasinată 
în închisoare, ca să se instaleze în el un procuror militar 
cu greutate în anii staliniști, care reapare în procesul 
Ceaușeștilor și în culisele  altora din anii 90, executând 
ordinele grupului din jurul lui Ion Iliescu. 

Visam că în apartamentul recuperat se va instala 
muzeul lui Eugen Lovinescu și al Sburătorului, cu fotografii, 
scrisori, manuscrise ale cenacliștilor. M-am implicat cum 
am putut, împreună cu alți jurnaliști de opoziție. Am făcut 
o ”descindere” jurnalistică, am dat nas în nas cu sinistrul 
locatar, am scris în 22, etc. 

Deși procesul fusese câștigat, abia în 1998, după  
o intervenție la cel mai înalt nivel, Monica Lovinescu 
și-a putut primi apartamentul pe care l-a donat Fundației 
Humanitas Aqua Forte, pentru a fi dat circuitului cultural. 
Funcționează acolo cenaclul literar Lovinescu, coordonat de 
Ioana Pârvulescu, cenaclul Noica (ironia sorții, un timp a 
fost coordonat de Sorin Lavric, cunoscut prin misoginismul 
său), Societatea Română de Fenomenologie, coordonată de 
Cristian Ciocan, Revista Studia Phaenomenologica etc.

Am fost mult timp nedumerită că Monica Lovinescu 
nu a insistat ca acolo să fie  muzeul  lui E. Lovinescu și al 
cenaclului său interbelic. Am vorbit o  dată despre asta cu 
ea și mi-a argumentat că nimic nu mai rămăsese din vechea 
casă, biblioteca fusese arsă în curte, mobilele dispăruseră, 
manuscrisele fuseseră confiscate etc.

Uneori mă gândesc că, în ciuda imensei dăruiri 
pentru literatură și a  dragostei pentru tatăl său, Monica a 
fost prea aproape de viața omenească a Sburătorului, ca să-i 
poată aprecia  anvergura.

Ea rămăsese cu imaginea unei case a familiei, eu cu 
cea din manualele  de istorie literară.
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Ana BLANDIANA

Trei scrisori și o meditație

Nu mă îndoiesc că orice carte este o carte de 
amintiri, literatura nu este de fapt decât un alt nume 
al memoriei. Cu atât mai mult o carte mărturisită 
de memorii. Nimic mai simplu, s-ar părea: scrii 
ceea ce îți aduci aminte. Dar ce îți aduci aminte? 
Ce nu cât. Pentru că îți aduci aminte, evident, doar 
o parte din ceea ce a fost. Dar se poate întâmpla să 
îți aduci aminte și ceva diferit de ceea ce a fost? 
Memoria își ia libertatea de a selecta, iar selecția 
este făcută în funcție de starea de spirit și de ideile 
de atunci și de acum (ceea ce nu e nici pe departe 
același lucru) ale celui care își amintește. Iar 
valoarea, sensul, farmecul, arta cărții de memorii 
se naște din relativitatea aflată în continuă mișcare 
a acestei selecții, din golurile și plinurile căreia se 
naște nu numai construcția amintirii, cu portretele 
personajelor pe care le conține, ci și portretul celui 
ce își amintește.

Toate aceste gânduri îmi vin în minte în 
timp ce urmăresc impresionată cronicile scrise pe 
marginea cărții mele „Soră lume”. Sunt multe și, 
deși toate empatice, nu seamănă nici una cu alta, 
privirea cronicarilor este de fiecare dată alta și 
-  dacă cineva ar încerca să schițeze, pornind de 
aici, cartea despre care vorbesc fiecare dintre ei 
-  ar rezulta tot atâtea cărți diferite. Pentru că, în 
mod firesc privirea cronicarilor a făcut din punctul 
lor de vedere o selecție, adăugată selecției pe 
care am făcut-o eu deliberat și selecției pe care a 
făcut-o memoria mea inconștient, încât realitatea 
despre care e vorba rămâne doar cea mai mică și 
ascunsă dintre păpușile îmbrăcate una într-alta ca o 
fascinantă Matrioska.

Nu cred însă că aș fi ajuns să pun pe hârtie 
toate aceste gânduri dacă nu ar fi intervenit un 
schimb de scrisori cu istoricul norvegian Jardar 
Seim, – prieten vechi și personaj al cărții mele – 
care m-a tulburat și m-a obligat la meditație.

Iată scrisorile:

Dragă Ana,

Îți mulțumesc foarte mult pentru cartea 
frumoasă și foarte interesantă „Soră lume”. 
Mulțumesc de asemenea pentru salutarea așa de 
caldă, scrisă cu mâna, pentru Ragni și pentru 
mine. Cartea e minunată! Acum am citit-o în 
întregime. Cred că toți cititorii se vor bucura de 
descrierile vii din călătoriile întreprinse în lung 
și în lat peste un impresionant număr de decenii. 
Același lucru poate fi spus despre reflecțiile care 
apar „pe drum” sau retrospectiv. Dar pentru mine, 
cu norocul și plăcerea de a te cunoaște personal 
încă din septembrie 1990 la Oslo, o cunoaștere 
întărită de mai multe întâlniri atât în Norvegia 
cât și în România (Sighet, București, Comana), 
impresiile din carte au fost și mai tari și vii. E ca și 
cum te văd intr-un film, uneori chiar neorealist(!). 
Nu pot să comentez prea mult privind toate 
capitolele cărții. Mă restrâng la câteva exemple: 
Mănăstirea Izbuc, experiența este povestită cu un 
farmec special. Prima vizita vizită la Moscova – 
amuzantă și enigmatică. Bagajul pierdut la Viena 
– cu multe semnificații. Cele întâmplate cu clubul 
PEN – incredibil. Copii greci – ca istoric am 
cunoscut povestea cu acești copii mai în general, 
dar capitolul dă o intimitate care cu nu va fi găsită 
într-un manual de istorie. Capitolele unde intră 
reflecții despre est-vest. Și bineînțeles capitolul 
despre Norvegia. Mulțumesc pentru onoarea de-a 
fi menționat acolo într-o lumina așa de bună!

În același timp sunt sigur că nu te supăr 
dacă remarc unele inexactități, cu toate că unul din 
punctele de poveste atunci devine mai puțin frapant. 
Ai scris că am spus despre profesia soției mele de 
atunci: „Soția mea este episcopul de Oslo.” Nu am 
spus așa. Pentru că Turid (cum s-a numit, de altfel 
a murit acum câțiva ani de cancer) niciodată n-a 
fost episcop, nici chiar preot. Dar a fost teologă, 
și din 1991 (adică anul următor după cina la noi 
acasă) profesoară de teologie la Universitatea din 
Oslo, cu specialitate Noul Testament. În 1990 deja a 
lucrat acolo, dar într-un alt post. Cred că faptul că 
am prezentat-o ca teologă într-un post universitar 

nulla dies sine linea
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a fost destul de remarcabil în sine – și că acest post 
între timp a căpătat o altă semnificație în procesul 
mintal care a rezultat în surprinzătoarea denumire 
episcopală din carte! (Primul preot-femeie în 
Biserica norvegiană luterană [evanghelicå] a fost 
numit în 1961. Primul episcop feminin în Norvegia: 
1993, adică cu trei ani după cina la noi. Și primul 
episcop feminin în Oslo: 2017.)

În ceea ce o privește pe Ragni, felul cum ai 
portretizat-o în câteva linii este strălucitoare și 
nuanțată! Dar nu a fost vorbă de Gertrude Stein, ci 
de Simone Weil. Și programul despre Simone Weil 
n-a fost făcut pentru biserici, ci pentru televiziune. 
E drept că a avut programe de dans în catedrale 
și biserici din toate țările scandinave, inclusiv 
Islanda, o dată și în Hamburg. În aceste turnee 
muzica de obicei a fost făcută în special pentru 
Ragni de compozitori contemporani norvegieni, și 
tematica a fost luată din Biblie, de exemplu Femeia 
cananeancă.

În sfârșit (și fără importanță – menționat 
aici numai pentru documentare), cu privire la 
intrarea mea în România în decembrie 1989: N-a 
fost cu ajutoare la Timișoara. (La Timișoara am 
ajuns numai în aprilie 1990.)

Implicarea mea la „ajutoare” se referă la 
un liceu din Brașov unde m-am dus cu mașina 
mea proprie împreună cu fata mea cea mai mică 
[avea atunci 16 ani] la începutul lui aprilie 1990. 
Prima noapte în România atunci am petrecut-o la 
niște prieteni la Oradea, de acolo la Brașov. În 
anii următori ajutoarea inițială s-a transformat 
într-un program de schimburi reciproce de elevi 
și profesori între Brașov și Ski [liceul unde am 
lucrat] cu cazare acasă la elevi și profesori atât în 
România cât și în Norvegia. Programul a continuat 
până în 2009.

Intrarea mea în România în decembrie 1989 
a fost ca „cvasi-ziarist” făcând parte din echipa 
Radioteleviziunii Norvegiene (NRK). După ce 
în decembrie (și mai devreme) făcuserăm multe 
comentarii la radio și TV cu privire la situația din 
România am fost invitat să fac parte din echipa 
NRK-ului cu plecare din Oslo la 23 decembrie 
dis-de-dimineață cu un mic avion închiriat. Am 
vrut să aterizăm la București. Dar spațiul aerian 
deasupra României era închis. De aceea am mers 
la Belgrad (foarte liniștit atunci). Acolo am stat 
o noapte. A doua zi am închiriat o mașină. Am 
intrat în România pe 24 decembrie. Trebuia să ne 
oprim la Turnu Severin, se spunea că drumurile 

mai departe era închise din cauza teroriștilor. În 
orice caz a devenit destul de târziu și întuneric, 
și am rămas noaptea la hotel, aproape singurii 
oaspeți, un Ajun de Crăciun mai deosebit. Dar 
nu s-a obținut legătură telefonică cu Norvegia, cu 
tot suportul Comitetului revoluționar la ghișeul 
Oficiului de telefoane. Cei dela NRK-TV au fost 
în panică, nu s-ar putea transmite nimic direct din 
situația dramatică din România în Telejurnalul de 
Ajunul Crăciunului, când toată Norvegia a așteptat 
știri directe.  Soluția a fost că unii dintre noi ne-
am întors pentru câteva ore în Iugoslavia unde am 
găsit un telefon accesibil într-un restaurant lângă 
drum. A doua zi am continuat spre București unde 
am sosit la prânz 25 decembrie.

Când eliberarea de pandemie se apropie 
vreau foarte mult să fac o nouă călătorie împreună 
cu Ragni în România. Dar nimeni nu știe când 
va fi posibil. Sper că ne putem întâlni atunci. Și 
încă o dată, mulțumim foarte mult pentru o carte 
extraordinar de interesantă!

Multe salutări calde de la
Ragni și Jardar

Draga Jardar, 

Scrisoarea ta a fost o minunată surpriză 
pentru mine și îți mulțumesc din toată inima pentru 
ea.

Evident, e nevoie să îți explic: Normal ar fi 
fost să îți trimit textul înainte de a-l publica, să il 
vezi, să îl corectezi și să îl aprobi. M-am gîndit și 
m-am răzgîndit de multe ori, dar nu am avut curajul 
să o fac, pentru că îmi imaginam că nu vei fi în 
principiu de acord să scriu despre căzniciile tale și 
mi-ar fi părut rău să renunț la textul care îmbogățea 
cartea. In ceea ce privește povestea cu episcopul 
de Oslo, mi se pare ciudat, în mod evident, nu 
numai că nu aveam cum să inventez așa ceva, 
dar  îmi amintesc cum povesteam prietenilor, după 
întoarcerea din Norvegia, informația senzațională. 
Singura explicație ar putea fi - mă gândesc acum 
- că atunci, în seara de la voi, după ce mi-ai spus 
despre studiile  teologice, ai putut face o glumă,  in 
sensul că ar putea deveni episcop de Oslo, iar mie 
mi-a rămas în minte doar gluma.

Oricum, îmi pare rău și îți cer iertare, 
mai mult, m-am gîndit chiar la o modalitate de 
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a-ți obține iertarea. Am încercat să-mi explic 
greșeala care mi se pare cea mai gravă, celelalte 
intrând pur și simplu în confuziile rezultate din 
mecanismele amintirii. Scrisoarea ta pune, însă, 
lucrurile la punct atât de bine și explică  atât de 
interesant totul, încât  m-am gândit să o public, 
împreună cu răspunsul meu, sub forma unei 
meditații despre mecanismele amintirii.

Evident, de data asta ți-as  trimite totul să 
vezi înainte de a da la publicat. Ce zici?

Cu multă prietenie,
Ana

Dragă Ana,
 

      Mulțumesc foarte mult pentru acest 
răspuns iute și destul de interesant  cu privire 
la funcția de episcop: s-ar fi putut, cum scrii, că 
cineva la masă să fi spus ceva în glumă despre un 
posibil viitor pentru ea ca episcop, dar nici asta 
nu o cred. Și dacă totuși a fost, în cazul acela 
nu-mi pare verosimil că eu aș fi fost cel care a 
făcut gluma, știind bine că Turid cu studiile ei 
teologice nu a intenționat să devină preot (cu toate 
că atunci era o posibilitate pentru femei la noi). 
Un semn a fost că nu a ales studiul suplimentar 
de teologie practică care era obligatoriu pentru 
intrare în preoțime. Dar poate că Romi a făcut 
o asemenea glumă? Sau chiar tu? Nu vom avea 
răspuns niciodată dacă această falsă interpretare 
s-a pornit de la o glumă sau dacă se datorește altor 
mecanisme de amintiri.

 
 Cu privire la propunerea ta, exprimată 
așa: 

„Scrisoarea ta pune, însă, lucrurile la 
punct atât de bine și explică atât de interesant 
totul, încât m-am gîndit să o public, împreună 
cu răspunsul meu sub forma unei meditații despre 
mecanismele amintirii.

Evident, de data asta ți-aș  trimite totul să 
vezi înainte de a da la publicat.”

Răspunsul meu: Foarte bine! Mă bucur de 
fapt de o asemenea idee, nu numai pentru a stabili 
niște fapte, dar și pentru că o meditație de tine, care 
a folosit așa de multe și frumoase amintiri când ai 
scris cartea asta, trebuie să fie foarte interesantă. 
O seară bună,

Jardar

Ceea ce rămâne este întrebarea cât de 
vinovată trebuie să mă simt pentru greșeala 
despre care nici măcar nu știam că am făcut-o? 
Cât din greșeala mea îmi aparține și cât aparține 
misterioaselor mecanisme ale memoriei, care 
funcționează subiectiv, în sensul că pentru fiecare 
dintre noi se colorează diferit, dar obiectiv, în sensul 
că nu noi le influențăm pe ele, ci ele ne domină pe 
noi? Și, mai ales, în acest caz și sub bolta acestei 
dependențe, cât este și cât nu este adevărat din 
viața pe care ne-o amintim și despre care credem 
că este a noastră? Ce este și ce nu este adevărat 
din ceea ce suntem atât de siguri că am trăit? Și 
dacă „propria-mi viață singur n-o știu pe de rost,” 
cum spune Eminescu, în ce măsură pot să-i cred pe 
ceilalți, restul, răspândit în spațiu și timp, al lumii?

Dar asta este o întrebare la care răspund 
prin cărțile lor nu scriitorii, ci istoricii. Chiar 
și prietenul meu, istoricul norvegian, Jardar 
Seim, organizatorul primului colocviu dedicat în 
străinătate Memorialului Victimelor Comunismului 
și al Rezistenței de la Sighet, sprijinindu-l astfel, 
pe vremea când era încă mai mult un vis decât o 
realitate. 
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Petru CIMPOEȘU

Interludii (VII)

Pe suprafața netedă ca oglinda a unui lac, 
cade o pietricică. În jurul ei, cercuri concentrice par 
că se deplasează către maluri sau se pierd în larg, 
însă o frunză uscată de salcie sau bărcuța de hârtie 
care s-ar afla în preajmă nici nu se apropie, nici nu 
se îndepărtează, doar saltă și coboară de câteva ori 
în același loc – ca un semn de întrebare. Dacă în loc 
de o pietricică arunci două, undele se intersectează 
la un nivel secundar de ordine, pentru o clipă crestele 
lor se suprapun, bărcuța saltă de două ori mai sus, 
apoi fiecare își regăsește drumul de mai înainte. Iar 
dacă arunci simultan mai multe pietricele, oglinda 
apei devine o sursă infinită de forme care se dizolvă 
unele în altele, dezordinea aparentă provocată de 
ele urmând traiectorii precise, datoare însă unor 
corespondențe imposibil de anticipat. Firește că 
deplasarea cercurilor de apă e iluzie. Sub ele, fluxul de 
umbre învelite în alte umbre care tresar nedumerite. 
Ceva se întâmplă, de vreme ce apa urcă și coboară 
în același loc, iar din suprafața ei decurg volume și 
ritmuri tot mai aproape de formula vibrației pure. 
Căutând să înțelegi cum, rătăcești în presupuneri 
tot mai nesigure, până la starea complet tăcută 
a gândului. Dar dacă în loc de suprafața lacului 
punem liniștea, iar în locul pietricelei, sunetul? Îmi 
amintesc că am rostit cu voce tare întrebarea, fără să 
o fi înțeles, doar acceptând că orice melodie conține 
și sunete tăcute, care organizează liniștea. 

(Din „Scrisori către Taisia”)
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Ion MUREȘAN

Casa cu draci

(Pledoarie pentru școala on-line)

Trei eleve au prins-o pe o colegă, au 
imobilizat-o, i-au tăiat părul şi au ars-o cu ţigara, 
spre amuzamentul celorlalţi colegi. Un profesor a 
bătut un copil de 17 ani din clasa a VIII-a pe motiv 
că acesta îl ameninţa cu bătaia, de i-a făcut vânătăi pe 
fund şi a surzit de o ureche. Un elev s-a îndrăgostit 
de profesoara de română, au trăit împreună o poveste 
de dragoste, consemnată într-un jurnal intim, apoi, 
părăsit, elevul s-a aruncat de la etaj. Într-o clasă, pe 
catedră, nişte fete au făcut striptease, au fost filmate 
cu telefonul mobil, iar imaginile au fost postate 
pe internet. O fată şi doi băieţi au întreţinut relaţii 
sexuale, în pauză, la WC. Doi băieţi din clasele mari 
cereau taxă de protecţie unor şcolari, amenințându-i 
cu cuţitul. Nişte elevi au încercat să-şi violeze 
profesoara în sala de clasă. Un licean a dat telefon şi a 
spus că în şcoală a fost amplasată o bombă, cursurile 
au fost întrerupte, alarma s-a dovedit falsă. Un grup 
de elevi fumau, consumau alcool şi chiar se drogau 
în spatele şcolii. O elevă a dispărut de acasă, a fost 
răpită şi obligată să se prostitueze. Pe când se juca 
nesupravegheat în recreaţie, alergând, un școlar a 
căzut şi şi-a scos un ochi. Un elev din clasele mici a 
căzut în fosa septică a școlii. O elevă de gimnaziu a 
rămas gravidă şi s-a retras de la şcoală. Unui băieţel 
i-au dispărut din ghiozdan tableta şi telefonul mobil. 
Un şcolar a fost obligat de către un elev mai mare 
la perversiuni. Nişte elevi au furat catalogul clasei 
şi i-au dat foc. Din cauza notelor proaste, un elev 
s-a spânzurat, iar Inspectoratul a deschis o anchetă. 
O gaşcă de cartier, formată din minori, fura diverse 
obiecte din maşini. La şcoală, copilul a învăţat să 
înjure. Câţiva puşti din orăşelul X au înşelat mai 
multe familii din America, vânzându-le pe bani buni 
proprietăţi inexistente... Cred că mă pot opri, chiar 

dacă nu am reuşit să parcurg nici un sfert din lista de 
delicte şcolare de pe un trimestru. Sigur, inventarul 
meu e de dinainte de „vremea pandemiei”. Acum 
când elevii și profesorii poartă cagule albastre, cine 
știe ce se mai poate întâmpla!

Şcoala a ajuns o sursă inepuizabilă de 
senzaţional, o casă cu draci. „Tineretul de azi e lipsit 
de respect şi stricat rău de tot!” – exclamă bunicile şi 
bunicii îngroziți (foşti ofiţeri?) în faţa televizorului. 
Exact aceeaşi exclamaţie, un pic teatrală şi fals 
îngrijorată, o scoseseră şi bunicii bunicilor pe când 
„ceteau” gazetele. Procesul educaţiei şi socializării a 
avut întotdeauna similitudini cu exorcizarea. Numai 
în şcoala românească dascălul este un exorcist căruia 
i s-au luat toate uneltele, nu are în dotare nici măcar 
o cruce de lemn. Până şi un popă de ţară, chiar şi 
unul lipsit de har, are voie de la episcopie să-şi mai 
certe enoriaşii şi să recurgă la pilde ameninţătoare 
din Biblie. Profesorul nu poate recurge nici măcar la 
morala decalogului, (Ce o fi acela? zice copilul, căci 
religia e încet-încet dată pe silențios în şcoli).

Profesorul român are doar dreptul de a 
fi vinovat, de a avea un salariu mic, dreptul de a fi 
răbdător până la umilinţă şi dreptul de a nu avea 
niciodată dreptate. 

Pornirea de a demoniza şcoala e catastrofală. 
Chiar şi atunci când ne sunt daţi la televizor elevi 
români medaliaţi la olimpiade internaţionale de 
ştiinţe, sau gimnaste care se întorc cu medalii de aur, 
cădem pe gânduri şi zicem, se înţelege, cu o mândrie 
umbrită de înţelepciune strămoşească:  Ei, dar toate 
astea se întâmplau pe vremuri, când învățământul nu 
era On-line!
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	 Să	se	bucure	ei

lumile luptându-se între ele
discordant contradictoriu schizoidal
cu mine la mijloc

zen pian și lavandă revărsate din laptop
mantra recunoștinței valuri foșnet tălăngi 
triluri psalm tămăduitoare lumină 
din hol în sufragerie din baie în dormitor

înghesuială tămbălău asfințit nesătul
chiote țopăieli și zorzoane în curtea vecină 
vacarmul nepăsării dezlănțuite 
care gâtuie florile în tot cartierul 
întinde rugina sub așternuturi
  
viața din resturi de alămuri nepotrivite
ascunsă discret de tristețile cu multe copite
moartea asemeni unui bețiv asudat și afon 
țanțoș făcându-și drum înspre microfon 

iar o să mă gândesc la cei mântuiți
care n-au auzit nimic niciodată de rău
mulțumindu-se cu cât și cum li s-a dat

aștept să vină zorii să se împrăștie
petrecăreții haosul gazdele toboșarii  
să se întoarcă bătrâna mea trupă
de îngeri protectori din exil 
să se bucure ei în felul lor sub ferestre
că încă n-am adormit
  

 În gura mare

toate sunt altfel de-o vreme încoace
vieții mele i s-a smuls și ultima decorație
de invalid de război
fără ca ea să se supere

înmormântații îi vorbesc între ei de rău pe cei vii 
pe furiș pe la colțuri prin semne greu de citit
și cei despre care se spune că încă trăiesc
mint în gura mare cum că toți adormiții ar fi avut
calități cu duiumul inimi în milostenie 
doar ca să le fie lor mai ușor mai îngăduit
să murdărească să destrame să calce-n picioare
eșafodajul memoriei dantelăria poveștilor fondatoare

 

Elena ȘTEFOI

  
	 Înainte	de	cină

mai vrei încă să salvezi să împarți
boțul de mămăligă
și jumătate din ceapa
cu care-ai plecat într-o dimineață  la drum
pe câmp prin pădure spre buza prăpastiei
s-o amețești cu vorbe de copil de la țară
până ce se arată un curcubeu 
și curcubeul se face sac
și sacul te-ascunde și te înalță
și te lasă să zbori să amerizezi
să înoți să găsești calea să dezlegi lacăte
să ajungi la timp ca să-i faci
respirație gură la gură 
celui dintâi născut chiar dacă el
părea că se resemnase și urma să fie învins 
de secta adepților sfîrșitului lumii ?
 
s-au așezat toate la locul lor
ai timp să te pregătești ca atunci
de popas de lupta cu necredința
să vină doar pentru tine seara care se lasă 
în paharul pe care va trebui să-l înghiți
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 Linia de fugă

colinde colinde  război și pace  și lună plină
un alt început  între două etaje
patru terase remedii feng shui

linia de fugă a unui confrate
pe care mi-o însușesc 
de pe un alt continent
că oricum o căutasem și eu
 pe planuri multiple

poze aiurea magii pe drum veșnică pomenire 
învârt încă o dată cercul de jos
cu fundul în sus înverzesc crugul  
prind rădăcini pe mal de ocean
trag nucul din livada bunicii
lângă baobabul royal
să am și umbră și soare

mesaje pe bandă basme cât casa laurii grei
cineva mă îndeamnă să fiu
lumină și bucurie altcineva 
îmi face apologia marelui țar
sub epidermă arde mocnit 
un veșnic chiștoc de țigară 
și în capul mesei așteaptă
o pagină salvată din întîmplare
din butoiul cu pulbere

 O singură pâine

și ziua de azi sare de la una la alta 
neprihănită ușor frivolă privind aiurea

poate îi smulgi tu siguranța de sine și nasturii toți 

așa m-aș trezi că-mi țâșnește emoția 
printre ei de neoprit măturând totul în cale
până ce ajunge unde vrea să ajungă
în brazda seacă de sub coasta îndurerată 
și-o mângâie o descântă o afânează
așteptând cu credință ca înspre seară
să răsară pe ea spicele din care împreună
undeva la marginea hărții vom împărți 
o singură pâine cu un convoi de refugiați 

 Pentru încă un secol 

țopăitoare lumină printre masacre 
și explozii-capcană înțeles față-verso
ne furișăm în adăposturi ne adaptăm la sălbăticie

să nu dramatizăm să fim pozitivi
există sofisticate tehnici de relaxare  

despre criminali și pedepse nu mai poate fi vorba
decât în arhive secrete și la faptul divers 
pentru încă un secol de cinema

marile teme se lăfăie totuși la ele acasă
în subsolul unor cercetări doctorale
spre gloria celor care tot construiesc 
din mucava și experiment din descrierea altora
până-i apucă spaima că n-au fost 
îndestul de perverși ca să poată avea și ei parte
la târg la simpozioane de Mefisto în carne și oase
iar trimișii acestuia biete nume de plastic 
vânători de diplome și de city break-uri 
s-au lenevit sunt demult plictisiți
nu mai cumpără decât suflete târnosite pe canapea
cu ecranul în brațe peticite pe fugă
de un tâmplar fără degete 
care n-a văzut în viața lui cum arată
un raft de bibliotecă bine mirositor 
burdușit cu toate ororile colcăind de veșnicia
atâtor neadormiți
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Romulus RUSAN

  
Fondul literar

Nu trebuia să fii turnător sau activist ca să te poți 
bucura de banii de la Fondul Literar. Această pușculiță 
a Uniunii Scriitorilor se alimenta din cele 2 sau 3 
procente percepute pe onorariile membrilor Uniunii 
(în număr de 1200-1500, dar nu toți productivi) și ale 
membrilor Fondului (mult mai mulți). Ajutoarele erau 
acordate, în principiu, bătrânilor, bolnavilor, familiei 
celor ce mureau, dar de regulă și solicitanților care 
pretindeau că au o urgență, un necaz neprevăzut. Ele 
erau nerambursabile, deci foarte tentante, ceea ce 
stimula imaginația petenților până la formularea umor 
motive de genul: „N-am ce mânca“, „Sunt în mizerie“, 
„Îmi cumpăr pâine“.

Împrumuturile erau rambursabile, cu ocazia 
fiecărei încasări de bani prin casieria Fondului (pentru 
o carte, pentru un ciclu de versuri), dar suma retrasă nu 
putea depăși jumătate din cea încasată. Normal, la un 
autor care publica o carte în interval de doi ani (cum 
eram și eu și, poate, majoritatea scriitorilor activi), 
împrumutul contractat era automat și integral retras. 
După care creditarea repornea de la zero.

Aici începea, însă, arbitrariul. O mână de colegi 
(douăzeci-treizeci) înțelegeau să fie mai egali decât 
egalii și să nu-și plătească niciodată datoria, acumulând 
împrumuturi astronomice pentru acea vreme – sute de 
mii de lei. Unii erau scriitori talentați, care socoteau 
că au dreptul s-o facă. („Împrumută cât poți de des și 
nu da înapoi!“ – m-a sfătuit unul din ei –, „Banul se 
devalorizează, eu am de gând să le iau toți banii, li-i dau 
înapoi când valorează cât o pereche de pantofi!“ – „Fă 
cerere săptămânal, mi-a dat ideea altul: pupă-i în bot și 
ia-le tot!“)

Pe cine trebuia să „pupi în bot“? Bineînțeles 
pe comuniști, care se presupunea (și era adevărat) că 
naționalizaseră cărțile, bibliotecile, editurile, școlile și, 
la urma-urmei, scrisul, munca noastră și, cu un termen 
de economie politică, „plusvaloarea muncii noastre“. 
Dar dacă, împrumutând mai mult decât aveai de gând să 

plătești, îți făceai dreptate numai ție, nu înseamnă că te 
înfruptai, de fapt, și din munca altuia?

Iată de ce n-am înțeles să joc nici măcar o dată 
rolul profitorului justițiar. Cerând comunismului să le 
dea mai mult decât meritau, nu supralicitau ei înșiși 
rolul comunistului?

După 1978, când Ceaușescu a cerut să se aplice 
„noul mecanism financiar-economic“ (care obliga 
instituțiile să se autofinanțeze), Fondul Literar s-a 
văzut obligat să se ocupe și de întreținerea revistelor și 
editurilor literare (câte mai rămăseseră după decimarea 
lor din 1974). Atunci fondurile destinate bieților scriitori 
au fost diminuate nemilos, iar aprobările de ajutoare 
și împrumuturi le semna însuși directorul Fondului 
Literar, căci comisia se întrunea mult mai rar, „din lipsă 
de lichidități“.

Acest director atotputernic era Traian Iancu 
(pe care mulți debitori îl numeau „Tata Iancu“, 
tăindu-i calea în fiecare zi încă pe scările clădirii din 
Calea Victoriei 115). Fost secretar al lui Petru Groza 
și probabil al Frontului Plugarilor în Banat, acest 
administrator, pe care toată lumea îl știa drept colonel 
sau chiar general de Securitate, devenise poet de ocazie, 
semnând poezii ceaușiste în toate revistele Uniunii, 
ceea ce – în ochii celor ce n-ar fi făcut în ruptul capului 
așa ceva – părea un gest de sacrificiu pe altarul breslei 
care le ușura lor viața, scutindu-i de obligațiile cultului 
personalității. Semnătura sa citeață, largă, pe cererile 
disperate de ajutor sau de împrumut îi făcea pe petenți 
să uite de gradele lui militare, fie că erau comuniști sau 
anticomuniști, turnători sau dizidenți, protocroniști sau 
onirici, simulanți sau muritori de foame, alcoolici sau 
virtuoși. Cred că acea semnătură a netezit nenumărate 
conflicte politice sau de breaslă, convingându-i pe cei 
mai colțoși să „o lase mai moale“ cu nemulțumirile, să 
le pese mai puțin de soarta colegului aflat în dificultate, 
dat afară din serviciu sau pedepsit cu luarea „dreptului 
de publicare“. 

De altfel, Traian Iancu acorda ajutoare tuturor, 
chiar atunci când știa că nu mor de foame, ci, dimpotrivă, 
că vor bea banii, instantaneu, în restaurantul vecin de 
la Casa Scriitorilor sau chiar că-i vor depune la CEC, 
„să facă pui“, cum obișnuia D.Z., un celebru mercenar 
al condeiului. Geanta „diplomat“ a directorului era 
plină cu formulare de cereri, gata semnate, iar pentru 
clienții mai importanți chiar cu fișicuri de bancnote 
gata pregătite. În preajma unor congrese sau consfătuiri 
cu miză politică mare, conținutul creștea substanțial. 
Având probabil misiunea de a-i potoli pe protestatari 
(ceea ce nu reușea întotdeauna), nu refuza niciodată – 
ci îi proteja cu egală filotimie – pe cei considerați de 
Securitate ca „având atitudini necorespunzătoare“ (ceea 
ce se traducea prin „dizidenți“ sau „anticomuniști“). 
S-ar fi zis că omul primea ordine de la mai-marii săi 
să-i potolească prin bani sau să-i șantajeze, dându-le 
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de înțeles că data viitoare nu vor mai primi dacă nu se 
supun liniei partidului.

Atunci nu cred că mă gândeam la asta, dar 
astăzi – făcând o comparație retrospectivă – mă întreb 
cu cât era mai vicios turnătorul care-și pâra colegul sub 
proprie semnătură, decât neturnătorul care se lăsa mituit 
cu semnătura unui securist.

O lege anulată

În vara lui 1979, la puțin timp după ce demisionasem 
din „câmpul muncii“ și abia ne obișnuisem cu viața „pe 
picior“, cum se spunea, mai mulți scriitori care aveam 
case de vacanță la țară (noi o aveam de după cutremur, 
când, neavând unde locui, am închiriat una de paiantă 
într-un sat de lângă București, pe care apoi încet-încet 
am cumpărat-o) ne-am propus să protestăm împreună 
împotriva unei legi aflate în proiect la MAN. Era vorba 
de ultima răzgândire a lui Ceaușescu în materie: după ce 
în 1974 dăduse liber construcției de locuințe proprietate 
personală, acum, tot el intenționa să interzică tuturor 
cetățenilor deținerea a mai mult de o casă. Reședințele 
secundare urmau să fie înstrăinate în termen de șase luni, 
în caz contrar intrând în posesia Sfatului Popular.

Nestatornicia lui Ceaușescu trăda o gravă 
incultură economică și o înstrăinare periculoasă față de 
situația din țară. Zeci de mii de familii l-au blestemat, 
i-au scris scrisori și, asumându-și toate riscurile, erau pe 
punctul să se plângă forurilor internaționale. Locuințele 
nu puteau fi transferate membrilor familiei, deci trebuia 
să te resemnezi cu pierderea uneia din ele, optând fie să 
rămâi orășean, fie să devii sătean. Nemaiavând serviciu, 
am fi optat în cel mai rău caz să rămânem la Comana, 
dar – după multe nopți nedormite – ne-am decis să-l 
întrebăm pe consăteanul nostru Gellu Naum, care avea 
posibilitatea să-l întrebe direct pe fostul său coleg de 
liceu Gogu Rădulescu, care avea și el o casă în Comana 
și se afla – la urma urmei – în aceeași situație.

Gellu Naum ne-a primit cu o ciudată nepăsare. 
Fie că vorbise deja cu G.R., care-l sfătuise să stea liniștit, 
nemaifiind nimic de făcut, fie că avea încredere nelimitată 
în flerul sau norocul său, a refuzat să semneze textul de 
protest – și chiar să-l citească –, izbucnind cu un năduf 
justițiar: „Pe mine nu mă scoate nimeni de aici, căci eu 
am aici morții mei!“. Și arăta cu brațul, roată, grădina în 
care își îngropase zecile de pisici, pe părinții, bunicii și 
strămoșii Japonicăi, favorita sa din acel moment. Patosul, 
atât de deosebit de răceala suprarealistă a poeziei sale, îl 
făcea să pară că recită din Coșbuc: „Voi ce-aveți îngropat 
aici?/ Voi grâu, dar noi strămoși și tați/ Noi – mame, și 
surori, și frați/ În lături venetici!“.

La Uniunea Scriitorilor, prudentul președinte 
George Macovescu ne-a sfătuit să nu facem uz de o 
listă de semnături, care l-ar putea întărâta și mai rău pe 
„Tovarășul“, mai ales că era vorba de scriitori. Ci – mai 

degrabă – să facem plângeri individuale, pe care să le 
depunem la Biroul de Relații cu publicul al Marii Adunări 
Naționale. (Macovescu avea acest stil de tergiversator, 
obținut în lunga lui carieră de diplomat. La puțin timp 
după ce fusese scos de Ceaușescu de la conducerea 
Uniunii, a fost întrebat de către un grup de scriitori, cu 
care se întâlnise pe litoral, ce ar face dacă „tovarășul“ 
i-ar cere să treacă printr-un zid  – în vremea aceea rula un 
film foarte gustat, „Omul care trece prin zid“. Cu o mină 
imperturbabil ironică, a răspuns: „M-aș îndrepta spre zid 
cu un pas cât mai măsurat, în speranța că, până să ajung, 
va revoca ordinul sau va cădea zidul“...)

După alte câteva nopți albe, am compus o 
scrisoare către Marea Adunare Națională, în care arătam 
că locuința pe care o aveam în comuna Comana, județul 
Giurgiu, este de fapt un atelier de lucru și nu înțelegem 
să o înstrăinăm. Pierderea ei ar fi o gravă nedreptate... 
Cerem anularea proiectului de lege etc. etc.

Nici n-am depus bine protestul la registratura 
MAN (undeva, pe o străduță din apropierea Patriarhiei), 
că am primit un telefon de la ziarul „România liberă“. Un 
redactor, care s-a prezentat Mircea Moarcăș, ne-a poftit 
la tovarășul redactor-șef, seara, la ora 19, specificând că 
e vorba doar de unul din noi doi.

Doina fiind mai rău văzută de autorități decât 
mine, n-am dus eu, care, de bine, de rău, eram membru 
de partid. La etajul IV al Casei Scânteii, într-o cămăruță 
în semiîntuneric, luminată doar de o veioză cu abajurul 
roșu, mă aștepta un bărbat sobru, care avea în față textul 
nostru (sau o copie a lui), subliniat în câteva locuri cu 
roșu. M-a întrebat dacă dorim să fie publicat, iar în caz 
afirmativ avea două propuneri: 1) să fie semnat doar de 
unul din noi, pentru a nu părea că protestul este unul 
de asociere în grup și 2) în final să schimbăm cererea 
ca legea să fie respinsă cu aceea ca proiectul să fie 
reexaminat. 

Dacă la amendamentul nr. 2 am consimțit, 
considerând că e formal, la nr. 1 am izbucnit în râs 
spunând că, deși ne cheamă diferit, suntem acociați 
legal de mai mult de aproape două decenii. Dar, pentru 
că mi-a spus că este o rugăminte imperativă, am cedat și 
la dubla semnătură, acceptând să apar ca autor eu singur. 
Așa l-am cunoscut pe Octavian Paler.

A doua zi, surprinzător de rapid, la rubrica 
„Ne scriu cititorii“, scrisoarea mea a apărut într-un 
grupaj care ocupa o pagină întreagă de ziar. Ceilalți 
semnatari erau, de-a valma, maiștri mineri, pictori, 
ingineri constructori, compozitori și chiar un erou al 
muncii socialiste din Hunedoara, Iosif Tripșa. Se pare 
că strecurarea unor scriitori și artiști între cei care cereau 
renunțarea la năstrușnica lege era o formă fără fond. 
Nu de dragul nostru Ceaușescu a abandonat în cele din 
urmă proiectul, ci de frica nemulțumirilor din Valea 
Jiului, izbucnite cu doi ani înainte de la Lupeni și care 
acum riscau să se reamorseze.
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Mircea ZACIU către Ion POP

Scrisori recuperate II
                                                      

                               Cluj, 19 III 73

 Dragul meu Jean,                      

            Acum câteva minute am primit şi citit pe 
nerăsuflate ambele tale scrisori, din 15 şi 19 crt., 
mirându-mă că poate în acelaşi moment îţi scriam şi 
eu, tot cu mâna, tot indescifrabil şi chinuit, aşa că n-ai 
nicio grijă. Manuscrisul tău mi-a făcut o bucurie în plus, 
de descifrat te descifrez doar! Ceea ce mă întristează e 
însă starea ta proastă, sufletească, acea criză de care scrii 
şi care sper să fi trecut. Ţi-am mai scris că te rog să te 
bucuri cât mai mult de marile posibilităţi ale Oraşului şi 
să nu te gândeşti acasă. Suspendă orice sentimentalism, 
dor etc., fii mai lucid şi mai egoist. Nu ştiu cum să-ţi 
spun mai mult.  Ai tăi sunt bine, mama ta urmează poate 
să se pensioneze, după cât am înţeles, lucru dorit de toţi 
ai voştri, cum ştii, ca să se mai poată odihni. Doina a fost 
aseară pe la noi. Cu mama ta am vorbit la telefon. Au 
primit procura, e bună. Bunicul e aici, deocamdată, dar 
îl tot trage aţa spre sat. E bine şi el. Deci, coşmarele tale 
nu au rost. Le cunosc prea bine, le-am avut şi eu nopţi la 
rând, eram chinuit, dar, îţi repet, eu aveam altă situaţie 
şi învaţă măcar tu din experienţa mea. Suspendă şi visul, 
ca să nu te mai  tot tortureze degeaba. E o aluviune slavă 
în noi, care ne trage îndărăt spre aceste zone obscure, 
de presimţiri, „semne”, „preveşti” (vorba unui poet!), fii 
mai raţional într-o lume a raţionalului şi în patria lucid-
carteziană. Lucrul la Fundoianu văd că-ţi răpeşte toată 
vacanţa. Am plâns la gândul că ai stat la maşină, ţăcănind 
toată ziua, în loc să faci o plimbare de vacanţă, cum era 
indicat. Dar tu ai voit-o! Ediţia asta te-a cam secat, şi zău 
îmi pare rău. Oricum, o aştept cu nerăbdare. Lui Robert 
i-am scris idem, că s-ar putea să treci pe la [La] Ciotat. Ei 
vin în iulie la Cluj, apoi prin ţară, mare etc. Aş dori mult 
să-l cunoşti mai repede. Cât priveşte spectacolele văzute 
de tine, o parte le cunosc, mersi. If e foarte frumos, l-am 
văzut cu Marian la Roma. Îţi recomand şi eu Duelul lui 
Steven Spielberg, despre care urlă presa, se pare [că] e 
foarte bun. Păcat că nu-l pot vedea şi eu. În categoria 
cărţi, te rog aruncă o privire asupra unei apariţii recente, 
Michel Durafour, Les Moutons du ciel1, a cărui acţiune 

se petrece, pare-se, în delta Dunării, printre români. Ce-o 
fi de capul lui ? Dacă e interesant, deşi autorul mi-e total 
necunoscut, poate vei scrie ceva la vreo revistă de aici. 
Îmi pare nespus de rău că prezenţa ta dispare din presă. 
În « România literară » a apărut o plachie de acelaşi 
Simion, care mi-e tot antipatic. Mieroşenia lui mi-a 
fost întotdeauna suspectă. Îţi semnalez ultima scriere, 
postumă, a lui Montherlant, pe care vei cumpăra-o 
probabil (ca s-o citesc şi eu cândva), Mais aimons-nous 
ceux que nous aimons ?,  ce pare de o frumuseţe tristă. 
Mi-e dor de o asemenea carte, o simţi scrisă pe patul de 
moarte (aici, în pragul unei morţi deliberate, asumate), 
când sinceritatea e totală, căci nu mai ai nicio « arrière-
pensée », nici ce pierde. Îţi amintesc (iartă-mă!) că mi-ai 
promis să-mi trimiţi  (în cadrul convenţiei de împrumut!) 
cartea lui Barthes, Le Plaisir du texte, dacă n-o ţii sub 
căpătâi. Prezentarea din « Quinzaine » m-a făcut foarte 
curios.  Eu îţi voi trimite mâine (sper) ceea ce de două 
săptămâni încerc, adică nişte reviste şi o « Mioriţă », nu 
mare lucru, dar şi asta cu mari dificultăţi, orarul fiind 
tot mai restrâns. Dacă crezi să dai cuiva nişte cărţi 
româneşti, ori discuri, te rog scrie-mi fără sfială. Ar fi 
o bucurie să mă pot revanşa măcar astfel, provizoriu. 
Ultimul număr din « Quinzaine » nu l-am primit încă, 
dar sper că soseşte. Ce să-ţi mai scriu de prin urbe ? 
Marian a primit zilele astea scrisoarea ta, era foarte 
fericit că v-aţi « lămurit ». Prefaţa tot n-a terminat-o, 
adică a doua variantă, pe care i-am cerut-o imperios. 
Acum câteva zile a fost la mine cu Eugen şi am stat de 
vorbă atâta că ne-a apucat aproape ora 2 din noapte şi 
era un fum de puteai tăia cu cuţitul. Două zile n-am mai 
putut lucra nimic, ştii cum sunt eu cu pierdutul nopţilor, 
dar nu-mi pare rău, căci e singura mea plăcere să schimb 
idei în acest oraş mort. La facultate, am încheiat din 
fericire cursul cu anul IV, care a terminat anul şcolar. 
Săptămâna viitoare îmi încep examenele şi apoi n-am ce 
să mai calc pe acolo. Uneori mi-e teribil de dor să refac 
acel timp când catedra, cursurile etc. aveau un sens vital 
pentru mine. Acum totul a murit. Mă visez pensionar. 
Am văzut un film cutremurător, “Rubliov”, oare l-ai 
văzut înainte de plecare? E pur şi simplu colosal. Mi-ar 
fi plăcut să-l pot vedea încă o dată, dar timpul nu m-a 
mai lăsat, căci, vorba lui Bacovia, „mi-au dat de scris”. 
În mai am de gând să fac pauză şi, în afară de rubrica 
de la « Tribuna », care nu-mi ia mult tip, fiind liber să 
divaghez pe orice temă, nu mai angajez nimic.  Chiar azi 
am refuzat nişte colaborări solicitate, am nevoie să mă 
odihnesc spiritualiceşte măcar. Vreau să citesc şi să fac 
câteva călătorii : la Bucureşti, la Sibiu, în Maramureş, 
cam aceste trei obiective le am pe agendă. Volumul nu 
l-am predat nici acum, de vină e eseul titular, nescris de 
şase luni. Îl mai scriu, şi apoi închid prăvălia pentru un 
timp. Era să uit : nu-ţi fă probleme cu scrisorile. Ţi-am 
mai spus, parcă, să nu te formalizezi că nu poţi răspunde 
ori scrie tuturor. E imposibil. Ar însemna să scrii tot 
timpul scrisori, ceea ce e un handicap fioros. De multă 
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vreme mă bate gândul să-ţi propun să facem împreună 
un volum de Epistole în genul Alecsandri-Ghica, dar 
tu ai să râzi de mine. Mă gândeam că dacă fiecare ar 
scrie 25 de asemenea epistole, ar fi 50 de piese care 
ar forma un volum (acum sau odată!), fiecare epistolă 
fiind centrată pe o temă, la liberă alegere, tu, bineînțeles, 
exploatând impresiile tale pariziene, eu altceva.  În 
maniera sec[olului]  19, le-am pune în cap « Amice », la 
coadă un « Vale », « Pe curând », ori « Cu bine ». Aceste 
texte ne-ar obliga să adunăm la capătul şederii tale în 
Franţa o carte comună, în lipsa antologiei pe care n-avem 
cum s-o mai facem. Textele nu s-ar « asambla » decât 
când ne-am întâlni, la urmă. Nu e vorba deci să expediem 
epistolele, să facem un schimb real în locul celui prezent. 
Fiecare ar ţine textele lui scrise când îl taie capul şi-i 
vine cheful. Ne-am comunica însă cam la ce scrisoare a 
ajuns fiecare. Eu unul sunt gata să încep, pe cont propriu. 
Dacă această idee îţi pare excesiv naivă (chit că lucrurile 
frumoase sunt îndeobşte naive), avertizează-mă şi retrag 
propunerea. Dar 25 de epistole, a 4 file fiecare, ori numai 
3 uneori, n-ar fi mare lucru (înlocuind un jurnal mai 
adesea) şi la urmă s-ar ivi Cartea. Ce zici ? Râzi ? Cum 
am intrat în « paşopt » din pricina aniversării, aş avea şi 
eu aerul ca desuet probabil, dar ideea îmi umbla de mult 
prin cap, am tot amânat să ţi-o scriu2.
 Te rog să-mi scrii când ai timp, răspunzându-
mi şi la cele de mai sus.

Sper că de Paşti să nu fii prea trist şi prea 
coşbucian, plimbă-te, scrie, gândeşte-te la noi. Cu drag, 
acelaşi, 

                 Mircea.

                          Cluj, 13 mai 73

            Dragul meu Jean,

 Ţi-am promis că, citind scrisoarea ta din 1 mai 
o să-ţi răspund la ea, după ce acum o zi sau două ţi-
am scris una în fugă, cu explicaţia tăcerii mele. Iată că 
tot nu-s în stare să mă aşez la maşina de scris, care-mi 
provoacă un fel de greaţă, şi tot cu mâna îţi scriu câteva 
rânduri. De fapt, mare lucru nu pot şi nu ştiu adăuga 
rândurilor trecute. Din scrisoarea ta, plină de impresii 
asupra filmelor văzute, înţeleg că ai depăşit totuşi o  
anumită criză de nostalgie, ceea ce eu zic că e foarte bine. 
Ţi-am spus întotdeauna că trebuie să fii mai realist, dacă 
nu mai lucid şi mai egoist, ca să nu regreţi pe urmă. Îmi 
pare bine că lucrul la ediţia Fundoianu se încheie şi că 
poate la această oră manuscrisului [sic!] să fie pe drum. 
Eu zic că totuşi trebuie să păstrăm forma românească 
a numelui: Fundoianu, nicidecum Fondane! Prefaţa nu 
mă îndoiesc că e bună, chiar dacă autorul se scuză de 
lacune sau de lipsa chefului. Aştept în continuare să văd 
ce ai să mai produci şi nu sunt de acord că nu ştii să scrii 
impresii pariziene, că n-ai fi în stare să evoci toată acea 
atmosferă în care te scalzi... Măcar fă-o pentru tine, de 

nu vrei publicitate, pentru ca mai târziu să reiei totul 
într-o carte sau măcar în poezie. Zici că ultima îţi dă 
târcoale. E timpul. Îmi pare nespus de rău că Gramatica 
ta întârzie... Eu n-am putut merge la Bucureşti, m-aş fi 
interesat bucuros, o voi face cu prima ocazie. Dar şi tu ar 
trebui să-i scrii, fie lui Gafiţa, fie lui Ciobanu - să afli ce 
şi cum. Cu Ornea de asemeni e cazul să stabileşti apariţia 
ediţiei din « Avangardism »3. Eu sunt cam supărat pe 
el, din  pricina unei mici mitocănii a lui dintr-un recent 
articol. Motivul l-am înţeles, de vreme ce n-am procedat 
ca amicul nostru Vlad...
 Vremea s-a înduplecat şi la noi, acum e din nou 
frumos şi cald, dar  eu simt o mare oboseală şi un  fel de 
instabilitate nervoasă care mă împiedică să scriu. Aş avea 
nevoie să ies pe undeva, să schimb puţin mediul. Dar n-am 
perspective. Examenele le-am terminat ieri, mâine mai am 
cursul special şi anul universitar îşi trage în fine obloanele 
pentru mine. Amicul tău Oprea  a părăsit examenul de la 
proba scrisă, ca atare n-am avut ce-i face. Iar Hârlav a luat 
abia 8, cu mare indulgenţă, căci la un subiect ca « Opera lui 
Mateiu Caragiale  în interpretarea criticii contemporane » 
mi-a scris maximum 10 rânduri, penibile şi ele. Voiam 
să-l introduc la oral, ca să-i pot sălta nota, dar a refuzat, 
preferând să ia un 8 mediocru. I am sorry!

Nu ştiu dacă băieţii ţi-au mai scris despre 
moartea Echinoxului - Eu n-am vrut să fiu primul care 
să-ţi dea trista veste. Oricum, lucrurile nu sunt încă  
tocmai şi definitiv lămurite. În « Luceafărul » de ieri Ilie 
Constantin face un lung elogiu « generaţiei Echinox », 
vorbind despre poeţii tineri lansaţi de revistă. Localnicii 
şi poate rivalii bucureşteni de la celelalte reviste se pare 
că aşteaptă certificatul de deces. Marian îţi va scrie sau 
ţi-o fi scris detalii. Sau Vartic.
 În vitrina noutăţilor, prietenul tău Doru Pop s-a 
însurat de Paşti. Bănuiesc că e vorba de o fată care a fost 
la ziua ta. Am vorbit numai cu fratele lui mare, Micu, 
care e la München, inginer la Aroconstruct. Dacă vei 
trece prin R.F.G., ar fi bucuros să-l vizitezi. Adresa ţi-o 
poate da Doru Pop. D.R. Popescu se află şi el în R.F.G., 
invitat de Inter Nationes.

Alte noutăţi nu prea sunt. La facultate se fac 
statele de funcţiuni pe noul an, deocamdată în varianta 
primă, după tipicul din toamnă. Scridon e însă în 
turneu de inspecţii prin oraşele de provincie. Se pare 
că se plătesc. Ţi-am trimis zilele astea Joc secund de 
Barbu, ediţie bilingvă. Poate îţi foloseşte s-o faci cadou 
ori s-o recomanzi cuiva. E frumoasă, dar nu ştiu cum 
un titlu ca Suflet petrecut a ajuns să fie tradus. « Âme 
accompagnée » (?). Mâine sau poimâine îţi voi trimite 
o nouă carte, care sper să te amuze. Închei, căci simt o 
mare sfârşeală. Te rog scrie-mi, căci în singurătatea mea 
de aici aştept rândurile tale ca o mare, singură bucurie. 
Cu drag,

                                                                                                                         Mircea.
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                                                                   [Decembrie 1974]
 Dragul meu Jean,

 Am primit, în fine, scrisoarea ta, după o atât de 
lungă tăcere. E greu să-ţi fac un raport al intervalului, în 
care s-au petrecut şi evenimente bune şi morţi şi tristeţi 
numeroase, inclusiv “moartea” mea, zvon straniu, lansat 
la Bucureşti (rezultat al unei confuzii de nume), în urma 
căruia am putut asista fără voie la un “priveghi” al meu, 
la comentarii şi deplângeri ale dispariţiei mele. Cu acest 
straniu episod, plus o şedere de câteva zile la Budapesta, 
la un congres al As[ociaţiei] criticilor literari cu sediul 
la Paris, cu apariţia « Bivuacului » şi cu multe necazuri 
surde, se încheie acest lung an. Deocamdată, până să 
fiu în stare să-ţi scriu ceva mai lung, primeşte gândurile 
mele cele mai calde şi prieteneşti de anul nou, urările şi 
speranţele unei revederi în 1975! Te îmbrăţişează cu tot 
dragul,

 Mircea.

                                                                           Cluj, 12 I 75

 Dragul meu Jean,

 Aseară, înainte de a stinge lumina, am 
luat să răsfoiesc ultimul număr din « Echinox », pe 
care mi-l cumpărasem la chioşc după-masă, căci 
nici abonamentul, nici « omagialul » ipotetic nu-mi 
parvenise. Care mi-a fost surpriza citind articolul 
tău despre Ordinea şi aventura, acel articol destinat 
“României literare” şi de care îmi părea aşa de rău că n-a 

mai apărut! Iată-l publicat acum, şi venind într-o clipă 
aşa de propice pentru tristeţea şi marasmul meu! Nu 
numai că e atât de frumos, atât de pătrunzător şi aşa de 
adevărat în surprinderea intenţiilor scrisului meu, dar el 
e atât de tonic, încât m-am simţit remontat sufleteşte şi 
n-am putut adormi multe ceasuri, fumând în singurătate. 
Nu ştii cât de bine mi-a făcut! Îţi mulţumesc cu toată 
dragostea şi te îmbrăţişez, al tău

                              Mircea.

                                                                                       
Cluj, 20 I 75

           Dragul meu Jean,

 Ieri am primit scrisoarea ta din 9 ian[uarie], 
care văd că a întârziat mult şi m-a întristat prin tonul ei 
atât de dureros. O singură mângâiere am avut, găsind în 
rândurile tale o regăsire, măcar în momentele dificile, 
când unul ne întoarcem spre altul cu o certitudine 
definitivă a prieteniei ce ne leagă. Dacă ceilalţi prieteni 
şi colegi nu-ţi scriu, nu le face o vină, fiecare e prins aici 
cu mii de treburi, dificultăţi, gânduri, niciunul nu e un 
epistolier pasionat poate, şi la urma urmelor cel mai bun 
lucru e să nu le scrii nici tu, ca să nu regreţi uitarea lor, 
câştigând astfel şi timp preţios pentru alte preocupări.  
Durerea pierderii unchiului tău, şi tot ce a răscolit acea 
veste în tine, o înţeleg prea bine, dar muncind îndârjit 
noi ne regăsim un echilibru, vai, atât de necesar într-o 
viaţă ieşită din ţâţâni. Ai tăi nu ştiau ce să facă, cum 
să te anunţe, ţineau neapărat să-ţi dea un telefon, să nu 
le reproşezi că nu ţi-au spus. Eu bănuiam că - dincolo 
de inutilul anunţului - te vei frământa şi-ţi vei ieşi din 
făgaşul zilnic, ceea ce s-a şi întâmplat, după câte îmi dau 
seama. Totodată, nu puteam să-i împiedic să te avizeze, 
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căci o datorie umană simplă şi de înţeles îi îndemna să 
facă aşa. Azi am vorbit din nou cu Doina, mi-a spus 
că toţi sunt bine, că urmează să-ţi scrie mai multe. La 
catedră s-a „votat” prelungirea ta cu un an, urmând să 
se treacă la procedura ierarhică. Sper că Gusti va pleca 
totuşi curând, sper de asemeni să vă întâlniţi şi să staţi de 
vorbă. Nu ştiu dacă d[oam]na Milicescu mai e la Paris, 
i-am scris pe o adresă incertă de hotel, o fi primit ori nu 
scrisoarea? Era mai bine dacă ne-am fi decis să-i scriu 
pe adresa ta, dar asta mi-a venit în minte târziu. Oare pot 
spera în cartea cu Eymerich4 și comp[ania]? O rugasem 
pe d[oam]na Milicescu să-ţi pomenească de ea, dânsa 
scria că nu o poate găsi, neavând datele editurii. Din 
scrisoarea ta rezultă că tu tocmai o citeai. Ce să înţeleg 
oare? Pe aici, multe şi de toate, mărunte. Am primit de 
la Guillermou o invitaţie pentru colocviul Eminescu 
din martie, cu specificarea că, datorită austerităţii prin 
care trece biata Franţă, nu se obligă să finanţeze nimic, 
urmând (recte, îndemnându-mă) să mă adresez forurilor 
mele ori unui... mecenate. Fireşte, o asemenea invitaţie 
sună involuntar (?) ironic, ori e trimisă, pro forma, bine 
ştiind omul ce posibilităţi are un universitar român să 
participe la congrese, fie ele despre Eminescu.  Evident, 
de la Bucureşti se va pleca, poate şi de la Cluj vreun 
Camil Mureşan, care-a participat şi la Leipzig la o 
conferinţă de limba şi literatura română (cu aniversarea 
lectoratului de acolo, ca la Sorbona)! Tot aşa, în R.F.G., 
acelaşi ţuţăr al Ierbivorului a reprezentat literele române 
de la Cluj! Rămâne speranţa că odată voi fi trimis şi 
eu, la vreun congres de istorie europeană... Ierbivorul 
care-ţi e aşa de drag, îşi continuă misia, şi cred că îl vei 
găsi tot în şea. Eu însă mi-am luat orice gând şi afect 
de la Universitate, încercând doar să supravieţuiesc şi 
să pot scrie cele două cărţi câte mi-am propus pe acest 
an. Nu e uşor însă. Uneori mă simt aruncat în cel mai 
negru infern sufletesc, alteori mi se pare aşa de inutil 
şi derizoriu tot ce scriu. Nu am acea siguranţă feroce 
a lui Marino, care a înnebunit total, afirmând pe toate 
drumurile că a scris unicul şi cel mai grozav sistem 
critic din literele române. Tupeul prinde până la un 
punct, iată-l plecând din nou pe trei luni cu o bursă 
în Belgia. De unde probabil că te va vizita. Mie însă 
mi s-a făcut aşa o greaţă de acest personaj, cu care am 
încercat un modus vivendi de dragul ameliorării trebilor 
literare clujene, încât sper să nu mai am de-a face cu el 
vreodată. O să-ţi povestesc detalii, ocazional. Doru5 (sar 
de la una la alta) a avut recent mari necazuri, de care 
am aflat abia acum,  îmi pare rău că nu numai eu, dar şi 
alţii o păţesc similar. Marian e la Bucureşti, la nu ştiu 
ce consfătuire. Revista a ieşit, arată încă bine, oricum, 
mult mai bine decât altele, decât „Tribuna” oricum, căci 
aceasta e din zi în zi mai seacă şi mai neglijent făcută. 
„Steaua” va avea în 25 serbarea celor două decenii de 
viaţă, m-au invitat şi pe mine să iau parte, le-am şi scris 
ceva pentru numărul aniversar, dar dragul nostru Sever6 

a respins nevinovata imagine ce încercam: „ningea ca-n 
evul mediu”, fără să-mi poată explica de ce. La catedră, 
l-am serbat pe Pervain, 60 de ani, dar lucrurile au luat o 
aşa de proastă întorsătură încât, fără nici urmă de vină, 
iar am tras ponosul. Ar fi amuzant să-ţi dau detaliile, dar 
oboseala şi lehamitea mă opresc de a mai istorisi cu haz 
ori fără lungi provincialisme. Să le lăsăm la vară, ori...

Sper că ai primit prin Doina antologia 
romanului (Vladisme) şi mica mea antologie de schiţă 
românească, făcută la o comandă dată de „Dacia” 
urgent, în vară, şi care nu e totuşi rea. Dar ea mi-a atras 
din nou ura lui Vl., care s-a „supărat” pe „Dacia” (nu pe 
mine, fireşte, aparent), neputând concepe să facă şi altul 
„teoria genurilor”, şi încă aşa de libertin ca mine! Fără 
schemele şi structuralismele nedigerate! Trag mereu 
speranţă la studiul despre Matei Caragiale, pentru finele 
lui aprilie. Un dor imens şi dureros mă face mai matein 
decât oricând.

                            Te îmbrăţişez cu drag, aşteptând veşti, 
veşti mai bune,

                                                                                     Mircea.

__________________   
1 Cu Michel Durafour, atunci ministru al Muncii, urma 

să am un dialog, reprodus în volumul  Ore franceze, II, 
Editura Polirom, Iaşi, 2002.Vizitase, ca elev de liceu, Delta 
Dunării.

2 Din păcate, foarte atrăgătorul proiect nu s-a realizat.
3 Propusesem Editurii Minerva, la care era redactor 

şef Z. Ornea, reeditarea cărţii din 1969, Avangardismul 
poetic românesc.  Abia în 1990 avea să apară, dar într-o 
formă coplet rescrisă şi amplificată, Avangarda în literatura 
română, la aceeaşi editură, în colecţia „Sinteze”.

4 Nicolas Eymerich (1320 (?)-1399), mare inchizitor 
spaniol, autor al unui teribil Manual al inchizitorilor, pe care 
mi-l procurasem în traducere franceză.

5 Ion Vartic.  
6 Sever Trifu, lector la Catedra de Engleză a Facultăţii 

de Filogie, care ocupa atunci o funcţie de partid, pe linie de 
cenzură.
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Dan PERŞA

România profundă – II

După câteva zile Iana i-a spus că soţul ei i-a cerut 
să meargă la consiliere matrimonială.

-- La consiliere matrimonială? făcu Petrache. 
De ce să te duci? Că acolo mergi în speranţa împăcării 
soţilor, e o încercare de-a mai lungi căsătoria, pe când tu 
mi-ai spus că vrei să divorţezi. 

Dar nu avea ce face, dacă Iana nu-şi refuza soţul 
şi îi dădea speranţe că se vor împăca. Şi apoi aşa e la 
oraş, oamenii au nevoie de asistenţă... ba psihologică, ba 
matrimonială, ba juridică... altfel calcă în străchini.

Consilierul matrimonial era o femeie şi locuia în 
alt oraş. Iana i-a spus că merge acolo cu soţul ei... şi abia 
peste două zile l-a mai sunat. 

-- Cum a fost, a întrebat Petrache.
-- A, a fost frumos, i-a spus Iana. Ne-a adunat pe 

toţi cei care-am fost la ea, că veneau oameni din toate 
părţile şi am făcut un joc. Să interpretăm un rol. Sau mai 
mult de atât, poate, să ne punem în pielea cuiva. Ştii, 
cineva a jucat rolul tău, s-a pus în pielea ta. Funcţiona! 
Nu ştiu puntea creată între cel ce joacă rolul şi persoana 
reală, dar i-am văzut pe ceilalţi transpuşi. Unii chiar 
puteau să dea informaţii despre persoana pe care o jucau... 
câţi copii are, ce muncă face. Erau informaţii despre un 
om necunoscut lor, nici nu auziseră până atunci de el. Ştii 
ce-a spus despre tine?

-- Ce?, întrebă Petrache.
-- A zis aşa: omul ăsta e atât de serios, că nici să 

zâmbească nu-şi permite!
La care bădia zise:
-- Dar eu zâmbesc chiar acum! Adică aţi dat bani 

ca să faceţi un joc?
-- Pentru lucruri din astea, Poştaşul e în stare să 

cheltuiască oricât!
-- Dar femeia consilier, întrebă Petrache, este 

terapeut, are şcoală, are o facultate?
-- A, nu, spuse Iana, dar are talent. Şi are nişte 

viziuni. 
-- E ca şi când v-aţi duce la o vrăjitoare, spuse 

bădia Petrache, suspicios de felul lui, dar să ia în derâdere 
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vrăjitoarele nu-i venea, după ce văzuse ce-i poate pielea 
ţaţei Blana, când a dat nas în nas cu ea! Doar că ţaţa Blana 
era o vrăjitoare din alt timp, din vremea basmelor şi avea 
putere, nu ca vrăjitoarele de la oraş, mai mult psiholoage. 

Cred şi eu, crede şi Iana în vrăjitori, îşi spuse 
bădia. Asta-i România profundă, noi credem. Credem în 
toate bazaconiile şi năzbâtiile! 

 Iana i-a spus bădiei poveştile câtorva cunoscuţi 
de-ai ei, care trecuseră şi ei pe la terapeută (sau, cum îi 
zicea bădia, terapistă) şi aceasta i le-a istorisit.

-- Vezi, de asta te-am întrebat dacă are şcoală, o 
apostrofă bădia Petrache pe Iana. Există o deontologie 
profesională, n-ai voie să vorbeşti despre alţii. Femeia 
asta-i bârfitoare. Să vezi dacă n-o să afle toată ţara 
povestea noastră! O s-o spună tuturor!

-- Sper să nu fie aşa, pare o femeie cumsecade! 
Dar ştii ce-a făcut soţul meu după ce sceneta s-a terminat? 

-- Ce-a făcut, întrebă Petrache, deja destul de 
supărat ca să se aştepte la ce e mai rău de la Poştaş.

-- A plâns şi şi-a cerut iertare de la tine. Vezi, 
femeia asta are talent!

Dar mai apoi Ianei nu i-a mai plăcut de terapistă, 
pentru că s-a aliat cu soţul ei. El plătea, el o îndoctrina, 
consiliera matrimonială îi făcea pe plac. Îi spunea Ianei 
ce îi cerea soţul ei. Aşa că n-a mai vrut să meargă la 
terapie şi i-a spus şi vreo două vorbe bune vrăjitoarei, 
supărând-o, încât nici ea n-a mai vrut s-o mai primească 
la consiliere. Poştaşul a fost nevoit să găsească alte 
mijloace ca s-o aducă pe Iana pe calea cea bună. 

-- Hei, bădie, nu te-ai săturat cumva de viaţă? 
Ba m-am săturat, îşi răspunse singur la întrebarea pe 
care şi-o pusese... Mai vorbea din în când în când cu el 
însuşi. Vorbea aşa nu doar când era singur, ci şi de faţă cu 
Onuţ. Altul s-ar fi ferit să-l audă altcineva. Dar bădiei îi 
plăcea, aşa îi comunica băiatului stările cele mai intime. 
Gândurile acestea parcă nici nu erau ale lui, ci doar îi 
venea să le rostească, poate că în acel fel al poeţilor când 
lasă cuvintele să curgă din ei într-un dicteu automat. Erau 
cuvintele oboselii, cuvintele epuizării. Cuvintele ieşeau 
din gura lui şi curgeau ca un râu şi se mulau pe albie ca 
burta unui animal, lingând bolovănişul... peste denivelări. 
Uneori ameţea când vorbea aşa şi atunci închidea ochii şi 
îi părea că trupul lui se prăbuşeşte într-o parte, iar apoi 
cădea cu totul înainte, cu capul înainte, într-o beznă fără 
fund. 

-- Hei, bădie, nimeni nu ştie că tu, în tine, eşti 
mort... şi învii numai când Iana e aproape. Dar nu eşti cu 
adevărat mort, pentru că auzi încă lupii!

Şi bădiei i se înfăţişa sub pleoape un lup alb uriaş 
şi cu imense mustăţi albe, îngroşate de promoroacă şi 
lupul alb privea la el, nu l-ar fi atacat, privea la el ca la un 
frate pierdut şi uitat, dar care totuşi îi aminteşte ceva, că 
sunt locuitorii aceleaşi zăpezi, că sunt stăpânii aceluiaşi 
ţinut. 

-- Bădie, îi spuse Onuţ, când îi auzea poveştile, 
cred că eşti marele orb, tu nu vezi decât înăuntrul tău. 
Eşti un poet.
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Dar bădia nu se simţea poet, în el nu trăiau 
cuvintele şi nu le scotea pe gură ca o pamblică de 
saltimbanc, ci îi veneau doar acele cuvinte care arătau 
ce a trăit. 

-- Hei, bădie, ofta iar Petrache, îşi turna un deţ de 
horincă şi zdrobea în ea un căţel de usturoi. Lumea asta-i 
ca un huceag, ca un hăţiş unde cocoşi de munte perciunaţi 
şi alunari şi gaiţe şi cintezoi şi pelicani cu guşi târâte, 
fac jertfe de sânge şi lacrimi... Dar iată-mă şi pe mine, 
Petrache păcurarul, dând jertfe de crini. Şi...

-- Sufleţel, ce-i asta, doi ani, opt luni şi trei zile, 
eu vreau mai mult, cincizeci, o sută de ani şi vreau să nu 
mă înşeli şi să nu mori în război. Promite-mi că n-ai să 
mori în război. În viaţa dinainte am suferit mult după ce 
ai murit, pentru că te iubeam. 

Auzea Petrache vocea Ianei şi când stătea pe 
terasă cu Onuţ şi când mergea pe stradă şi când dormea. 
Vocea ei parcă-i intrase în fiinţă. Sau în suflet. Avea vocea 
ei în suflet? 

-- Te iubesc la fel de mult ca în cealaltă viaţă şi 
mai mult, pentru că dragostea de atunci s-a suprapus cu 
sentimentele din această viaţă. De aceea mă durea inima 
când ne întâlneam. 

  Şi lui Petrache iar i se făcea un dor cumplit de 
Iana.

-- Pupăcel, nu pot veni la tine, pentru că mă 
urmăreşte... În loc să divorţeze, a adus acasă un preot. Nu 
crede că sunt îndrăgostită, crede că sunt posedată. 

   Bădia ofta. Hei, bădie, spunea şi lua bicicleta din 
magazia vilei, îl lăsa pe Onuţ singur la masă şi el pleca să 
pedaleze pe drumeagurile din jur. Învăţase să pedaleze şi 
îi plăcea, dar şi-ar fi dorit să aibă un velociped, aşa cum 
văzuse într-o poză din Paris, să stea la înălţime pe şaua 
pusă deasupra roţii cât un prater, de unde putea vedea 
întreaga lume şi putea chiui. Uneori nimerea în pietriş 
şi bicicleta încetinea, scrâşnea, iar pietrele îi aminteau 
de munte, Regele universului, pe povârnişurile căruia 
se căţărase de atâtea ori, printre brazii pădurilor verzi şi 
printre neguri. Dar nu exista în oraş calmul şi demnitatea 
muntelui, acel calm ce te ţinea în palmele lui din care 
timpul dispăruse, iar liniile acelei palme, ca linia vieţii, 
linia morţii şi linia călătoriilor şi a inteligenţei şi-a 
inimii... erau date de pâraie, viituri şi cascade. 

-- Hei, iată-mă şi pe mine, Petrache păcurarul!
În oraş n-ar fi putut striga aşa ceva. Cine l-ar fi 

luat în seamă? În oraş sunt doar urechi de oameni şi cărui 
om îi pasă de tine? Pe când acolo, în Împărăţie, îi spunea 
muntelui că el, Petrache, există şi îi spunea pădurii... iar 
muntele şi pădurea luau seama la existenţa lui şi, într-un 
fel îl ascultau, pentru că îndată ce el spunea cuvintele, 
aerul se umplea de ozon.

Aşezat apoi pe un scaun pe terasa vilei, bea o 
socată rece dintr-o sticlă prăfuită adusă din beci. În una 
din zile îl întrebă pe Onuţ:

-- În ultima vreme, de câte ori am trecut pe aici, 
n-am mai văzut-o pe Ştefana. O fi plecat la Scăeni la casa 
ei?
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-- Nu, bădie, ia mergi dumneata în bucătărie s-o 
vezi, îl îndemnă băiatul şi-l împinse uşurel. 

Petrache se duse, gândind că oare pentru cine o 
fi gătind Ştefana, de vreme ce doar el trecea din când pe 
acolo, iar Onuţ şi el destul de rar şi nici nu mâncau, mai 
mult beau. 

Aşa că nu mică i-a fost mirarea, când găsi 
bucătăria transformată într-un laborator. Un laborator 
farmaceutic, din câte îşi dădea seama. Ştefana venise de 
vreo trei luni în Bucureşti şi deja vreo treizeci de femei, 
care se credeau sterpe, purceseseră grele. Totul pornise 
de la o vecină care i s-a plâns că fusese la toţi doctorii 
lumii şi nici unul nu i-a găsit leac, că tare-şi dorea un 
prunc şi nu avea noroc să cadă grea. Ştefana a tratat-o 
cu creţişoară şi n-a trecut o lună până ce tânăra femeie a 
prins cheag. Şi pe dată vestea s-a răspândit şi alte şi alte 
femei băteau la poarta vilei şi-o rugau pe Ştefana să le dea 
leacul. Şi dacă au purces grele, au început să vină la ea şi 
oameni cu alte beteşuguri, să se înfrupte din farmacopeea 
naturii. Îi vindeca pe bolnavii de prostată cu pufuliţă, 
urzică albă moartă, ghimpe, pir şi ienupăr, celor slabi de 
virtute în pat le dădea ghimbir, usturoi, ţelină, busuioc, 
lemn dulce, brânca ursului şi schinduf – că învăţase de la 
o bătrână din Scăeni ierburile de leac şi puterea plantelor 
tămăduitoare. Le reda vigoarea celor anemiaţi, curăţa 
pielea celor buboşi, făcând-o ca de prunc, întărea vederea 
şi auzul celor miopi şi tari de ureche, vindeca podagra, 
diabetul, constipaţia, gripa, gastrita, furunculii, insomnia, 
negii, micozele, sforăitul, tusea, ulcerul şi varicele – iar 
unii spuneau că ar vindeca şi cancerul chiar. Aşa că la 
poarta din dos a vilei, când se uită pe fereastră, bădia 
Petrache văzu pelerinaj de norod. Se scărpină în creştet 
şi, amintindu-şi astfel ceva, o întrebă:

-- Tu Ştefana, dar un leac să îndesească părul, nu ai?
-- Au crezi că aici e clinică turcească, a întrebat 

femeia. Că la turci se face implant de păr. Altfel e greu! 
Ca să-ţi îndeseşti părul, trebuie să duci o viaţă sănătoasă, 
iar dumneata, bărbate, ca toţi bărbaţii, deh, nu te poţi 
abţine de la ţuică, de la bucate grase şi dormi puţin şi 
alandala. Dar uite, pentru că ai întrebat, ia un ulei de 
susan făcut de mine, masează bine la rădăcină şi mai ia 
sticla asta în care am amestecat oţet de mere, gălbenuş de 
ou şi ulei de măsline. 

Bădia n-a mai întrebat-o pe Ştefana cum o duce şi 
dacă nu se plictiseşte, că şi-a dat seama cum stă treaba, i-a 
mulţumit şi-a plecat cu comoara. Şi tare s-a mai bucurat 
când, după vreo trei luni, părul lui s-a făcut des ca peria, 
cu fir elastic şi strălucitor. Mai scăpase şi de mătreaţă şi 
vederea i se limpezise!

Însă necazuri tot avea bădia. Poştaşul i-a găsit 
blogul pe Facebook şi-a început să-i scrie vrute şi nevrute. 

-- A, să nu mai discuţi cu el, caută să te 
îndoctrineze, i-a spus Iana.

-- Cică să ne întâlnim la o bere, spuse bădia 
Petrache. De parcă am fi vechi prieteni. Nu-şi dă seama 
că nu poate fi prietenie între noi? Ştie! Că doar eu i-am 
luat femeia. Vrea să mă studieze. 
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-- Eu te rog să nu discuţi cu el, pentru că subiectul 
de discuţie aş fi eu şi-mi displace. 

Bădia oricum nu avea de gând, aşa că l-a întrebat 
pe Onuţ cum se face şi i-a dat block la Poştaş. 

Însă Poştaşul avea resurse şi i-a scris pe 
WhatsApp că n-a fost frumos că l-a blocat. Bădia s-a 
gândit vreo două zile şi i s-a părut că nu-i bine să nu-i 
dea nici un răspuns, că ar fi semănat a desconsiderare 
şi-a dispreţ, aşa că l-a deblocat pe Facebook cât să-i 
scrie, pentru că nu putea să tasteze, cu degetele lui 
bătrâne, pe telefon: „Măi bărbate, nu te-am blocat 
în lista mea de prieteni pentru că mi-ai fi devenit 
antipatic, s-au pentru că m-ar deranja prezenţa ta. 
Însă mi-am amintit că pe vremuri, când eram şi eu 
tinerel, eram foarte gelos şi ştiu că gelozia se hrăneşte 
din cercetarea oamenilor care te fac gelos. Cu cât mă 
cercetezi mai mult, cu atât obsesia ta se adânceşte. 
Şi mi-am spus că mai bine te ajut blocându-te. Te-
am blocat ca să nu mai poţi cerceta. Ei bine, mie 
mi-a venit, de la o vârstă, mintea la cap şi am înţeles 
cum trebuie să trăiască bărbatul cu femeia. Ultimei 
femei, cu care am stat opt ani, o bucătăreasă grasă 
şi frumoasă din Scăeni, i-am spus de la început aşa: 
draga mea, eşti liberă să faci totul după placul inimii 
tale. Aşa trebuie să fii, liberă. Dacă n-o să-ţi mai placă 
de mine şi vrei să mergi la alt bărbat, du-te. Eu n-o 
să te urmăresc şi nici n-o să te controlez şi nici n-o 
să mă uit crunt la tine şi nici n-o să te cert. Orice 
om trebuie să aibă libertatea să trăiască după placul 
inimii lui. Nu avem decât o viaţă în acest trup purtat 
acum ca o haină, aşa că nu merită, în timpul scurt al 
existenţei noastre în acest trup, să ne canonim, să ne 
înfrânăm pornirile sufletului şi să suferim. Fii fericită 
pe lumea aceasta! Aşa i-am spus femeii, pentru ca ea 
să fie liberă şi fericită. Când o femeie stă cu tine, care 
eşti bărbat, e o uniune liber consimţită, iar când unul 
dintre voi nu mai vrea această uniune, de ce să chinui 
omul, căutând să-l ţii cu forţa lângă tine? Nu mai bine 
o laşi în pace şi îţi găseşti altă femeie, care să vrea să 
stea cu tine liber consimţit?”. 

Aşa i-a scris, apoi l-a blocat iar.   

Poştaşul probabil o fi înţeles el ceva din ce i-a 
spus bădia despre libertatea umană. Ştia de la Iana că are 
unele porniri nobile, dar apoi o întoarce cu preşul ca la 
Ploieşti şi face cum îl taie capul. 

-- A chemat preotul, îi spuse Iana lui Petrache, a 
sfinţit casa, că doar-doar se va întâmpla ceva şi-o să te uit. 

-- Dragostea e mai tare ca toate, învinge orice, i-a 
spus iarăşi Petrache.

-- Doar că acum a spus că e de acord să divorţăm, 
dar până la divorţ să am o conduită exemplară şi să nu ne 
mai vedem. 

-- Ooof, Petrache, Petrache, a oftat bădia din 
rărunchi. Şi dacă divorţul se dă peste un an... sau doi... O 
să mor de inimă până atunci.     

-- Pune binele înainte. O să divorţez şi-o să scap, 
în sfârşit! Dar acum am terminat lucrarea pentru firmă şi 
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nu mai merg la slujbă şi nu mai am motiv să ies din casă. 
O să-mi fie mai greu să te sun. Voi fi însă liberă curând!

Bădia îl chemase la el pe Onuţ, că gândise cum să 
facă pentru a divorţa de Ştefana. S-au aşezat la masa de 
pe terasa de afară, aşteptând să vină şoferul, trimis să facă 
nişte cumpărături. 

-- Măi Onuţ, acum sunt cu totul alte vremuri decât 
au fost!

-- Ce vrei să spui, bădie, mie mi se pare că nu s-a 
schimbat nimic. 

-- Ba, e drept că oamenii de azi sunt produsul 
istoriei, că societatea, felul de a fi al românilor vin din 
trecutul nostru, dar e o mare diferenţă faţă de ce era! Ai 
auzit de Ceauşescu, nu? 

-- Auzit, bădie, cum să nu aud? Vorbea taică-meu 
mereu de el!

-- Ştii că a dărâmat biserici?
-- Ei, asta n-o ştiu.
-- Atunci hai să-ţi povestesc de unde venim... Şi 

întocmai aşa cum excavatoare şi buldozere au zdrobit 
bisericile una câte una, spuse bădia Petrache lui Onuţ, 
a pornit Ceauşescu iarăşi excavatoarele, buldozere şi 
macaralele, dar ca să construiască astă dată, nu pentru 
a nărui, peste tot ce-a surpat, oraşe-dormitor şi-o 
capitală-dormitor. Ca să aducă de la ţară, ţărani brotăcii 
de atâta verdeaţă, care ce ştiau ei, să are cu plugul, să 
semene şi să culeagă roadele pământului şi să aibă grija 
animalelor domestice... pentru a-i face proletari. Şi 
aşa i-a înstrăinat pe oameni de pământ, de rosturile lor 
şi ce oraşe, măiculiţă, a făcut? Cazărmi, dar nu ca ale 
militarilor disciplinaţi, ci ale oamenilor rupţi de traiul 
lor, lipsiţi de scop, săraci şi cu o minte ce nu se potrivea 
cetăţilor. Însinguraţi, cu dorul casei, nu pofticioşi de 
zarvă şi teatru şi expoziţii şi idei, cum sunt adevăraţii 
citadini. Pentru cei din oraşe, ţăranii au fost o molimă, 
calamitate, iar pentru ţărani a fost un fel de moarte. Nu 
se descurcau în pletora oraşelor. Ce ştiau ei era una şi 
bună, aşa că s-au schimbat în... În ce? În satul lor, trăiau 
după obiceiuri ancestrale. Dar aici? Modul lor vechi 
de trai nu le era de nici un folos. Ce puteau fi? Inculţi, 
la o adică, erau pleavă, barbari. Crâşma le-a devenit 
biserică. Neciopliţi, grosolani, primitivi. Dar cu bunul 
lor simţ ţărănesc, au creat folclorul citadin. Au triumfat 
macaralele, măi Onuţ! Şi după Revoluţie? Unii dintre 
acei ţărani deveniţi proletari, oameni noi, s-au înavuţit, 
măi băiete! Cum şcoală n-au şi n-au citit o carte în viaţa 
lor, auzi şi azi maneaua din maşinile de lux. Şi n-are 
cine-i educa. Clasa mijlocie... oamenii şcoliţi şi culţi, 
sunt săraci lipiţi pământului şi le râd în nas îmbogăţiţii, 
când vor să le arate că nu-i bine ce fac. Din pricina asta 
cultura a decăzut. Vindem cele mai puţine cărţi din toate 
ţările Europei. Cam ăştia suntem astăzi, măi Onuţ. Un 
amestec de ţărani aduşi la oraş departe de rosturile lor, 
şi de proletari grosolani, oameni noi. Dar gata, văd că 
a venit şoferul. Ia du-te de cheam-o pe Ştefana şi să 
mergem la Tribunal. 
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Veronica D. NICULESCU

Drumurile

De câte ori plec în oraș, decid abia după ce 
închid poarta încotro o apuc. 

Pe trotuar, cu spatele la casă, stau cu spatele 
la oraș. Ca să ajung în centru, mă pot răsuci înspre 
dreapta, cotind după o vreme la dreapta, sau mă pot 
răsuci înspre stânga, cotind după o vreme la stânga. 
Dacă o iau la dreapta, am casele în dreapta mea. Iar 
dacă o iau la stânga, am casele în stânga mea. O bună 
bucată, vreo doi kilometri, cele două drumuri merg 
în paralel, apoi cel din stânga se curbează discret, 
se sucește și, în cele din urmă, se intersectează cu 
celălalt, înainte de podul peste Bega, în dreptul 
unei biserici ortodoxe. Drumul din dreapta e drept. 
Drumul din stânga e strâmb. Drumul din dreapta, cel 
pe care merge tramvaiul, înghite în dreptul bisericii 
drumul din stânga.

Azi o apuc pe drumul din dreapta. Îl aleg de 
obicei la prima ieșire, din pură nostalgie, pentru 
că e drumul vechi, singurul pe care-l foloseam în 
copilărie. 

Pe-atunci, celălalt era doar drumul spre 
cimitir. Acum, e antidotul personal, ocolul cel bun, 
răfuiala și deliciul. Și cred că preferatul meu, dacă 
poți să ai un preferat dintre două drumuri care duc în 
același loc, și poți, fiindcă aici ai o șosea largă și case 
pe care le-ai văzut mult mai rar și tot acolo se află 
cimitirul, desigur, între un supermarket mai vechi și 
unul mai nou, și-un sens giratoriu plin de posibilități, 
apoi remiza de pompieri și un spital unde ai impresia 
că ai fost internată, deși ți se spune că n-a fost acela, 
ci altul, dar fiorul oricum apare mereu când zărești 
intrarea minusculă în clădirea galbenă, cu ziduri 
coșcovite, și plăcuța verde cu litere albe, Internări, 
ai convingerea că acolo ți-ai lăsat toate hainele de pe 
tine într-o geantă, după ce te-ai dezbrăcat în spatele 
unor perdele bleu umflate de curent și-ai plecat 
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mai departe într-o cămașă de noapte și-un halat de 
prosop, ziua în amiaza mare, ce de coridoare, ce de 
ciment, doar cu buletinul în mână și cu plicul cu bani 
în buzunarul halatului, iar mai încolo, după ultimul 
cot pe care-l face strada, înainte de-a se intersecta 
cu celălalt drum, al copilăriei, din dreapta, e o zonă 
pe unde nu prea circulă nimeni pe jos, iar dacă te 
scapă fredonatul nu te simți chiar oribil când și dacă 
te depășește vreun rătăcit cu mers mai grăbit și mai 
sigur, și pe ziduri sunt scrise fel și fel de năzbâtii, 
cum ar fi aceea care părea un vers lungit, un anti-
motan tolănit pe sub ferestre cu geamuri prăfuite și 
sparte, cu folii înfoiate de-un vânt, ce corabie, vers 
nememorabil, deci pe care l-am uitat între timp, dar 
care încă există, dacă nu pe casă, atunci într-un folder 
cu fotografii, într-un computer, la mine, poate și la 
tine, nu știu.

E foarte posibil să greșesc când spun drumul 
din dreapta și drumul din stânga, fiindcă eu le numesc 
așa când stau în fața porții cu spatele la casă și cu 
spatele la oraș, neștiind încotro să apuc, dar sigur că 
odată ce mă răsucesc, înaintez, cotesc și încep să merg 
pe oricare dintre ele, drumul din stânga mea devine 
drumul din dreapta casei, iar drumul din dreapta mea 
devine drumul din stânga casei. Dar eu le voi zice 
așa cum am apucat să le zic prima oară, fiindcă și noi 
înșine purtăm, la urma urmei, numele pe care ni l-a 
dat cineva înainte să ne răsucim cum am poftit și să 
pornim cu fața pe oricare drum, spre vreun presupus 
centru, al nostru, oricare.

Acum sunt pe drumul cel vechi. 

Cum aș descrie toate astea cuiva care nu le-a 
văzut niciodată? Șirul de case alunecând pe lângă 
umărul drept, săltând ușor la fiecare pas, obloanele 
trase până jos dimineața, dar și mult mai târziu, 
ca acum, senzația că unele nu se mai ridică deloc, 
niciodată, că soarele n-a mai pătruns de ani de zile 
acolo, în camerele care nu pot fi luminate nici de 
pe partea cealaltă, dinspre răsărit, căci casele astea 
sunt așa de adânci, grădinile de asemenea. Nu chiar 
obloane peste tot. Acele rulouri de lemn vopsite într-
un maro dezgustător, cel mai acru ocru, pe care le 
poți remarca din tren încă de când ajungi pe la Lugoj. 
Case cu un singur nivel, acoperișuri joase, de țiglă, 
peste poduri în care, măcar ici și colo, pe sub bârne 
înclinate, trebuie să se mai ascundă țitere și cuiburi de 
viespi. Un praf fin peste toate, în toate, peste țigle și 
pe ramele verzi și maro ale ferestrelor, în crestăturile 
porților de lemn și pe lângă clanțe, în găuri de chei, 
pe mustața de deasupra gurilor strânse ale cutiilor 
poștale montate în uși, oricât ar ploua, atunci când 
mai plouă. Praf, praf. Trotuar îngust, descărnat, ușor 
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înclinat, între casele astea și fâșia de spațiu verde 
generoasă, pe care câte un nuc, câte-un salcâm, o 
mimoză, fâșie brăzdată de alei betonate pe care în 
fiecare miercuri, ca azi, sunt scoase tomberoanele 
mari de gunoi, iar apoi strada lată, cu două sensuri, 
asfaltată, nici un marcaj, aer de curea veche gata să 
plesnească peste o burtă bătrână și plină, molcuță. 
De cealaltă parte, totul se reia simetric, spațiu verde 
și case, dar casele sunt mai înalte, destul de multe 
au câte-un etaj în plus, sunt relativ noi, dar nu toate, 
adevărul e că dintotdeauna au fost case mai înalte 
pe partea cealaltă, sau poate e doar o chestiune de 
perspectivă, însă e clar că o parte dintre cele vechi, 
ale sașilor, au dispărut cu totul, au fost lăsate să se 
facă zob și extrase ca măselele putrede, iar în locul 
lor s-au înălțat vile cu ferestre boltite și una chiar cu 
coloane de Ateneu la intrare, sau mai degrabă cu o 
serie de biscuiți șprițați stând de-a-n picioarelea, case 
care nu amintesc de nimic din ce-a fost odată aici, ca 
să vorbim deocamdată numai de case, și nimic despre 
oameni, și nimic despre câini. Pe partea noastră, până 
la colțul străzii, vreo șase, șapte case din cele micuțe, 
absolut neschimbate, nu le-am numărat niciodată, n-o 
s-o fac nici acum, de ce-aș face-o, ți le poți imagina 
mai bine așa, un șir care începe, care se termină. Pe 
colț e o casă verde, lipsită de colț. O teșitură lungă, ca 
o formă de respect pentru locuitorii de demult, care 
se strecurau seara târziu către locuințele lor, abțiguiți 
sau doar obosiți, ținând drumul cu peretele aproape 
de umăr, până ajungeau la o deschizătură familiară, 
poarta lor, acasă al lor. Cândva, pe latura asta 
înclinată unde se află și ușa, era un panou: Asociația 
Columbofilă „Voiajorul” Timișoara. Dar n-am văzut 
niciodată oameni intrând, oameni ieșind, iar singurii 
porumbei sunt cei liberi, comuni, ciugulind de pe 
jos. În iarbă a apărut o broască de ciment, vopsită în 
verde, atât de mare încât n-ar încăpea într-o găleată 
cu zece litri de apă. Urmezi teșitura asta, cotești 
cu blândețe, pătrunzi pe străduța pavată cu piatră 
de râu, cu flori cât bisericile de o parte și cealaltă, 
plante atât de diferite de tot ce cunoșteam eu acasă, 
pe când eram mică, pe care nici azi nu le vezi decât 
rar în București, în curțile caselor. Crini de toamnă, 
albi, cu boboci lunguieți și cărnoși, numai privindu-i 
îți vine gust de dovlecel în gură, hortensii roz și 
lănci ascuțite ițindu-se din grămăjoare de pietre. 
Aici, la o fereastră larg deschisă, stătea sprijinită 
în coate o bătrână nemțoaică, și ceva mai încolo o 
alta, unguroaică, trebuia să le spui Küss die Hand 
(îmi ieșea „Chistihand”) și  Grüß Gott (îmi ieșea 
„Criscot”) când te strângea mama de mână, dar 
nu deschideai gura, ai fi deschis-o ca să zici „Săru-
mâna”, dar tot instructajul de-acasă până aici îți tăia 

orice chef de-a vorbi, de-a stâlci un salut nefamiliar, 
neînțeles în ciuda tuturor explicațiilor („Nu așa, üüü, 
ü, zi după mine!”, și cuvintele mamei însoțite de-o 
boare de piele umedă pe sub o rochie verde de mătase 
cu un volan fluturând între sâni). Apoi cotești încă o 
dată, pe sub salcâmi, la stânga – începutul de drum e 
un Z, seamănă cu volanul de pe rochia ei –, și de-acum 
deja ai în față bulevardul, uite-l, o ultimă înșiruire de 
case și ajungi la el și la stația de tramvai de pe colț, 
unde era o agenție Loto, dar acum nu mai e decât un 
spațiu părăsit, cu draperii cenușii atârnând dezolant la 
ferestrele cu afișe care încă promit un câștig fabulos 
– 15 miliarde de lei la Noroc –, la pompa de apă din 
care nu mai există decât cuva de fontă, brațul ondulat 
a dispărut fără urmă, iar pe colțul opus, cum înaintezi 
pe linia de tramvai, pe drumul cel drept, se află localul 
unde-au băut generații de-a rândul, începând cu mult 
timp înaintea bunicului meu și continuând și acum, 
iar pe un zid exterior e telefonul public, portocaliu cu 
receptor de ebonită, care afișează pe ecran mesajul 
„Telefon nefuncțional”, un fel de „Ich sterbe” – spre 
deosebire de marea majoritate a telefoanelor publice 
din țară care n-au mai zis nici atât, au murit fără ca 
măcar să-și dea seama ce li se întâmplă. Iar noi le-
am lăsat să moară, cum am lăsat și telefoanele din 
casă, cu disc, și tutungeriile, centrele de remaiat 
ciorapi, adevăratele mercerii, ceasurile mecanice 
ticăind cu rubine în craniile lor, cum mor și vor muri 
cinematografele, cofetăriile, poate teatrele și teatrele 
de păpuși, cu semiluni de carton pe care se leagănă 
veșnic crăiese cu păr de lamé, fotografiile cu margini 
dantelat decupate, precum și foarfecile care nășteau 
asemenea margini, poate chiar cărțile, cele în care 
supraviețuiesc denumirile tuturor acestor lucruri 
care-au murit, țiterele, poate chiar viorile și pianele, 
numai cârciuma asta va rămâne pe străduța asta an 
după an încă mult timp de acum înainte, dovadă 
fiind chiar acel „mult-timp-înaintea-bunicului”, iar 
din când în când, exact ca în copilăria mamei mele – 
de parcă o mână glumeață ar lua timpul și-ar face o 
buclă din el, unind anii ‘50 dintr-un secol cu anii ’20 
ai secolului următor –, din localul de pe colț, numit 
simplu, „La Colț”, o să iasă cu pași clătinați un bătrân 
cu ochi umezi și nas roșu, care-o să arunce un pumn 
de bomboane în aer strigând aproximativ aceleași 
cuvinte pe care le-a auzit și el când era mic, făcând 
astfel copilașii de pe o rază de treizeci de metri să 
se adune iarăși în locul ăsta ca păsările, pentru a le 
ciuguli de pe jos.

Într-o zi am căutat pe internet ce-i cu asociația 
asta columbofilă. Nu i-am găsit adresa, dar am dat 
peste un articol într-un ziar local, dacă i se poate 
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spune articol, dacă i se poate spune ziar. Era o pagină 
de internet unde erau prezentate de-a valma informații 
despre câți membri are asociația – peste o mie cinci 
sute – și ce rase obișnuiesc să crească – erau lăudați 
„jucătorii de Galați” –, iar după un paragraf despre 
seceta din cauza căreia crescătorii se descurcau tot 
mai greu, articolul continua doar pentru a se încheia 
abrupt cu: „Se știe, oricum, că porumbelul gătit are un 
gust deosebit de bun. Chiar și președintele asociației, 
E. S., mai taie din când în când câte un porumbel, 
dar în nici un caz dintre cei gălățeni. De multe ori, 
când decide să gătească un porumbaș, o face pentru 
copiii lui. Sunt foarte cunoscute proprietățile supei de 
porumbel pentru bebelușii care sunt înțărcați.”.

Pe linia de tramvai, tot înainte, după câteva 
intersecții, undeva în stânga e piața. Va trebui să 
cumpăr câte ceva de mâncare, dar asta la întoarcere. 
Acum vreau să mă duc mai departe, spre centru, și 
nu doar până la magazinul cu becuri, măcar până la 
catedrală sau poate până în Piața Unirii. Niciodată nu 
e nevoie de nimic, dar întotdeauna e nevoie de ceva. 

Înaintez pe partea dreaptă, umbrită, pe trotuarul 
îngust, pe lângă case înalte cu ferestre deschise, unde 
știu sigur că nu voi întâlni nici un cunoscut niciodată. 
Nu am pe nimeni în orașul acesta, în afară de părinții 
mei. Când ei nu vor mai fi, ce îmi va mai rămâne aici? 
Casa cu luminile stinse – să nu uit să cumpăr becuri –, 
curtea și mai năpădită de buruieni ca acum? Ah, dar 
erau violete! 

La colțul următor, în stația de tramvai, unde pe 
vremuri era un magazin mic cu aparatură medicală și 
acum se vinde gresie, stau două femei care țin în lesă 
câte un cățelandru, cred că din rasa Border Collie. 
Niște pui tricolori de până într-un an, ieșiți la primele 
lor lecții de dresaj și privind lumea cu o mirare 
înrudită cu a micului Grișa. La comanda abia auzită 
de mine, cățeii se așază în fund și așteaptă tramvaiul. 
Mă opresc și eu în linie cu ei. Mă uit la puful lor, 
câini-boboci, încă n-au penajul definitiv, ei se uită 
la stăpânele lor fremătând, înnebuniți să primească 
un ordin, cu ochii aceia ai lor năucitori, și căprui, și 
albaștri, eu mă uit la ei și la vitrina unde cândva erau 
seringi așezate în cutiuțe metalice și după tramvaiul 
care nu vine. Mai am în geantă un teanc de bilete din 
iarnă, atunci am folosit tramvaiul pentru prima oară 
după mulți ani de zile, era ger și aveam plase grele, 
ceaiul trebuia să rămână cald până când ajungeam la 
spital. 

În capătul străzii se ivește botul violet al unui 
tramvai, e încă departe, tremură ca un miraj oprit la 
semafor, am timp să pretind că nu-l văd și să pornesc 
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în continuare pe jos, încă una, două, nu știu exact câte 
stații și nici nu contează, e important să nu știi, să nu 
numeri, fac acest minunat exercițiu de neglijență și 
nepăsare uneori, acum e momentul. Aici stațiile sunt 
atât de scurte, călătorii de la ferestre atât de cărunți. 
O să mă las depășită de ei, mergând pe partea dreaptă 
a drumului, mereu pe la umbră, căutând cantilena, 
care nu se pornește, care nu se pornește, și scoțând 
telefonul din buzunarul lateral al genții, privind ceasul 
de pe ecran și continuând să merg o vreme așa, cu 
telefonul prea mare în mână, gândindu-mă să te sun, 
căutându-te, privindu-ți numele și apoi renunțând, 
dar vorbind cu tine așa, spunându-ți ceea ce-aș vrea 
să îți spun, nu ceea ce ți-aș spune dacă te-aș suna – nu 
cum am călătorit, nu cum am ajuns, nu cum am găsit 
grădina – și probabil tocmai de asta renunțând să te 
sun. Pe lângă case mă duc, pe sub schele și pasaje de 
lemn, pe lângă biserica romano-catolică frecventată 
de mama la școala de duminică, unde e o grădină cu 
un loc de joacă și un mormânt vechi împrejmuit cu 
un gard scurt de sârmă – între tobogane colorate de 
plastic, mormântul –, pe lângă teatrul de păpuși unde 
n-am intrat niciodată, și unde e adunată o mulțime 
drăguță, actori și părinți cu copii, sunt îngeri cu aripi 
de carton și un clovn strigă la megafon: „Ce zi e azi? 
Ce zi e azi? E cea mai importantă din zile! Începe 
o săptămână de povești!...” și-un copil în salopetă 
albastră zice încetișor, răspicat, din spinarea tatălui 
său: „Astăzi este miercuri!”. Și mai departe, cu ochii 
la acele balcoane de pe partea opusă, unde încă mai 
înfloresc mușcate roșii și albe pe sub umbrele de 
soare, de unde probabil că strada se aude foșnind ca 
un șarpe, și apoi pe lângă biserica ortodoxă, unde 
apare din dreapta și drumul celălalt, ocolit, cu vers 
lung tolănit pe sub ferestre-n ruină, și încă un pic mai 
departe, pe lângă case care nu mai au nimic în comun 
cu trecutul, în afară de bucățile de tencuială care se 
desprind putrede de pe oase, se desprind și tot cad, 
mai vizibil sau nu, în hălci sau în pulbere fină, purtată 
de vânt sau de ape, în văzduh sau pe tălpile noastre, 
dar în afară de asta nimic; în miezul și-n sufletul lor 
ceva s-a schimbat iremediabil, alți locatari dincolo de 
ramele albe de plastic și-o muzică atât de străină, uite 
și locul unde într-unul din anii trecuți am văzut cea 
mai mare coroană, ajungea până dincolo de ferestrele 
de la primul etaj, avea patru, cinci metri, nici n-ai 
fi putut citi mesajul de condoleanțe de pe banda de 
hârtie decât dacă te-ai fi îndepărtat mult, așa cum 
ca să privești tablourile de mari dimensiuni trebuie 
să faci un pas, doi înapoi, doar că aici ar fi trebuit 
să traversezi și să citești din stația de tramvai sau 
chiar de la florărie, dacă ai fi vrut să citești așa ceva, 
adică nu-te-vom-uita-niciodată, bulibașă al nostru, 
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am văzut abia seara la știri, încă aveam mirosul de 
garoafe și lumânare în nări, îmi venea iar să vomit.

În toate intersecțiile cu străduțele mici, 
transversale, au apărut semafoare de la o vreme, ești 
nevoit să te oprești, să lași să treacă timp și mașini, să 
traversezi ca tras cu cheița când începe răpăitul scurt, 
ca o ploaie.

Câinii. Câinii din rasa Border Collie sunt cei 
mai inteligenți dintre toți câinii. Am scris despre 
ei demult, când colaboram la o revistă destinată 
iubitorilor de animale ca să-mi rotunjesc salariul de 
redactor-șef de cotidian și să-mi înăbuș nefericirea 
care venea la pachet cu funcția. E o rasă care li se 
potrivește tuturor oamenilor, se dresează minunat, 
tânjesc după stăpân, o să-ți soarbă fiecare cuvânt și 
fiecare gest, însă nu-s potriviți în familiile cu copii. 
Pentru că de generații se îndeletnicesc cu păzitul 
turmelor de oi, câinii ăștia se vor purta tot așa și 
cu puii de om, folosindu-și privirea hipnotizantă: 
„Obișnuiți să țină grupate animalele, vor proceda la 
fel și cu copiii, trimițându-i la locul lor imediat ce 
aceștia își vor părăsi poziția.”. Hotărâți, entuziaști, 
curajoși, vor deveni apatici dacă mintea nu le va fi 
mereu ocupată. Reticenți față de străini. Mă bucur că 
i-am văzut, deși ei n-au părut să mă vadă.

La fiecare așteptare la semafor, la fiecare 
traversare, când ies din umbra clădirilor, simt ce 
puternic e soarele deja. Nu voi mai putea înainta mult, 
voiam să ajung până în Piața Unirii, doar ca să văd 
orașul un pic, nu am nimic special de făcut, o să-l pot 
vedea și zilele viitoare, săptămâna e lungă, ploi nu se-
anunță. Iată-mă pe pod, iată Bega, iată alveola ferită în 
care poposesc de obicei, privind râul de-aici, privind 
pădurea de alge, câte-un pescar pe mal, câte-un canoist 
înaintând în aval, lopătând lin, ajutat de apa verde și 
groasă. Dar acum colțul e ocupat, un băiat scund, cu 
părul creț și negru prins într-o coadă stă și privește, 
pare fermecat și trist totodată, mi-a furat locul și tot 
ce mai era de furat odată cu el, se uită la râu, se uită la 
pădurea de alge, la vreun pescar de pe mal, la vreun 
canoist înaintând în aval lopătând lin, pe care nu-i 
văd, căci trec mai departe laolaltă cu ceilalți pietoni, 
peste burta de piatră, nemulțumită, ursuză, dar iată că 
există o alveolă simetrică și de partea cealaltă, aici nu 
m-am oprit niciodată, locul meu era acela de dincolo, 
ce să fac, să fac un exercițiu, mă retrag aici și privesc, 
căutând cantilena, deși simt că aș pierde-o de îndată 
ce aș găsi-o, prea tulbure totul acum, dar o caut, în 
ritmul apei ce trece bolborosind peste pădurea de alge 
pieptănată temeinic, în singurătatea pescarului care 

aruncă momeală în apă, în scânteierile romburilor 
unduitoare, în spinările peștilor mici ce săgetează în 
grupuri către buletele aromate aruncate de om. 

— Isn’t it beautiful?
Vocea băiatului m-a speriat îngrozitor, mi-e 

rușine de halul în care am putut tresări. S-a speriat și 
el de tresărirea mea. În clipa când m-am întors înspre 
el, i-am văzut zâmbetul larg dispărând. O anti-pisică 
de Chesire, probabil din Peru, din Argentina, din 
Chile. Și-acum dispare cu totul chiar el.

Fluturi turcoaz, valuri de miere topită sub 
pleoape. Sub piele, amarul.

O să caut următoarea zebră și o să trec pe partea 
cealaltă, o să fac cale întoarsă până la magazinul de 
becuri, unde o să vorbesc cu acea voce străină a mea 
cu o femeie străină. Voi cere cinci becuri lumânare, 
ecologice, aveți și de-un alb cald, care să imite lumina 
incandescentă adică, asta sună foarte bizar, o lumină 
imitând-o pe alta, da, avem, și încă două clasice, pară, 
cu dulie mare, primele sunt pentru candelabrul din 
sufragerie, unde mai arde un singur bec, deși în iarnă 
luasem unele noi, toate alb rece, sau poate că asta a 
fost vara trecută, nu cred, nu, astă-iarnă a fost, și cele 
mari sunt pentru bucătărie și baie, comandă fermă de 
la mama și scopul meu în ieșirea de azi. 

După accidentul din iarnă, tata a învățat relativ 
repede să deschidă robinetele și să aprindă lumina, 
dar încă mai uită să închidă după ce merge noaptea 
la baie. Probabil pentru că deschisul este o nevoie, 
în timp ce închisul nu-i neapărat necesar. Așa că, de 
astă-iarnă încoace, mama tot găsește lumina aprinsă 
sau apa curgând și ar vrea să evite risipa. „Medicul a 
zis că ce nu s-a reparat în șase luni nu se mai repară 
niciodată. Dar să nu-i spui, că se enervează.”

Iau becurile și plasa subțire, cu dungi în nuanțe 
de mov, mă detest de cum pășesc în stradă pentru 
drăgălășenia arătată vânzătoarei, pentru excesul de 
explicații, pentru faptul că atunci când ies sunt mai 
transpirată pe spinare decât dragul de Belacqua ieșind 
de la poștă. Mă opresc la umbra unui tei, casc plasa 
și aranjez cutiile cum pot, ca să stea aliniate, becurile 
groase la fund, cele subțiri înșirate deasupra, dar una nu 
se potrivește nicicum și n-am ce să-i fac, așa că o pun 
în picioare într-o parte, mă sâcâie, dar înaintez către 
piață căutând să nu mă gândesc la colțurile care împung 
în plasticul fin, legăn punga ușurel mimând nepăsarea 
și așteptând să mă molipsesc cât mai iute de ea. Ca o 
lumină care o imită pe alta. Ha, ah... Mă gândesc la ce-
am de făcut mai departe: roșii, fructe, pâine. 

Roșii, fructe, pâine. 
Și-un colț împungând insistent punga mov, 

dinăuntrul meu, chiar de sub coaste.
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24 vatra-dialog

cu
Emilian GALAICU-PĂUN 

„Eu cred că poemele trebuie să comunice 
ele înde ele, atât în interiorul unei cărţi, cât 

şi de la carte la carte.”

Vasile GRIBINCEA: Ați putea evoca 
momentul – sau, cel puțin, perioada – în care formula 
„sang d’encre” v-a pătruns în vocabular? Dar calea 
aprop(r)ierii sale poetice? Ar fi just să vedem în 
volumul Abece-Dor din 1989 (din care face parte 
cel mai vechi text inclus în proaspăta antologie din 
seria Cartier de colecție) un prim punct din care 
poeziei Dumneavoastră îi este fidel caracterizantă 
(și) respectiva sintagmă din limba franceză? În fine, 
cum ați descrie – din perspectiva (sau, mai bine zis, 
din perspectivele) celor 30 de ani esențializați în 
antologie – parcursul de la „sang d’encre” la sanG 
d’encre ?  

Emilian GALAICU-PĂUN: Mă bucur că, de 
la bun început, luăm un start atât de înalt – îmi aduc 
aminte exact de perioada (nu şi momentul propriu-zis) 
în care, traducând de zor din Michel Pastoureau (nu 
mai puţin de 4 titluri, apărute unul după altul în 2004, 
2006, 2007 şi, după ce s-a intercalat în 2009 Jurnalul	
de	 doliu al lui Roland Barthes, respectiv, în 2012), 
m-a izbit acea expresie franceză, sang d’encre, în care 
m-am regăsit întru totul. O vreme, a lucrat tainic în 
mine (şi graţie faptului că scrisesem deja secvenţa cu 
lama din Cap. I al romanului Ţesut	viu.	10	x	10), dar 
abia odată cu redactarea poemului sang	d’encre, prin 
2007-2008, sintagma s-a lipit de mine, ceea ce l-a 
făcut pe Al. Cistelecan să constate: „Fiind vorba de o 
poezie care nu s-a consolat cu regimul de gratuitate, 
cea a lui Em. Galaicu-Păun își transformă cerneala în 
sânge – și sângele în cerneală, firește (vezi şi poemul-
manifest sang	 d’encre din capul volumului Arme 
grăitoare)”. Nu-i mai puţin adevărat că metafora 
sanguină îşi făcea simţită prezenţa încă din perioada 
Abece-Dor (scris în mare parte la Moscova, volum 
la care a pus mâna – în felul lui specific, am povestit 
episodul în prefaţa antologiei	Daţi	totul	la	o	parte	ca	
să	văd, Cartier, 2018 – şi regretatul Eugen Cioclea, 

tot el scriind, printre primii, despre carte la apariţia 
acesteia, a se vedea „Unde sfârşeşte avangarda” din 
Columna, nr. 10/1990); întrebarea este cum sang 
d’encre a făcut saltul la sanG	d’encre. Răspunsul – 
simplu – ar fi: prin ridicarea la putere; cum însă are 
loc aceasta, rămâne o mare taină şi pentru mine, iar 
fiecare poem scris contribuie nu atât la dezlegarea 
misterului, cât la sporirea acestuia. 

V. G.: Activității Dvs. de traducător al lui 
Michel Pastoureau (mă refer la O	istorie	simbolică	a	
Evului	Mediu	occidental) i se datorează și titlul Arme 
grăitoare, al unui volum din 2009 și al unei antologii 
din 2015. Experiența traducerii Jurnalului	de	doliu al 
lui Roland Barthes este relatată în capitolul 4 al 
romanului Țesut	viu.	10	x	10, iar poemul „Călimara 
lui Mutter” (care, în sanG	 d’encre, apare pentru 
prima oară între copertele unui volum) conține și un 
citat din Jurnalul	 de	 doliu. În ce măsură ipostaza 
Dvs. de traducător – mai cu seamă al unor cărți cu 
mize importante în domeniul istoriei mentalităților – 
v-a influențat raportarea la propriul limbaj poetic? 
Să precizăm în acest context și faptul că, înainte de 
a începe să traduceți cărți, poezia Dvs. (tradusă la 
ora actuală în peste 20 de limbi) era deja marcată de 
prezența unor termeni – „grefe culturale” – din mai 
multe limbi străine.

Em. G.-P.: Începând cu studiul lui Robert 
Muchembled, O	 istorie	 a	 diavolului, eu am fost 
cel care şi-a ales cărţile de tradus, într-o primă fază 
negociind drepturile de autor cu Editura Seuil, iar 
odată semnat contractul cu venerabila casă pariziană, 
punând efectiv mâna la românizarea acestora. Dintre 
toate, două titluri m-am marcat în mod deosebit – O 
istorie	simbolică	a	Evului	Mediu	occidental, pentru 
puterea de sinteză a milenarei civilizaţiei europene, 
şi Jurnal	 de	 doliu, pentru acea scriitură dezgolită 
până la os, singura în stare să dea glas unei dureri 
de nespus, cea a pierderii fiinţei celei mai dragi. Şi 
într-un caz, şi în altul, nu doar am tălmăcit textul, ci 
am făcut corp comun cu scrierea originală, iar faptul 
că termenii heraldici mi-au vorbit – în chip poetic 
– şi altfel decât stricto sensu ţine deja de miracolul 
limbajului, pe care nu voi înceta să-l urmăresc. 
Înainte de a fi ajuns titlu de carte, sintagma arme 
grăitoare (din armes parlantes; cu variaţii în diferite 
limbi europene: canting arms în engleză, redende 
Wappen în germană, regăsindu-se şi în latină, arma 
cantabunda) şi-a „făcut stagiul” la revistă, e vorba de 
rubrica „Arme grăitoare” de la Vatra, găzduind câte 
un poem pe lună în 2007-2009 (noroc cu numerele 
duble, la cât de greu mi se dau unele texte). Odată pus 
la punct manuscrisul, i l-am trimis lui Şerban Foarţă, 
iar Domnia Sa a scris un foarte inspirat text pentru 
coperta a 4-a (atât că, fiind mult mai amplu, a trebuit 
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să-l plasez „la închiderea ediţiei”, şi doar un fragment 
pe coperta propriu-zisă) a volumul din 2009, an în 
care tălmăceam (cu strângere de inimă, căci e scris 
la persoana întâi singular) şi Jurnal	de	doliu, fără să 
bănuiesc la acea oră că peste doar câţiva ani voi fi 
la rându-mi în pielea lui Roland Barthes. (Amintesc 
între paranteză că felul în care Barthes şi-a notat 
textul, pe fişe, asemeni unor mantra, face trimitere 
mai curând la o tradiţie orientală ce privilegiază vidul; 
unii critici chiar au comparat acele note cu nişte hai-
ku-uri; de-ar fi s-o citez pe cea din 24 martie 1978: 
„Tristeţea, ca o piatră/ (de gât,/ în străfundul meu)”). 
A-l traduce, în litera şi spiritul lui, presupunea deci 
a-l epura de orice urmă de scriitură – tocmai pe 
autorul Gradului	zero…–, spre a-i reda dimensiunea 
metafizică de sorginte lamaistă (în tot acel răstimp, 
cred că am tras cu ochiul de nenumărate ori prin 
Cartea	tibetană	a	morţilor), acel zero absolut către 
care tinde Jurnal-ul de	doliu. Probabil că poemele 
mele „în filigran” din Apa.3D se datorează acestei 
experienţe, pe care am rezumat-o cu o sintagmă 
parafrazându-l pe Hrabal, şi anume: „L-am tradus 
pe Roland Barthes”. Să zic că m-au influenţat aceste 
„altoiuri” (sau, mai degrabă, „grefe”!), ei bine, aşa 
este; cum au lucrat însă în fibra scriiturii mele, ar 
merita o cercetare aparte, ţinând seama şi de munca 
mea de cititor de cursă lungă (a se vedea, în acest 
sens, şi recenta culegere Cărţile	pe	care	le-am	citit,	
cărţile	care	m-au	scris, Editura Junimea, 2020). Nu 
mai insist acum, aş mai aminti doar că acelaşi Şerban 
Foarţă vorbea la un moment dat despre „«babilonia» 
unei triglosii, anume una româno-franco-rusă” atât în 
cazul poeziei mele, cât şi al Ţesut-ului	viu.	10	x	10 
(„Una din cheile misterului excelenţei unor asemenea 
cărţi bănui că este bilingvismul. Or, tu eşti bilingv, ba 
chiar trilingv (dacă adăugăm şi franceza). De unde o 
tensiune subreptice, o dilemă (câteodată dureroasă), 
un barochism contradictoriu şi superb, – pe care 
monogloţii nu le au”). Nu în ultimul rând, mă bucur 
că francofilul din mine şi-a dat aere (perennius) pe 
faţă, odată cu acest titlu, sanG	d’encre. 

V. G.: Pe lângă complementaritatea dintre 
poetul și traducătorul pe care îi încorporați, aș vrea 
să explorăm încă o sinergie a ipostazelor omului de 
cuvânt care sunteți. O parte importantă a poemelor 
antologate în sanG	d’encre datează din anii în care 
ați avut o rubrică de cronică literară la „Vatra”, 
această postură a Dvs. fiind reflectată substanțial 
în volumul Poezia	de	după	poezie.	Ultimul	deceniu 
(Cartier, 1999). Prefața acestei cărți este scrisă de 
Al. Cistelecan și are titlul „Un artist al receptării”. 
Întrebarea ar fi în ce măsură acest exercițiu – „nu 
chiar metronomic, dar nici capricios”, după cum 
precizează prefațatorul – al receptării unor autori 

vatra-dialog

de pe ambele maluri ale Prutului, cu structuri foarte 
diferite între ele, a avut urmări asupra modului în 
care v-ați conceput poezia? O poezie căreia deja îi 
era definitorie o tendință de elaborare amănunțită 
și pluristratificată, atunci când porneați în această 
aventură a analizei actualității literare.

Em. G.-P.: De la bun început trebuie precizat 
faptul că acea rubrică s-a datorat… poetului, care 
tocmai luase cuvântul în cadrul unor dezbateri de la 
Festival revistei Poesis din Satu Mare, prin septembrie 
1992. Probabil fusesem destul de convingător, astfel 
încât Al. Cistelecan, pe atunci redactor-şef adjunct la 
Vatra, mi-a propus să ţin o rubrică lunară de cronică 
de întâmpinare, iar ca să nu mă răzgândesc cumva, 
a şi anunţat completarea echipei de cronicari cu un 
basarabean, într-un editorial al revistei, la scurt timp. 
A fost o a doua facultate pentru mine, una literalmente 
prin corespondenţă, căci îi trimiteam cronicile lui 
Al. Cistelecan (Cis, pentru prieteni) prin poştă, 
cam 10 texte pe an (exista un număr dublu vara, şi 
unul iarna, la sfârşit de an), iar punctualitatea era la 
mare preţ în ochii celui care mă invitase în echipa 
de la Vatra, echipă din care făceau partea la ora ceea 
Angela Marinescu, Alexandru Vlad, Aurel Pantea 
ş.a. Mi s-a întâmplat să „sar” un număr-două pe an, 
dar o singură dată Cis mi-a refuzat o cronică (la Ion 
Mureşan, Poemul	care	nu	poate	fi	înţeles, Arhipelag, 
1993), spunându-mi că m-am mulţumit să-l admir pe 
Muri, nu şi să-l dezghioc. (Am învăţat lecţia – mulţi 
ani după, contribuim la nr. special de Vatra dedicat 
lui Ion Mureşan, poetul for ever, printr-un eseu care a 
impresionat.) Din aceeaşi perioadă datează şi cronica 
mea la Negru	pe	negru, de Aurel Pantea, Arhipelag, 
1993, care-i plăcuse mult lui Cis, şi astfel am trecut 
uşor peste acel „rateu”. Să mai amintesc că, paralel 
cu cronicile de întâmpinare, eu îmi scriam cărţile de 
poezie – Cel	bătut	îl	duce	pe	Cel	nebătut apărea în 
1994, la Dacia (spre nemulţumirea regretatului Martin 
Mincu, cel care-mi ceruse volumul pentru Pontica); 
Yin Time era „în şantier” (va vedea lumina tiparului 
la Vinea, în 1999, an în care îmi apărea şi Poezia	de	
după	poezie	la Cartier), iar ucenicia mea la mai multe 
poetici concomitent nu mai contenea – şi astăzi, scriind 
despre autori mult mai tineri (Dan Coman, Radu 
Vancu, Claudiu Komartin, Aura Maru, Alexandru 
Cosmescu ş.a.), nu încetez să-mi fac ŞI temele mele, 
învăţând câte ceva din experienţa acestora. Nu-i mai 
puţin adevărat că această cunoaştere a limbajelor 
poetice la zi m-a ajutat să-mi delimitez propriul areal, 
ale cărui peisaje & relief în mişcare le-am formatat 
chiar eu au fure et à mesure. Generalizând puţin, aş 
zice că pentru un poet conştiinţa critică ţine de axă 
de coordonate, dacă nu chiar de coloană vertebrală 
– mă refer atât la partea „osoasă” (de construcţie & 
arhitectură), cât şi la „măduvă” (simţire). Şi, ca s-o 
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închei en beauté, se cuvine să mai adaug că şi în anii 
din urmă am scris cronică de întâmpinare, mult mai 
puţină ca-n anii ’92 – ’99, iar un al doilea volum, să-i 
zicem convenţional Poezia	de	după	poezie. Primul	
deceniu, e „pe drum”…          

V. G.: După acest excurs despre sinteza 
stimulatoare a traducătorului și criticului care 
sunteți, aș dori să orientez discuția spre poezia 
propriu-zisă, cea recent antologată. În primul 
răspuns din cadrul acestui dialog, puneați „saltul 
de la sang d’ encre la sanG	d’encre” în relație cu 
„ridicarea la putere”, fapt care m-a dus cu gândul 
și la operația antitetică de extragere a radicalului, 
prezentă în sanG	 d’encre la o intensitate și cu o 
frecvență fără precedent în poezia Dvs. Bornele 
din sanG	 d’encre sunt volumele „gemene” din 
2019, A(II)Rh+eu și Apa.3D, în contextul cărora s-a 
vorbit – încă de la lansarea de la Bookfest – despre 
o esențializare majoră a limbajului poetic. Nu lipsesc 
nici de aici poemele extinse, dar majoritatea textelor se 
disting printr-o concizie ce vertebrează verticalitatea 
condensantă și trepidantă a discursului. În prefața 
de la sanG	 d’encre, Al. Cistelecan se referă, pe 
un plan mai general, și la cuplarea paradoxală, 
concomitentă, a acumulării și decantării în poezia 
Dvs.: „...poezia lui Galaicu-Păun pune – cel puţin 
în aparență – în contradicţie principiul expansivităţii 
vizionare şi al elanului extensiv al scriiturii cu acela 
al profunzimii şi esenţializării. Şi, fireşte, nu le-
ar pune în contradicţie dacă nu le-ar folosi simultan, 
dacă n-ar încerca să pacifice două poetici ce par a 
se exclude tranşant. Numai că Emilian Galaicu-Păun 
«esenţializează» chiar în vreme ce se întinde şi se 
lăţeşte peste tot şi, totodată, se lăbărţează chiar în 
clipa în care contrage dramatic viziunea.” Pentru 
a sublinia că în discuție se află o preocupare „de 
cursă lungă”, aș invoca și următorul fragment – la 
bază, o însemnare de jurnal din 1994 – din eseul 
Dvs. „Poezia de după Poezie”: „Generalizând puțin: 
există o tehnică poetică a reducerii (a decantării, a 
simplificării etc.) și una a acumulării. Optez categoric 
pentru a doua. (Prima riscă, in extremis, să fie un fel 
de ecuație model a scăderii, a doua – a adunării.) De 
fapt, m-ar interesa un fel de simbioză a acestor două 
tehnici, aș numi-o tehnica evantaiului...” (În treacăt 
fie spus, fragmentul oferă şi o eficientă cheie de (re)
lectură pentru poemul „Eva-n tai... ”, a cărui prezență 
în sanG	 d’encre se cuvine remarcată.). Pe acest 
fond, vă invit să ne vorbiți despre devenirea radicală 
a relației acumulare-decantare în cadrul idiostilului 
poetic pe care, în varietatea sa reprezentativă, 
antologia sanG	d’encre îl subîntinde.

Em. G.-P.: Uitasem cu desăvârşire de acea 
notă de jurnal, din perioada redactării poemului 
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Eva-n tai..., de unde probabil şi remarca „aș numi-o 
tehnica evantaiului...”; ţin totuşi să precizez că deja 
în Levitaţii	 deasupra	 hăului (1991) recurgeam la 
metoda „ridicare la putere & extragere a radicalului” 
în poemul de largă respiraţie Gesturi, prezent în toate 
antologiile mele, mai puţin în sanG	d’encre (ca să le 
facă loc celor recente). Aş zice că, de-a lungul anilor, 
am dezvoltat două strategii – aparent diametral opuse; 
de fapt, complementare – de înaintare, şi anume 
„întinderea (Cistelecan vorbeşte chiar de „lăbărţarea”) 
pe orizontală” şi „verticalizarea” discursului, uneori 
în unul şi acelaşi text. Altfel spus (şi aici voi recurge 
la terminologia regretatului meu prieten Alexandru 
Muşina), am fost când „păstor” (plecând cu turmele 
în transhumanţă), alias narativ, când „vânător” 
pândind cu răbdare acea rara avis a poemul-filigran 
– de unde şi cultivarea unor forme fixe de maximă 
sugestivitate (primele mele hai-ku se întâlnesc deja 
în Abece-Dor; prima tanka, în Yin Time). Pe partea 
„orizontală”, modelele mele sunt lesne de identificat 
– de la The Waste Land al lui T.S. Eliot la poemele 
„în coadă de cometă” ale lui Ilarie Voronca (pe care 
l-am şi antologat, în Cartier de colecţie); cât despre 
„ridicarea la putere”, Brâncuşi e primul nume care îmi 
vine în minte, şi aici mă opresc (nu că n-ar fi şi nişte 
poeţi), căci pornind de la lecţia lui („Eu nu sculptez 
păsări, ci zborul!”), a trebuit să-mi inventez propria 
unitate de măsură pentru textele din A(II)Rh+eu (20 
de versuri scurte, adeseori dintr-un cuvânt, dispuse 
vertical) & Apa.3D (la fel, versuri-lumânări, singura 
variabilă fiind numărul de versuri) – adevărat, plasate 
în carte între „magneţii” unor poeme mari şi late. 
Cu unele poeme „în filigran” – şi dintr-un volum, 
şi din altul – aş putea să mă semnez, ceea ce nu mi 
s-a mai întâmplat până la Cartea+ Geamăn din 2019. 
Întrebarea este cum s-a întâmplat această schimbare 
de registru, şi când. Ei bine, după apariţia Arme-lor 
grăitoare, în 2009, volum ce „ridica însumarea” de 
procedee, figuri de stil, tehnici, obsesii etc. ale poeziei 
mele de până atunci, am simţit că tocmai am ajuns la 
capătul drumului. Devenisem o „marcă înregistrată”, 
şi cu asta se putea închide paranteza, ceea ce am 
şi făcut prin antologia Arme	 grăitoare. Ediţie ne 
varietur, Cartier, 2015. Tocmai de la acest sentiment 
al Sfârşitului a pornit scrisul – de data asta mizând 
nu atât pe scriitură, cât pe fulguranţa spasmului (al 
„ultimei suflări” & al orgasmului, pe care francezii îl 
numesc la petite mort) – în cazul acestui proiect mai 
degrabă fiinţial decât literar. După Apa.3D (poem-
flulviu) din 2012, în vara lui 2013 mi-au venit primele 
poeme de notaţie, tot atâtea „inscripţii funerare” 
pe cenotafele unor poeţi & scriitori dragi, români 
(Alexandru Muşina, Mariana Marin, Ioan Flora, 
Eugen Cioclea ş.a.) sau universali (Paul Celan, Oscar 
Wilde, Virginia Woolf, Osip Mandelştam, Sylvia 
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Plath etc.), şi aş fi continuat tot aşa fără să mă gândesc 
a le încorpora într-o carte-pomelnic, dacă în februarie 
’14 (an-sonet, n’est-ce pas?!), într-o zi de miercuri, 
n-aş fi avut revelaţia „brâncuşiană” a unui poem, 
Efigie, să-i zicem proto-Măiastra mea, care vestea 
un nou Început. Din acea perioadă datează primele 
texte „fulgerate” (20, Coup de foudre, «Любви все 
возрасты…») din A(II)Rh+eu; dar tot atunci am 
scris şi fratele emil, poemul „mare şi lat” plasat în 
capul volumului Apa.3D, iar în septembrie ’14 şi 
Liebestod, plasat în fruntea A(II)Rh+eu. Altfel spus, 
„gândul morţii ca un frate geamăn” – ca să-l citez 
pe Cezar Ivănescu – şi-a dat mâna cu „însuşi mersu-
împreună”, alias „le témoignage le plus haut de nous-
même” (foarte inspirata formulă prin care R.M. Rilke 
desemna iubirea); acum mă întreb dacă nu cumva 
s-au generat unele pe altele (ca într-o celebră gravură 
de Escher) – cert este că în faza finală mai multe 
poeme au trecut firesc din Apa.3D în A(II)Rh+eu şi 
invers, şi tocmai lucru acesta conferă unitate cărţii 
geamăn din 2019, Alfa şi Omega prezentei antologii. 

V. G.: S-a vorbit de mai multe ori despre faptul 
că dragostea și moartea reprezintă două suprateme 
pe care poezia Dvs. le conjugă la o tensiune a trăirii 
și a viziunii din care emerge un model ontologic 
structurat pe o depășire a acestei fatale dihotomii. 
Merită reținute în acest context cuvintele lui Al. 
Cistelecan, din prefața antologiei: „Acesta e miezul 
iradiant – și inexorcizabil, de fapt – al poeziei lui 
Emilian Galaicu-Păun: coincidența dintre naștere 
și moarte, inseparabilitatea, indistincția lor. E un 
nucleu imperativ de angoasă pe care nici poezia 
nu-l poate desface, întrucât și ea e doar expresia 
(nu leacul) lui: «poezia-i ca moartea în patul de 
nuntă și nașterea-n patul de moarte».” O confirmare 
suplimentară a acestei relații structurante pentru 
poezia Dvs. o constituie chiar faptul că sanG 
d’encre începe cu A(II)Rh+eu (prin excelență, 
volum al Erosului) și se încheie cu Apa.3D (stând 
eminamente sub semnul tanaticului), cu precizarea 
că fiecare volum conține zone care trimit mai curând 
spre celălalt pol. Dragostea și moartea: în timp, cum 
v-a călăuzit fiecare dintre ele felul de a o simți și 
gândi pe cealaltă?  

Em. G.-P.: Să amintim, înainte de toate, 
minunatul verset 8:6 din Cântarea Cântărilor: „căci 
dragostea este tare ca moartea”; or, poezia (ca şi 
dragostea) tocmai transgresează aceste limite, sau cel 
puţin îşi propune s-o facă. Cât despre moarte – nu 
abstractă, ci a unor prieteni dragi, şi în primul rând a 
mamei (a se vedea Octoih matern) –, ori de câte ori 
am trăit-o în scris (aproape live, în cazul lui Alexandru 
Muşina, poemul Priveghi venindu-mi din prima, la 
aflarea cumplitei veşti), prezenţa – sau mai degrabă, 

absenţa! – „celuilalt” m-a învăluit copleşitor, de unde 
şi acel moto cu două tăişuri în cazul celor două părţi 
din Apa.3D: „A muri prin viaţa celuilalt, a trăi prin 
moartea lui” (dat cu aldine, până la virgulă, în Rive 
Droite. ad finem; apoi dat cu aldine, de la virgulă până 
la punct, în Rive Gauche. ab origine). Modelul este 
valabil şi la nivelul întregului construct, fiecare carte/
volum fiind Hansel-ul/Gretel-a celuilalt/celeilalte. 
Altfel spus, întocmai cum există – la Rembrandt & 
alţi pictori din acea perioadă, Marea Răstignire şi 
Mica Răstignire –, şi acest proiect al meu se compune 
din la Grand Mort (Apa.3D) şi la petite mort (A(II)
Rh+eu), atât că prima-i definitivă, pe când cea de-a 
doua à répétition. Tocmai în ideea atingerii/depăşirii 
acestor limite, am sporit gradul de abstractizare 
al poemelor, locul „palimpsestului” din textele de 
odinioară luându-l acum „ridicarea la putere”. E 
un fel de „matematică superioară” în formula mea 
actuală, fără să fi renunţat totuşi la visceral – ba 
chiar acestea se potenţează reciproc, de-ar fi să dau 
exemplul poemului Meridiane/Paralele din A(II)
Rh+eu (pandantul „visceral” – dar cu un înalt grad 
de abstractizare – îl constituie poemul Coincidentia 
oppositorum, din aceeaşi secţiune, a II-a, a cărţii). 
Cum am ajuns la asta? – m-am gândit la „poietica” 
unor inscripţii funerare ideale, în stilul poeziei 
nipone, în cazul Apa.3D; cât priveşte A(II)Rh+eu, 
mi-am zis la un moment dat: ce-ar fi să reduc întreaga 
„acrobaţie” a două corpuri ce se iubesc la expresia 
pură de jouissance, acea petite mort care nu mai 
ţine de corporalitate, ci de transcendenţă pură. Dacă 
– vorba marelui dramaturg (& soţ părăsit) Arthur 
Miller despre Marilyn Monroe – „este foarte dificil 
să fii însurat cu lumina electrică”, şi mai greu e să 
prinzi, dintr-o atingere, descărcarea (în egretă – asta 
ca să fac trimitere la coup de foudre) a orgasmului. 
(Nu trebuie să-ţi mai spun că totul se întâmplă în 
creier, emisferele fiind, nu-i aşa? testiculele/ovarele 
noastre gânditoare!) Revenind la întrebarea propriu-
zisă, Călăuză în viaţă mi-a fost Dragostea, dar am 
avut de-a face şi cu Moartea – nu mai insist, doar 
adaug că cea mai teribilă declaraţie de dragoste pe 
care mi-a făcut-o cineva vreodată suna chiar aşa: „Aş 
putea ucide pentru tine – pe tine primul!”   

V. G.: sanG	 d’encre conține câte un poem 
din Abece-Dor (1989) și Levitații	 deasupra	
hăului (1991), ambele texte – „Fetița pe sferă” și, 
respectiv, „Înălțarea” – problematizând la modul 
acut prezența sacrului. Versul final din „Pocitania” – 
ultimul poem antologat în sanG	 d’encre – este 
„şi această – de două milenii, pe mică de ceas – 
întrebare: «eu, Doamne?»” Între aceste puncte-
cheie ale arhitecturii volumului, Transcendența 
este un reper frecvent, intens (uneori bulversant) în 
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poemele antologate. Cum ați caracteriza necesitatea 
și evoluția acestei dimensiuni la nivelul proiectului 
poetic pe care l-ați articulat de-a lungul ultimelor trei 
decenii?

Em. G.-P.: N-aş putea spune de când anume 
căutarea sacrului a structurat creaţia mea poetică, 
cert este că deja „naivă Lumina	 proprie” (debutul 
„cu stângul” din 1986) conţine nişte trimiteri (mai 
degrabă de faţadă) la iconarul Andrei Rubliov, la 
Michelangelo zugrăvind Capela Sixtină, unele 
„epurate” de cenzură, dar abia începând cu Levitaţii	
deasupra	hăului (1991), având drept moto un citat 
din Evanghelia de la Matei, Transcendenţa a intrat 
constant în cărţile mele. Încă înainte să ne fi cunoscut, 
Al. Cistelecan scria despre acest volum, primul cu 
grafie românească, din ’91: „Tânărul poet basarabean 
n-are nimic din lirica de smirnă şi tămâie practicată 
la noi şi el nu va cânta nici o clipă cu suficienţă 
popească. Poezia lui nu e una de amvon, de pure 
incantaţii bizantine şi beati tudini livreşti, ci o asumare 
tragică a credinţei. Ea nu celebrează un sentiment 
convenţional şi un decor şi nici nu profită de ritualitate 
şi simbolistică pentru a-şi asigura un registru de 
exerciţiu. Revelaţiile şi epifaniile sale cutremură 
de fiecare dată realul, manifestându-se ca frisoane 
existenţiale. Graţia acţionează la el convulsiv, mai 
degrabă cu atrocitate decât cu delicateţe. În sufletul 
ortodox al lui Galaicu-Păun zace un protestant şi chiar 
în expresionismul crucificării el exploatează mai 
curând o tradiţie catolică decât una bizantină”. Ce-ar 
mai fi de adăugat? – că titlul Cel	bătut	îl	duce	pe	Cel	
nebătut este o parafrazare a Drumului Crucii; că nu a 
fost volum în care imagina christică să nu transpară, 
pe faţă sau în filigran; că Figură în repaus (despre 
care Ion Pop zicea că „mai toată poetica lui Galaicu-
Păun e concentrată în acest poem remarcabil”), scris 
încă la începutul anilor ’90, dar apărut abia în Arme 
grăitoare, defineşte un demers de peste trei decenii, 
la fel ca şi iov & vio, redactat în 2010, fără a uita de 
„fulguraţiile” transcendenţei din Apa.3D – toate se 
conjugă spre a atinge cheia de boltă, Divinitatea. Ţin 
totuşi să precizez că nu sunt – ca să zic aşa – „zugrav de 
biserici”, iar poemele mele nu „ilustrează” credinţa; 
câtă o fi, „febra vizionară”, despre care vorbesc mai 
toţi criticii, vine mai degrabă din căutare, fără să ştiu 
dinainte dacă ajung unde m-am pornit sau mă pierd 
pe drum. Scrisul însuşi, în opinia mea, constituie o 
dimensiune a sacrului, hélas! pentru mulţi pierdută; 
dacă n-aş crede în ceea ce scriu, probabil nici n-aş 
face-o sau m-aş fi lăsat de mult! 

V. G.: Paul Celan este o referință recurentă 
în sanG	d’encre: bunăoară, în “VACA~ “ (text subsumat 
volumului	Cel	bătut	îl	duce	pe	Cel	nebătut), poemul-
fluviu ce dă titlul volumului Apa.3D, câteva texte din 
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respectivul volum  și „Quarttet vienez” din A(II)
Rh+eu. Pentru poetul care sunteți, ce înseamnă – din 
punct de vedere tehnic și atitudinal – lecția acestui 
autor, de la nașterea căruia am marcat un secol, în 
noiembrie 2020, și căruia îi consacrați un capitol – 
publicat în „Vatra” – dintr-un roman pe care îl aveți 
în lucru?

Em. G.-P.: Noblesse oblige – tocmai am 
sărbătorit 100 de la naşterea (pe 23 noiembrie 1920) 
şi 50 de la moartea (în 21 aprilie 1970) lui Paul 
Celan; nu calendarul însă m-a apropiat de acest autor, 
ci o anumită sensibilitate ultragiată, stând sub semnul 
lui… «Все поэты жиды» (Marina Ţvetaeva; în 
aceeaşi paranteză fie spus, Andrei Codrescu îmi scria 
la un moment dat: „Poezia [Apa.3D (poem-fluviu) – 
n.m.] este extraordinară şi fiindcă voi, basarabenii, 
sunteţi toţi evrei – exilaţi din Romania şi părăsiţi de 
Imperiu. Fluviilor nu le pasă de graniţe.”). Prima dată 
îl citisem student fiind, într-o excepţională traducerea 
rusească, şi doar poemul Todesfuge, suficient cât 
să-l îmbrăţişez pe loc odată pentru totdeauna – la 
fel cum, chiar de la prima lectură, şi Mandelştam a 
intrat definitiv în viaţa mea (Nota Bene: şi unul, şi 
altul prezenţi atât în A(II)Rh+eu, cât şi în Apa.3D). 
Mult mai târziu, l-am citit in extenso, în mai multe 
traduceri româneşti, câteva ruseşti şi una franceză; 
apoi a venit integrala Paul Celan, în două volume, 
de la Polirom, în tălmăcirea lui George State. Nu 
mi-a scăpat nici corespondenţa Ingeborg Bachmann 
– Paul Celan, Timp	al	inimii, Art, 2010, nici volumul 
de memorii semnat de Petre Solomon, Paul	Celan.	
Dimensiunea	 românească, Kriterion, 1987; mai 
încoace, cele două studii ale regretatului Mircea 
Ţuglea (şi el, mort prin înec, la doar 43 de ani) merită 
toată atenţia. Din păcate, nu citesc în germană, aşa 
că tocmai dimensiunea esenţială a poeziei celaniene 
– lupta cu limba germană, limba călăilor săi! – îmi 
scapă; dar şi în traduceri se simte furia profetică a 
acestui veşnic prigonit (până şi de văduva poetului 
francez Yvan Goll, pe care l-a tradus în germană!), 
pornit să nu lase piatră pe piatră din acea den leisen, 
den deutschen, den schmerzlichen. Acum, nu ştiu 
dacă sunt în măsura să vorbesc despre „lecţia Celan”; 
în niciun caz nu îmbrăţişez „modelul” uman cu acelaşi 
nume (a nu se uita că, pradă unei crize de nervi, în 24 
noiembrie 1965, poetul s-a aruncat cu cuţitul asupra 
soţiei & fiului său); mă fascinează însă, la modul 
absolut, dimensiunea tragicului ce-l defineşte (în 
viaţa reală, am cunoscut îndeaproape un alt poète 
maudit, nimeni altul decât Eugen Cioclea, de care 
nenorocul se ţinea scai, nu fără a-i da o mână de ajutor 
chiar regretatul meu prieten). A-i evoca numele, din 
2012 încoace, în poemul-fluviu Apa.3D sau în texte 
„în filigran” (Apa şi Focul, Panta rhei), trebuie să 
fi însemnat acelaşi lucru cu a-mi lua temperatură 
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la primele simptome de febră (vizionară, aş vrea să 
cred). „Boală lungă”, romanul – în lucru, primele 
note datând de prin ianuarie 2012 – e Bildungs, fără 
să fie neapărat şi biografic; m-aş bucura să reluăm 
dialogul la apariţia acestuia, când va fi să fie, dar 
până atunci mai e cale lungă. Altminteri, mult înainte 
să fi mers eu „pe mâna lui Paul Celan” (de după 
Todesfuge) în ceea ce s-ar putea numi „verticalizarea 
discursului”, poetul & istoricul literar Nicolae Leahu 
punea în ecuaţie Fuga macabră celaniană cu Fuga 
basarabeană a subsemnatului, iar concluzia suna 
astfel: „(…) Em. Galaicu-Păun rescrie (la fel cum 
Celan însuşi, de altfel, asimilase sonurile altora: ale 
Rosei Auslander, de exemplu) patosul tragic al Fugii 
macabre, suprapunând pe verticalitatea urcuşului 
ei către ceruri («săpăm un mormânt în văzduh», 
«ca un fum veţi urca în văzduh») orizontalitatea de 
o răscolitoare polivalenţă a suflării ce «se întoarce 
acasă să pâlpâie-n ochiul aragazului». În cele două 
poeme, diferenţa esenţială stă, prin urmare, în 
atitudinea poeţilor faţă de problema culpei istorice şi 
ea se divulgă abia în momentul în care înţelegem că 
Emilian Galaicu-Păun nu numai că citeşte exact textul 
celanian, dar îl şi rescrie, răstălmăcindu-l magistral 
şi instituind, în subsidiar, o viziune diferenţiatoare 
profund justiţiară: orice crimă îşi revendică nu un 
nume generic, ci numele vinovatului ca atare. (…) 
Implicit sau explicit, noi îl domină pe eu în ambele 
poeme, ceea ce este o sugestie a faptului că suferinţa 
colectivă scapă oricărui fel de cuantificare, fiind 
absolută, desăvârşită prin tragismul ei. Este punctul 
de reîntâlnire al celor doi poeţi, a două experienţe, 
în definitiv, care mărturisesc în numele unor biografii 
comunitare”. Pentru „istoria literaturii” ar merita 
amintit faptul că N. Leahu şi-a rostit discursul 
în cadrul unei conferinţe „Paul Celan”, ţinută la 
Universitatea din Cernăuţi, prin 2008, în prezenţa 
distinsului om de litere Marin Mincu şi a discipolului 
său Mircea Ţuglea, care l-au aplaudat la scenă 
deschisă; la rându-mi, am recitat în cadrul aceluiaşi 
simpozion, poemul meu damenwahl din Yin Time, 
care se vrea şi o tălmăcire la modul ideal (epurată de 
narativ) a Fugii celaniene, spre încântarea lui Mincu, 
cel care avea să-mi scrie pe 28 noiembrie 2009, la 
Târgul de Carte Gaudeamus, următoarea dedicaţie pe 
volumul său antologic Probă	de	gimnastică, Vinea, 
2008: „Poetului paradigmatic Emilian Galaicu-
Păun, cu emoţia lirică a periplului nostru comun pe 
ruta Chişinău – Bălţi – Cernăuţi…” (sublinierea îi 
aparţine; la rându-mi, îi dăruisem Jurnal	de	doliu, în 
tălmăcirea mea, proaspăt apărut la acea oră – a fost 
printre ultimele cărţi pe care Marin Mincu le-a ţinut 
în mână, scriitorul stingându-se pe 4 decembrie 2009, 
după un atac cerebral, la doar 65 de ani). În fine, să 
spunem că poezia lui Celan m-a vaccinat – n-aş putea 
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să spun cu exactitate împotriva a CE, ştiu doar că a 
durut şi continuă să doară. Câtă durere, atâta trăire!   

V.G.: O apariție remarcabilă 
în Apa.3D și A(II)Rh+eu o constituie sonetele și 
poemele tanka, iar în 2019 și 2020 ați publicat în 
presa literară câteva sonete, deocamdată neincluse în 
volum. Ce înseamnă pentru Dvs. această reapropiere 
de formele fixe (prezente, de altfel, chiar și în primele 
două volume pe care le-ați publicat)? Cum revedeți 
distanța față de următorul punct de vedere, pe care 
l-ați formulat în cronica la volumul de sonete al lui 
Paul Mihnea,	Coroana	de	coroane: „Spre indignarea 
(așa bănuim ca va fi) sonetiștilor de azi, cutezăm a 
afirma că timpul formelor fixe în poezie a trecut, ceea 
ce nu înseamnă că-i așteptăm pe ulișii noștri, plecați 
în căutarea timpului pierdut peste nouă mări și nouă 
țări, cu poeme scrise pe muzică de sirenă. Un sonet 
adevărat e un sonet anacronic, un sonet pe corpul 
căruia au crescut vegetații și moluște din alte mări 
și alte timpuri.” Încheiați cronica respectivă cu un 
sonet ale cărui versuri coincid cu primele cuvinte 
din alineatele comentariului critic, „sonet însumând 
intenționat toate neajunsurile speciei”. Ce ați spune 
acum despre neajunsurile speciei? Dar despre 
farmecul ei? 

Em. G.-P.: Şi pentru mine a fost o neaşteptată 
surpriză să mă aştern (la scris) în patul procustian 
al unui sonet, pe 1 martie 2016 (după principiul 
„mănăstirii într-un lemn”, poemul fiind scris din 
zorii zilei şi până pe la chindii, ceea ce nu mi s-a mai 
întâmplat până atunci!); după, am mai dat o duzină 
de sonete, şi danteşti, şi shakespeariene, şi „fifty-
fifty” (trei sO.nE.te – un clin d’oeil la Sonete-le lui 
Eminescu, din 1879 – au apărut în Familia, patru 
în Viaţa Românească, alte câteva în Actualitatea 
literară), şi s-ar putea să perseverez, mai cu seamă 
în ce priveşte forma (sonet dat peste cap; sonet cu 
titlul încorporat după primele două catrene; sonet 
cu rima pe stânga etc., etc.). Dacă-mi amintesc bine, 
deja poezia ce dădea titlul plachetei mele de debut, 
Lumina	proprie, era un sonet (dantesc), altele două 
completând volumaşul din 1986. Ceea ce înseamnă 
că am revenit pe cerc, după ce că mai făcusem o 
haltă în volumul Arme	grăitoare (2009), încorporând 
un sonet (shakespearian) cu un ultim vers lipsă 
la finalul unui poem amplu, Passagère – cum ai 
construi o mansardă tradiţională (gen „balconul 
Julietei”) pe un bloc-turn din sticlă şi beton gen 
zgârie-nori. Tocmai modernitatea sonetului – resetat 
de Baudelaire, în numeroase poeme din Fleurs	 du	
Mal, şi într-un mod şi mai radical de Rimbaud, prin 
Les Voyelles –, de-o seamă cu catedralele (!), m-a 
fascinat, având şi exemplul „ultimului Alexandru 
Muşina”, cu acele sonete teribile din Gelatina (e ca 
şi cum autorul Regelui dimineţii şi-ar fi construit 
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mai multe piramide, o Vale a Regilor, în ideea de 
a se îngropa într-una din ele). În ce mă priveşte, 
mereu m-au fermecat „bijutierii” – de la Mallarmé la 
Şerban Foarţă, via Ion Barbu –, iar piesa de rezistenţă 
este neîndoielnic sonetul (la Foarţă, cu leitmotiv!), 
ale cărui „neajunsuri” – am putut afirma eu una ca 
asta?! – ţin tocmai de perfecţiunea formală, şi tocmai 
pe această latură „atac” specia. Nu în ultimul rând, 
gândul mă duce la Rainer Maria Rilke care-şi încheia 
cariera poetică prin Sonete	către	Orfeu (1923), operă 
de vârf – alături de Elegii	duineze (1923) – a liricii 
moderne; pe urmele lui, mi-ar place să las un volum 
inedit de sonete, cu care să intru în postumitate, şi un 
altul de poeme „de largă respiraţie”, am şi început 
să pun deoparte textele d’outre-tombe, la fel cum 
generaţia bunicilor mei păstra în pod scândurile de 
sicriu & într-un cufăr hainele de îngropăciune. (Am 
şi făcut o primă „probă”, în 2019, cum mi-ar sta în… 
sonet – vezi Sonet la fix din Apa.3D). 

V.G.: Ați lucrat luni în șir – uneori, chiar ani 
la rând – la unele poeme. Cum ați simțit de-a lungul 
ultimelor trei decenii această experiență a (re)scrierii 
asidue, în ce fel ați pune-o în relație cu densitatea 
stilistică și complexitatea codurilor/referințelor 
literare – și, într-o formulă mai cuprinzătoare, 
culturale, spirituale, istorice – care contribuie la 
structura poetică reprezentată în sanG	d’encre?

Em. G.-P.: N-aş putea spune acum de unde 
îmi vine această asiduitate, ţin minte însă că pe când 
încă îmi băteam poemele la maşina de scris, „sărmana 
mea Yoricka”, abia aşteptam să scot textul pe foaie – 
„pe curat”, cum ar veni –, după care-l înnegream, o 
dată, de două ori, şi tot aşa până să ajung la formula 
definitivă (nici aceasta, într-o perspectivă de durată 
– de pildă, poemul Gesturi, din Levitaţii	 deasupra	
hăului, are tot atâtea versiuni câte ediţii îl găzduiesc). 
Mai târziu, acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu cărţile 
– în ediţia a două, şi Gesturi.	 Trilogia	 nimicului, 
şi Ţesut	 viu.	 10	 x	 10, diferă structural de ediţia 
princeps. În acest sens, sunt un (re)scriitor, după cum 
observă şi Mihai Iovănel, şi Ştefan Manasia; tot aşa 
cum şi relecturile – în fiecare lună, îmi ofer o astfel 
de bonificaţie! – fac parte din felul meu de a fi. Până 
unde se poate împinge rescrierea unui text, şi cum 
simţi că, dacă mai forţezi puţin lucrurile, totul se rupe 
dracului, iată întrebarea – nu am un răspuns la ea, sau 
nu unul definitiv (deloc întâmplător, ediția princeps 
a Ţesut-ului se încheia cu cuvintele lui Llosa, din 
Orgia	 perpetuă: „Pur şi simplu, această nevoie de 
perfecţiune constă în faptul că o carte se publică 
la un moment dat, dar lucrul la ea nu se sfârşeşte 
niciodată”). Totul ţine de felul în care un vers, un 
poem sau o carte întreagă continue să lucreze în om, 
astfel încât acesta se vede silit să revină la text. Nu 
în ultimul rând, şi experienţa ulterioară scrierii unui 

vers, poem, volum concret trage la cântar, fiindcă 
altfel se vede o realizare în lumina altora, de ultimă 
oră. Eu cred că poemele trebuie să comunice ele 
înde ele, atât în interiorul unei cărţi, cât şi de la carte 
la carte. (Unul Dumnezeu ştie câte se vor salva, în 
timp, asemenea personajelor principale din Trois 
Couleurs de Krzysztof Kieślowski, în episodul final 
din Rouge; dar pentru asta, musai să se întâlnească de 
son vivant.)  E ca între oameni, unde legătura a două 
persoane face ca fiecare să se schimbe – pe faţă sau 
în forul său interior – pe măsură ce această relaţie îl/o 
implică (tot mai) plenar. Tocmai plenitudinea trăirii 
–  în  chip poetic, cum altfel ?! – e ceea ce urmăresc 
să comunic prin aceste rescrieri în cascadă. În acest 
sens, sanG	d’encre se apropie, sper eu, de densitatea 
plasmatică a serului fiziologic ce face cu putinţă o 
grefă de ţesut. 

V.G.: Cum gândiți, căutați, valorizați, trăiți 
poezia (supra?)realității, dincolo/ dincoace de 
paginile scrise? 

Em. G.-P.: La cea mai înaltă ficţiune!, aş fi 
fost tentat să-ţi răspund – dar a făcut-o deja, şi încă 
magistral, Florin Iaru. Adevărul e că-i foarte puţină 
poezie în viaţa noastră din ultima vreme – să nu fie 
chiar Vremurile de pe Urmă! –; cu atât mai preţioase 
sunt clipele când te scurtcircuitează inspiraţia. Dă-mi 
voie să închei acest dialog al nostru printr-un poem 
– chiar ultimul, la data la care scriu aceste rânduri –, 
unul ce aruncă un curcubeu „voltaic” dinspre poemul 
lui Ezra Pound, Într-o staţie de metrou, spre cel al lui 
Mazilescu, cineva pe lume are nevoie de mine. Iată-l:

Mot-à-mort
Ivirea acestor măşti negre pe chipuri – pe gură 

şi nas –, tot atâtea brasarde de doliu.
O voce, sub acoperire şi ea, recitând din Virgil 

Mazilescu: „te-am sărutat eu mortul”     
V.G. Vă mulțumesc pentru acest dialog și vă 

urez continuarea firească a experiențelor valoroase 
care durează. 

vatra-dialog
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Dan CULCER

Noua paradigmă: imigrația controlată

Dacă Alexandre del Valle, autorul francez 
prezentat în numărul trecut al Vetrei, cu a sa Le 
Complexe occidental, ar fi singurul politolog din Europa 
occidentală preocupat de fenomenele demografice 
invazive și de existența unor complexe de inferioritate 
care sunt inculcate de câteva decenii populației 
europene de către ideologii globaliști și transhumaniști, 
el nu ar trebui tratat decât ca o curiozitate ideologică. 
Nu este deloc singur. Înaintea lui, alte condeie cu spirit 
critic și cu un anumit curaj, al celui care înoată în 
contra curentului, au publicat cărți interesante, lansări 
de alarme, ignorate sau interpretate critic de tot felul 
de eunuci din haremurile imperiale transfrontaliere, ca 
simple reflexe ale unei ideologii de « dreapta ». Este 
una din formele de reacțiune cunoscute sub numele de 
« reductio ad hitlerum ». Prin asta nu se mai discută 
subiectul și argumentarea analistului ci se menține bine 
lipită o etichetă care interzice orice discuție. Pomenesc, 
printre altele, cartea lui Renaud Camus, tipică acțiune 
contra curentului dominant. 

Iată ce afirmă Wikipedia, respectiv anonimii 
săi redactori, în descrierea miezului « eseului » lui 
Renaud Camus. « „Renaud Camus teorizează ideea că, 
datorită diferențelor de imigrație și fertilitate, imigranţii 
sau francezii cu origini de imigranți tind să devină 
majoritari în porțiuni în continuă expansiune din Franța 
continentală și că acest proces trebuie să ducă la o 
substituire a populației la sfârşit, din care Franța va înceta 
să mai fie o națiune esențial europeană. Camus afirmă că 
„marele înlocuitor nu are nevoie de definiție” pentru că 
ar fi „nu un concept” ci un „fenomen”, declarând : „Un 
popor a fost acolo, stabil, ocupând acelaşi teritoriu timp 
de cincisprezece sau douăzeci de secole. Și brusc, foarte 
repede, în una sau două generaţii, unul sau mai multe alte 
popoare îi iau locul. El este înlocuit, nu mai este el. El 
spune : „Proporția indigenilor este încă destul de mare în 
rândul celor mai în vârstă, dar scade dramatic pe măsură 
ce coborâm pe scara vârstei. Tendențial, sugarii sunt 

arabi sau negri și de bunăvoie musulmani. „Fenomenul„ 
marii înlocuiri” ar fi fost favorizat o„ triplă mişcare 
conform căreia lumea este în același timp industrializată, 
de-spiritualizată și decultivată”. În Înlocuire poporului 
(2013), Renaud Camus indică faptul că globalismul și 
preocupările materialiste au modelat un „om înlocuibil, 
dezbrăcat de toate specificitățile naționale, etnice și 
culturale”, care nu mai are referințe patriotice, istorice 
sau literare : această „Mare deculturare” ar fi dus la o 
„stupoare” generalizată, ceea ce înseamnă că nu este 
organizată nicio rezistență reală împotriva „colonizării 
așezării” ». Afirmaţiile lui Renaud Camus sunt tratate 
în Wikipedia, ca și în majortatea presei controlate de 
trusturile de presă, ca niște aberații nedemonstrabile, 
teorii complotiste etc. Ca și cum niciuna n-ar avea vreo 
bază în statistica demografică. Ori realitatea este mult 
mai apropiată de observaţiile lui Renaud Camus decât 
de negarea acestora fără nici un argument, prin utilizarea 
unor verbe subliniind caracterul ipotetic, nedemonstrabil 
al acestora. Dar etichitarea de « complotism » nu mai 
este eficientă pentru a descalifica aceste teze, care, cum 
se va vedea mai jos, se bazează pe realităţi demografice.

În numărul 4 al revistei Front Populaire, 
publicație care nu poate fi și nu este calificată de ca 
un suport ideologic al extremismului de dreapta sau al 
antisemitismului, sub semnătura demografei Michèle 
Tribalat, pe paginile 26-33 sunt expuse cifrele oficiale în 
acest domeniu. Michele Tribalat a lucrat până în 2015 la 
INED (Institut nationale d’étude demogaphique) și este 
autoarea unor cărți fundamentale și cercetări inovante 
metodologic. (http://www.micheletribalat.fr/)

Demografa Michèle Tribalat, într-un interviu 
acordat cotidianului Le Figaro și publicat pe 31 
octombrie 2019, rezumă bine contextul și situația reală. 
Demografa Michèle Tribalat exprimă un punct de vedere 
foarte diferit asupra relației istoriei franceze cu imigrația. 
Pentru multe voci, începând cu Emmanuel Macron, țara 
„a fost întotdeauna o țară a imigrației”. Dar în fapte ? Cu 
câteva zile în urmă, președintele Republicii a semănat 
confuzie în rândurile grupării sale politice acordând un 
interviu pentru revista Valori actuale (Valeurs actuelle) 
un săptămânal a cărei linie editorială puțin gustată 
de stânga a făcut să apară îndoieli chiar și printre 
susținătorii săi din rândurile LREM (La Republique en 
marche). În aceste rânduri, Emmanuel Macron a sugerat 
în mod special că Franța „a fost întotdeauna o țară a 
imigrației”. O afirmație respinsă de Michèle Tribalat : 
„Deși este adevărat că străinii au călătorit întotdeauna 
în Europa, nu putem deduce că Franța a fost întotdeauna 
o țară a imigrației. În 1851, în Franța erau doar 381 000 
de străini, adică 1 % din populație.” „De asemenea, 
demografa nu omite să sublinieze originea europeană a 
acestor „străini” : „Sunt vecini europeni care locuiesc 
în Franța, belgieni în număr mare, în special. „O Franță 
care a văzut acest fenomen migrator care prinde contur 
mai devreme decât în rândul vecinilor săi unde această 
imigrație” s-a dezvoltat în special în anii 1960 sau 
după aceea. Marele val migrator din anii 1920 a adus 
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mulți italieni și polonezi în Franța. În 1931, proporția 
imigranților (străini născuți în străinătate) era de 6,6 %. 
După o astfel de afirmație macroniană, nu este, prin 
urmare, deloc surprinzător faptul că Michèle Tribalat 
spune că este „uimită de erorile președintelui” cu 
privire la caracterul pretins atavic al Franței în materie 
de imigrație. Ca atunci când șeful statului afirmă că 
„am avut întotdeauna 10-14 % din populația care era 
de origine străină”. Demograful se întoarce din nou la 
sursă pentru a reformula lucrurile : „În realitate, Franța a 
cunoscut trei valuri migratorii majore, cel din anii 1920, 
întrerupt de recesiune și război ; cea a Trente Glorieuses 
(după 1945), urmată de un declin în ultimul sfert al 
secolului XX ; și valul care a început cu secolul XXI 
și care este comparabil ca intensitate, pentru moment, 
cu cel al Trente Glorieuses”. „ Apoi Michèle Tribalat, 
susținătoare a necesității stabilirii statisticilor etnice 
în Franța, ostracizată de unii dintre colegii săi pentru 
pozițiile sale, pune întrebările cruciale cu relevanța pe 
care o cunoaștem : „Cum am fi putut avea o populație 
atât de stabilă de origine străină, chiar și numai pentru 
această perioadă lungă ? Și ce înțelege președintele 
prin populație de origine străină ? Conform celor mai 
recente date publicate de INSEE (Institut national de la 
statistique et des études économiques), am avea puțin 
peste 14 milioane de persoane de origine străină în 
peste două generații în 2018, sau 21 % din populație.” „ 
Demografa continuă evocând o idee care, dacă circulă 
în culise, rămâne un subiect tabu în dezbaterea publică : 
„Președintele nu are idei mai clare cu privire la tendinţele 
imigrației străine și efectele sale demografice. „ Și apoi 
există aceste elemente de limbaj care parazitează în 
mod vizibil percepția realității migratoare : „Cu greu 
putem compara imigranții europeni care au venit după 
război cu cei de astăzi”, precizează pe bună dreptate 
Michèle Tribalat. Prin urmare, termenul „imigranți” a 
desemnat grupuri de populații foarte diferite de-a lungul 
timpului. Demografa afirmă : „Compoziția după origine 
a populației de imigranți s-a schimbat mult. În 1982, 
în Franța continentală, 56 % dintre imigranți erau de 
origine europeană și 33 % erau din Africa. În Franța, în 
ansamblu, cu excepția teritoriului « de dincolo de mare », 
Mayotte, în 2018, aceste proporții au fost de 33 % și 
respectiv 46 %. Fluxul migrator care a crescut cel mai 
mult este cel provenit din Africa, în afara Maghrebului 
(aproape 18 % în Franța în ansamblu, cu excepția 
insulei Mayotte în 2018, față de 4,3 % în 1982 în Franța 
continentală”). „ Acest raport favorabil non-europenilor 
în cifrele de imigrație crește și mai mult în rândul noilor 
generații, în special în rândul tinerilor de origine străină 
cu vârsta sub 18 ani : „în Franța continentală, în 2017, 
doar 22 % dintre aceștia sunt de origine europeană, 
40 % de origine nord-africană și 20 % din restul 
Africii. », reamintește Michèle Tribalat. Aceasta din 
urmă subliniază, de asemenea, un alt fenomen prea rar 
menționat : „Ceea ce s-a schimbat și chiar foarte mult 
este intensitatea concentrațiilor, pe care am măsurat-o cu 
Bernard Aubry, pentru tinerii de origine străină cu vârsta 

sub 18 ani. La sfârșitul anilor 1960, proporția tinerilor 
de origine străină în municipalitățile cu cel puțin 5.000 
de locuitori era aproape de 15 %. A crescut semnificativ, 
în special în municipiile cu cel puțin 30 000 de locuitori, 
unde a depășit 37 % în 2015”. În aceste condiții, mai 
este posibil să fie negat fenomenul Marei înlocuiri care 
se desfășoară în prezent în Franța ? »

Migrația umană sau animală este expresia crizei 
resurselor. Nimeni nu pleacă de bine din locul său 
de naștere. Rezistenţa la condiţii dificile face proba 
că omul preferă să rămână pe loc și să se protejeze 
decât să se despartă de pământul natal. Fenomenele 
contrare sunt recente și apar atunci când comunităţilor 
li se propun soluții de facilitate, care au caracter de 
capcane, sau când apar ameninţări vitale, războiul, 
genocidul. În secolul al XIX-lea lumea modernă părea 
compartimentată, fiecare comunitate avea deja locul ei. 
Colonialismul, ceea ce se numea cândva descoperirea 
Americii, prima formă de manifestare a colonialismului, 
a bulversat acest echilibru statornicit cu greu și jertfe 
umane prin veacuri. Ca și proiectele imperiale, care, 
toate, au fost legate de problema resurselor. Altfel cum 
s-ar putea explica existenţa oamenilor care acceptau 
să trăiască sub ameninţarea vulcanilor, a musonului, a 
secetei, în gheţurile veșnice, fără să vrea să plece aiurea. 
Chiar dacă au venit cândva de altundeva, aceste grupuri 
umane adaptate considerau terenul lor de cultură ca mai 
propice existenţei decât mişcarea, deplasare permanentă 
pe distanțe lungi, abandonarea locului de baştină. 
Seceta, epidemiile, ridicarea nivelului apelor, activitatea 
vulcanică, războaiele produc crize ale reurselor. Turmele 
de gnu din Africa parcurg mii de kilometri între regiunile 
secetoase și cele umede (ierboase). Migrarea lor poate fi 
citită ca o metaforă a migrațiilor umane, care implică 
riscuri și pierderi mari, fiind folositoare animalelor de 
pradă care se adună cu aceste ocazii, asemenea agenților 
organizatori ai migrațiilor umane, care se îmbogăţesc 
din taxele adunate de la candidați naivi.

Populațiile migratoare din Asia, la finele 
Evului Mediu, erau în principal păstori care epuizau 
succesiv suprafețele ierboase sau sufereau efectele 
unor modificări climatice radicale, produse de chiar 
« economia devastării » specifică acestor grupuri umane 
sau de alți factori posibili.

Instabilitatea migratorilor sud-est europeni s-a 
resorbit și rezolvat prin transhumanță, în cazul oierilor 
balcanici sau carpatici, impunând o populație umană 
în care raportul între consumatori și producători se 
menținea stabil.

Hunii au pornit spre Europa ca jefuitori în 
măsura în care mărimea turmelor care îi însoțeau ca 
surse alimentare nu era suficientă, probabil. Și pentru 
că e mai ușor să prazi și parazitezi de cât să produci 
cu efort alimentele pentru supraviețuire. E morala 
cucului. Efortul atacantului devine necesar doar în caz 
de rezistență la agresiune, când grupurile de prădători 
întâlnesc grupuri umane care, nefiind migratoare și 
practicând agricultura, sunt legate de pământ și îl apăra 

Spionînd pe ferestruică
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ca fiind valoare lor supremă, cetatea de refugiu.
În ultimele două secole au devenit dominante 

două fețe ale aceleiaşi ideologii a post-naționalismului, 
adică a migraționismului fără patrie, comunismul și 
capitalismul globalizant. Ambele neagă necesitatea 
granițelor (fie în numele comerțului liber, fie în numule 
unității mondiale a proletariatului, pentru realizarea 
revoluției), identitatea etnică, specificitatea istorică, 
adică în numele liberei circulații negustorești sau a 
exploatării libere a forței de muncă sau a valorilor 
transnaţionale ale proletariatului exploatat, care nu are 
nimic de pierdut, decât lanțurile. Ambele ideologii au 
avut și au efecte dizolvante, membranele de protecție 
individuală sau colective, celulare, sunt supuse unei 
acțiuni destructive al cărui efect este entropia socială 
și morală, individualismului exacerbat sau simetricul 
colectivism terorist. Ideologia aceasta cu două fețe 
este produsul liderilor unui grup uman dispers, care nu 
a avut patrie decât într-un timp mitic, nu a reușit sau 
nu a vrut, în numele păstrării propriei identități, să se 
asimileze celor care îi găzduiau temporar ca oaspeți și 
comercianți ambulanți, rămânând în acest fel alogeni 
perpetui, tolerați sau alungați în momente de criză 
indusă de comportamente invazive. Mă refer nu doar la 
unii evrei specializați, ci și la unii armeni, chinezi, arabi 
sau gitani, grupuri etnice care au avut mereu fragmente 
comunitare extrateritoriale neintegrate, neasimilate sau 
neasimilabile. Aici apare specificitate unor grupuri de 
evrei și gitani. În cazul evreilor, aceste grupuri aveau un 
teritoriu de referinţă mitic, dar nu puteau face « alia », 
întoarcerea la matcă, în lipsa unui teritoriu disponibil și 
nerevendicat de alții. Situația rromilor ar fi similară, ba 
chiar mai gravă, dacă liderii lor eventuali ar revendica 
un teritoriu de fixare acum.

Se pune, în fine, problema dacă mai poate fi 
aplicat modelul asimilaționist francez, dezvoltat mai 
ales după 1789, ca model de centralizare jacobină și 
dezindividualizare masonică. Acest model asimilaționist 
a fost în mod similar imaginat și practicat în Austro-
Ungaria, în partea europeană a Imperiului Rus țarist, ba 
chiar în Imperiul britanic, în mod ceva mai laxist.

Dar ceea ce m-a îndemnat să prezint scrierile lui 
Alexandre del Valle unor eventuali cititori din România 
este și propria mea observație privind modificările 
vizibile ale compoziției populației urbane din zona unde 
locuiesc de peste trei decenii, cu masivele consecințe 
economice, sociale și culturale, ca aspecte ale unui 
ansamblu de fenomene acculturante deosebit de 
profunde care de decenii sunt ignorate sau tratate dintr-o 
dogmatică perspectivă ideologică stângistă, ceea ce nu 
permite o discuție serioasă și realistă.

Pentru a ilustra amploarea fenomenului, dau 
un singur exemplu dintre cele mai vizibile : apariția 
în ultimul deceniu în magazinele alimentare din toate 
rețelele mari (Leclerc, Carrefour) a unor secţiuni masive 
unde se propun produse halal, alimente ritualizate, 
specifice consumului unor populaţii africane, nord 
africane (arabe) sau din Orientul Apropiat și Mijlociu 

(Liban, Turcia). Magazinele casher (evreiești) care 
existau deja la Paris sau în toate centrele urbane, 
sunt mai discrete, cunoscute și frecventate mai ales 
de membrii comunității. Cele strict specializate, cu 
frecventarea aproape exclusiv evreiască, aparțin unor 
rețele comerciale separate. La Paris le-am văzut în 
arondismentul al XIX-lea mai ales sau în cartierul din 
centrul Parisului, care se numește Le Marais, în jurul 
străzii du Temple. Dar, cu excepția unor rare produse 
(pasca) alimentația casher nu este prezentă în marile 
magazine.

Cum aflăm din revista Conflicts, « Turcii sunt 
prima comunitate de origine străină din Germania 
federală, dar nu sunt cei mai vechi (italienii, spaniolii, 
grecii și iugoslavii au sosit încă din anii 1950). Din 
1919, Germania nu mai avea colonii. Desigur, Reich-
ul lui William al II-lea a fost aliatul Imperiului Otoman 
în primul război mondial, dar principalii factori 
apar mult mai târziu (2.000 de turci în 1917, 79 în 
1945, 7.000 în 1961) : nevoia de forță de muncă. în 
Germania, șomajul ridicat în Turcia și dorința de a 
lega Turcia de blocul occidental în timpul Războiului 
Rece. Imigrația lor a început în anii 1960, după acordul 
de recrutare a forței de muncă între RFG și Turcia (la 
cererea acesteia) în 1961. Până în anii 1980, se credea 
că turcii erau greu de integrat și imposibil de asimilat. 
Anunțarea încheierii imigrației forței de muncă în 1973 
a condus, independent de crizele economice din țara de 
destinație, la un vast curent de reîntregire a familiei care 
a transformat imigrația forței de muncă (Geistarbeiter, 
lucrător rezident temporar) în imigrație de stabilire, 
ca și în alte țări din Europa de Vest. În cele din urmă, 
mai recent, unii au profitat de posibilitățile de a imigra 
ca solicitanți de azil (după lovitura militară din 1980 
sau din cauza conflictelor turco-kurde sau sub regimul 
Erdogan. » (https://www.revueconflits.com/les-turcs-
en-allemagne/)

Ne aflăm în fața unui comportament politic 
autoritarist, ideologic paradoxal, ca să nu scriem absurd 
sau prostesc, care ignoră respectul suveranității statale. 
Conducătorii occidentalii declară un regim politic 
european sau extra-european ca fiind nedemocratic. 
Ca și cum aceste țări vest-europene ar fi nu doar 
deținătoare ale modelului social ideal ci și cele care 
îl aplică fără deformări. În realitate multe din aceste 
« democrații » ascund, sub practici formale, sisteme cu 
aparențe democratice dar cu practici autoritariste, ba 
chiar monarhice, cum am avut prilejul să le observ de 
când locuiesc în Franța, adică din 1987, cu toată seria 
de președinți de la Mitterand, prin Chirac și Sarkozy la 
Macron.

După dezmembrarea Iugoslaviei, cu ruşinoasele 
episoade ale intervenţiilor de presă ale unor intelectuali 
români care aprobau bombardamentele NATO, acesta 
a fost cazul atacului contra regimului lui Milosevic în 
Sârbia. Sau cazul atâtor regimuri politice din Africa 
sau Orientul apropiat sau mijlociu. Irak, Libia, Siria. 
În vreme ce sistemele autocratice din Qatar sau Arabia 
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saudită nu deranjează pe nimeni, fiindcă ele controlează 
petrolul din zona Golfului și au aceptat deal-uri reciproc 
avantajoase.

După izbucnirea conflictului din Siria, cu acuzele 
niciodată dovedite privind folosire gazelor toxice (clor) 
de către forțele lui Bashar Al Assad, contra « populației 
civile revoltate », au apărut comportamente oportuniste 
tipice unei minorități de migranți din Europa de Est. 
Metroul parizian a fost imediat împânzit de cerșătoare 
țigănci din România, care își petreceau ziua așezate 
pe niște cartoane sau cârpe, cu copii tineri în brațe sau 
alături, și prezentând trecătorilor grăbiți niște panouri 
pe care scria « Refugiat sirian » pe culoarele cele mai 
aglomerate din centrul Parisului. Am verificat, pe 
vremea când încă mai circulam, adică în vremurile 
antecovidice, adresându-mă acestor persoane în limba 
română, întrebându-le de unde sunt, mi se răspundea 
(efectul surprizei !) că sunt din Arad, Timișoara, 
Oradea, uneori din Moldova de Est. (Situația din Siria 
poate fi cunoscută într-o viziune oficială, ca în atâtea 
alte cazuri de articolele din Wikipedia. Dar lectura 
atentă dă rezultate interesante, oricât de sofisticată fiind 
deformarea realității. Se va vedea, de pildă, ce forțe 
au intervenit și în folosul căror soluții ipotetice ale 
conflictelor regionale. (https://fr.wikipedia.org/wiki/
Guerre_civile_syrienne)

Mai ales dacă statele NATO se lansau și în 
intervenţii militare, în deceniile trecute asemenea 
declaraţii despre dictaturi anterior tolerate dar declarate 
brusc « nedemocratice », când vântul intereselor 
occidentale își schimba direcția, au produs valuri 
migratorii economice, cu pretexte politice și situații 
umanitare teribile. Unele valuri mai traversează și acum 
Mediterana, cum e cazul celor care pleacă de la capul de 
pod libian al emigrației africane, devenit după uciderea 
lui Kadhafy, un teren de lupte între facțiuni militarizate 
rivale, unde se practică sclavia, raptul femeilor străine, 
carne vie pentru bordeluri. Acum patru-cinci decenii 
sursa erau câteva din țăriile Americii latine, Chile, 
Argentina, Bolivia, de pildă (declarate ca fiind dictaturi, 
de unde soseau valuri ceva mai mici (din cauza distanței 
și a oceanului intermediar) de refugiați politici, dar 
amestecul de motivații economice cu pretextele politice 
era și atunci evident).

Rezultatul va fi că numărul solicitanţilor de 
azil politic va crește exponenţial iar guvernele Europei 
occidentale se vor trezi cu o masă de azilanți pe care 
nu îi vor putea respinge în bloc, căci definirea aleatorie 
și vagă a democratismului țărilor sursă produce efecte 
invazive previzibile, când diferenţa între cei periclitați 
politic și emigranţii economici nu se mai poate face, 
toate oficiile adminstrative care se ocupă cu gestiunea 
acestor cereri fiind copleşite, în imposibilitatea fizică de 
a mai gestiona corect și serios dosarele respective. Dacă 
adăugăm presiunea zecilor de asociaţii caritative vechi 
sau improvizate pe baza unor sentimente de culpabilitate 
inculcate de ideologia stângistă comunităților gazdă, 
situațile devine inextricabile și au un caracter exploziv.

Sub aspectul expresiei identității alimentare, 
cu totul altfel stau lucrurile în domeniul turc, arab sau 
african. În cartierul meu există, de cel puțin zece ani, 
un magazin care, alături de produsele standard, vinde 
kefir, iaurt turcesc, brânză telemea de mai multe feluri 
(grăsimi între 45 și 60 %), produse alimentare specifice 
importate din Germania, salam din carne de vită sau 
carne uscată de vită, legume uscate pentru « kuskus ».

De ce din Germania ? Pentru că acolo exista deja 
o clientelă turcă. Îmi amintesc surpriza și nedumerirea 
trăite atunci când, într-unul din marile orașe ale fostei 
Germanii de Vest, la finele anilor 70, adică acum o 
jumătate de secol, am văzut că, în toate stațiile de metrou, 
inscripțiile indicative de orientare erau redactate și în 
limba turcă. Se știe că cea mai mare comunitate turcă 
în afara Turciei, adică pe teritoriul Europei, se află în 
Germania.

Toate aceste produse din magazinele Franței 
sunt adesea mai scumpe, fiind importate. Dar ele sunt 
căutate și plătite chiar și așa, fiindcă fac parte din 
tradițiile alimentare ale diverselor comunități arabofone, 
turcofone sau genuin africane. Știind că e vorba de 
un element identitar esențial, alimentația tradițională 
însoțește peste tot deplasările de populații.

Mai interesant dar prin consecințele sanitare și 
mai periculos, mi se pare fenomenul adoptării de către 
populațiile locale europene, dar evident prin globalizarea 
sa (globalizarea dinaintea globalismului), a unor tradiții 
alimentare străine, de sorginte fals națională, de fapt 
invenții ale unor gestionari de rețele de fast-fooduri, de 
la difuzarea fabricării și consumului local al așa zisei 
specialități italiene, de fapt nord-americane, pizza, și 
până la mac-donaldizarea sau kaefcetizarea globală de 
sorginte nord-americană (pseudo-copanele de galinacee 
trecute prin pesmet și prăjite în ulei, foarte asemănătoare 
ca valoare nutritivă cu ghiarele de pui vândute în 
perioada finala a sistemului ceaușist, ca înlocuitori 
de carne) care a distrus sănătatea populației mondiale 
(acolo unde oamenii nu mor de foame și de sete) după 
ce a distrus-o pe cea a nord-americanilor, prin rețeau 
alimentară « criminală », care a impus băuturile gazoase 
excesiv zaharate și sendvișurile de pâine albă zaharată, 
cu carne de bovine însoțite de cartofi prăjiți sărați 
excesiv, de sos de roșii îndulcit (ketchup), care sunt 
responsabile de obezitatea a milioane de oameni și de 
bolile aferente acestei maladii. Toate aceste specificități 
produc negative dependențe alimentare.

Până la mijlocul anilor 50 Franța era încă o țară 
cu o bază etnică relativ bine definită, o țară locuită 
majoritar de niște oameni care se declarau sau se simțeau 
francezi, care vorbeau în public ca și acasă franceza 
(eventual bretona, basca, catalana acasă). Comunitatea 
globală se impusese în cinci secole. Comunitățile 
regionale supraviețuiau (cu unele zvâcniri autonomiste) 
dar tendința generală era uniformizarea, raționalizarea, 
bazată pe necesitățile standardizării capitaliste a forței 
de muncă, a metodelor de producție, a comunicării.

Cuvântul cheie : comunitatea. Franța era formată 
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la finele secolului al XIX-lea tot din comunități etnice 
reunite sub același sceptru, monarhic sau republican. 
Erau occitanii, bretonii, alsacienii, catalanii, fiecare cu 
limba sa, declarată « patois » (grai), de fapt limbi diferite 
de franceză dar subevaluate drept graiuri în numele 
centralismului etatist monarhic, apoi republican, impus 
prin forța armelor și prin sistemul de învățământ care a 
difuzat o lingua franca, franceza, începând cu acțiunea 
politică și administrativă a dinastiei capetienilor, 
înlocuind destul de repede latina, vechea limbă de 
cancelarie.

În 1539, prin ordonanța lui Villers-Cotterêts, 
franceza, limba maternă a dinastiilor capețiene, a devenit 
un limbaj juridic și administrativ în Franța. În același 
timp, franceza a început să se răspândească masiv în 
afara Europei, mai întâi în America, apoi în Africa, Asia 
și Oceania, sub efectul expansiunii imperiilor coloniale, 
francez, apoi belgian. În 1794, prin decretul revoluționar 
din 2 Termidor anul II și în ciuda faptului că a fost sub 
vechiul regim limba curților regale și princiare din 
Europa, de la țarii Rusiei la regii Spaniei, de la prinții 
Germaniei la regi din Marea Britanie, franceza devine 
singura limbă oficială a primei Republici franceze. Una 
dintre particularitățile francezei se regăsește în faptul că 
dezvoltarea și codificarea acesteia au fost parțial opera 
unor grupuri intelectuale, precum autorii Pléiade, sau 
a unor instituții, cum ar fi Académie française. Astfel, 
franceza este adesea considerată o limbă „academică”.

Imigrația nu este doar un fenomen invaziv și 
negativ. Dar dacă devine invazie și dacă slăbește și 
distruge echilibrul social și moral local, ea devine un 
pericol care trebuie definit, stabilizat, limitat ca zonă și 
ca efect, ca orice boală, care este un fenomen invaziv.

Numărul 4 al revistei Front populaire, trimestrial 
despre care am pomenit deja în Sociogramele anterioare, 
este intitulat Imigraţia.	Evitarea	naufragiului. Subtitlul 
este desigur o referință la ambarcațiunile precare folosite 
de candidații nord-africani (arabi, kabili, senegalezi etc. 
la fericirea europeană sau britanică.

Dar nu toate traversările periculoase marchează 
apele Mediteranei. Informațiile diverse de pe situri 
specializate (https://www.infomigrants.net/fr/), dau 
seamă de drumuri pe ocean dinspre Africa de Vest 
(Senegal, Gambia, spre Insulele Canare, după ce, pe uscat 
spre enclavele spaniole de la Melilla și Ceuta (https://
fr.wikipedia.org/wiki/Melilla), în teritoriu marocan, 
dificultățile de intrare deveniseră insurmontabile 
(un gard dublu înalt de 6 metri a fost instalat). La 28 
septembrie 2005, peste 800 de clandestini au luat cu 
asalt această incintă, vreo sută dintre ei au pătruns pe 
teritoriul spaniol, deci pe teritoriul Uniunii europene. 
Aici imigranții aveau deja de trecut garduri ca acelea 
ridicate între Ungaria și zona balcanică. Gardurile de 
la frontiera sudică a Ungariei au fost construite acum 
câțiva ani ca efect al groazei de năvăliri înscrisă în 
conștiința istorică maghiară de pe vremea Ungariei 
transformate, după înfrângerea de la Mohács (1526). 
în pașalâc otoman, între 1541 à 1699 (1718 pentru 
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regiunea Banatului) (https://fr.wikipedia.org/wiki/
Hongrie_ottomane)

Că migrațiile, mai ales proporția lor numerică 
față de populația sedentară europeană, aparțin unei 
tematici fierbinți, cocoloșită sau ascunsă pe baza 
unor criterii ideologice perverse, o dovedesc cărțile 
din ce în ce mai numeroase produse nu doar de case 
de editură periferice, revistele care îi dedică numere 
speciale, ziarele și televiziunile (încă periferice, cum 
ar fi Sud Radio, emisiuni în podcast zilnice). Indiferent 
de perspectivă, pro sau anti-migraționsită, tema nu mai 
poate fi ignorată. Iar pro-imgraționismul este acum 
criticat frontal cu argumente puternice de natură socială 
și economică.

Presa oficioasă, zisă de « drumul mare » a ajuns 
să-și organizeze o agenție specializată (https://www.
infomigrants.net/fr/) care furnizează celor abonați sau 
fondatorilor știri despre toate aspectele problemei, din 
perspectivă exclusiv umanitaristă.

Editorul acestui site este France Médias Monde, 
Societate anonimă au capital de 5 347 560 euros, cu 
sediul social : 80, rue Camille Desmoulins, 92130 Issy 
Les Moulineaux, France. Grupul France Médias Monde 
reunește France 24, canalul continuu de informare 
(în franceză, engleză, arabă și spaniolă) ; RFI, radioul 
mondial (în franceză și alte șaisprezece limbi) și 
Monte Carlo Doualiya, radioul în arabă. Toate cele 
trei medii sunt difuzate în întreaga lume, în 18 limbi. 
Jurnaliștii grupului și rețeaua sa de corespondenți 
oferă ascultătorilor, telespectatorilor și utilizatorilor 
de internet informații deschise despre lume și despre 
diversitatea culturilor și punctelor de vedere, prin 
buletine informative, rapoarte, reviste și dezbateri. 66 de 
naționalități sunt reprezentate printre angajați. În fiecare 
săptămână, RFI, France 24 și Monte Carlo Doualiya 
reunesc 207,3 milioane de contacte, inclusiv 143,5 
milioane de spectatori și ascultători măsurați și 63,8 
milioane de utilizatori în medii digitale (media 2019). 
Cele trei medii ale grupului au 76 de milioane de abonați 
pe Facebook, Twitter și Instagram (ianuarie 2020) și 
au înregistrat mai mult de 1,5 miliarde de videoclipuri 
vizionate și audio începând din 2019. France Médias 
Monde este compania mamă a CFI, agenția franceză de 
cooperare media și este unul dintre acționarii canalului 
de francofonie de interes general TV5MONDE. Toată 
această imensă organizație dă seama de importanța 
propagandei pentru statul francez.

Ce trebuie făcut pentru o Franță suverană 
în ceea ce privește imigrația, se întreabă autorul 
studiului-proiect din revista Front populaire, George 
Kuzmanovic, președintele mișcării Republicii Suverane. 
(Nu e prima dată că observ prezența unor persoane cu 
nume evident străine, militante în mișcările și proiectele 
cele mai marcate de deziderate identitare. Poate e 
vorba de o dorință de integrare rapidă, de lepădare de 
alogenie.)

« Din păcate, când vine vorba de imigrație, nu 
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există un drum strict virtuos, magic, care să nu facă 
rău nimănui. Înarmați cu această observație, trebuie să 
încercăm să răspundem în cel mai rezonabil și decent 
mod la diferitele aspecte ale problemei, ghidați de 
preocuparea pentru eficiență și interesul general.» — 
precizează redacția revistei într-un șapou.

Președintele mișcării Republicii Suverane își 
rezumă astfel propunerile: « Imigrația este unul dintre 
subiectele centrale pentru francezi, așa cum atestă toate 
sondajele. Cu toate acestea, este un subiect fierbinte, 
care nu este ușor de abordat. La stânga, este tratat fie ca 
un tabu (politica struțului cu capul în nisip), fie printr-o 
prismă strict morală. Mulți reprezentanți ai „taberei 
bune” aderă astfel la ideologia fără frontiere, o abatere 
de la conceptul de internaționalism. Din punctul lor 
de vedere, libertatea de mișcare este fundamentală, iar 
țările ar trebui să primească fără restricții pe toți cei care 
doresc să intre și să rămână pe teritoriul lor. Așa cum 
subliniază filosoful Jean-Claude Michéa, pentru o mare 
parte a stângii, imigrantul l-a înlocuit pe proletar ca 
figura oprimatului de apărat. Paradoxul situației apare 
din faptul că susținătorii acestei poziții (a se vedea listele 
semnatarilor petițiilor care merg în această direcție, 
cum ar fi cea a Mediapart-Politis-Regards, intitulată : 
„Manifest pentru primirea migranților”) aparțin cel 
mai adesea claselor de mijloc superioare și educate. 
Protejate, în țara lor și peste tot pe glob, de frontiere 
sociale și simbolice portabile (capital economic, social 
și cultural) care le separă de populațiile mai fragile, 
elitele globalizate nu au nevoie de frontiere materiale 
pentru a fi protejate de orice consecințe a valurilor 
migratoare. Prin urmare, ei își pot oferi o conștiință 
curată aderând la această ideologie care pretinde a fi 
altruistă și pentru care imigrația este o formă de progres 
în sine. Mult mai serios, stânga a fost câștigată de mulți 
ani de ideea că cetățenia și sentimentul de apartenență 
națională ar putea fi distincte și că a fi francez nu ar avea 
altă semnificație decât : naționalitatea legală franceză 
(adică cetățenia). În dreapta, imigrația face obiectul unei 
duble discuții. O parte a dreptei progresiste, la fel ca 
majoritatea cercurilor de afaceri, este în mod paradoxal 
de acord cu stânga societală în problemele imigrației, așa 
cum demonstrează recomandările sindicatului patronal 
european BusinessEurope sau, în Franța, președintele 
Mouvement des entreprises de France, Geoffroy 
Roux de Bézieux. Dimpotrivă, în cadrul dreptei 
conservatoare, imigrația este respinsă în mod masiv și 
deseori tratată exclusiv pe baza diferențelor religioase și 
culturale - figura imigrantului servește în mod regulat ca 
țap ispășitor pentru relele a căror origini sunt altele. De 
asemenea, dă naștere unor propuneri electorale excesive 
și cel mai adesea impracticabile acolo : oprirea completă 
a imigrației economice, interzicerea reunificării familiei, 
reducerea drastică a primirii refugiaților, depistarea și 
expulzarea imigranților ilegali - și, desigur, lipsirea lor 
de orice sprijin financiar și medical. Subiectul rămâne 
însă foarte puțin studiat, dar este utilizat totuși ca 
slogan. Astfel, Regruparea Națională [Rassemblement 

Nationale, condusă de Marine Le Pen, fiica fostului 
lider al Front National], pentru care soluțiile radicale 
constituie fondul lor principal de «comerț politic», 
în ciuda schimbării neîncetate a programului, nu 
menționează niciodată costul exorbitant, în special 
în ceea ce privește personalul poliției, care ar impune 
statului o coerentă politică de identificare și deportare 
a imigranților ilegali, nici mijloacele de presiune 
diplomatică intensă pe care desfășurarea acestor acțiuni 
le-ar implica. Pentru început, precizăm că imigrația 
economică așa cum a trăit-o Franța în anii 1960 și 1970 
nu mai există. Acesta a fost înlocuit de două fenomene 
majoritare distincte : pe de o parte, reunificarea familiei 
și, pe de altă parte, munca detașată. O altă categorie este 
populația migranților aflați în tranzit între țări precum 
Pakistanul și Marea Britanie. În cele din urmă, refugiații 
politici sunt un caz special : Franța a fost întotdeauna 
o țară primitoare pentru ei ; cu toate acestea, cazurile 
respinse sunt rareori expulzate, fabricând astfel automat 
imigrația ilegală. Aceste categorii diferite de populație 
imigrantă implică în mod evident răspunsuri specifice. 
De asemenea, este necesar să se facă distincția privitoare 
la modul în care imigranții se integrează în societatea 
franceză. Anumite categorii, de exemplu cele care vin 
să studieze, nu fac niciodată obiectul ostilității. Alții, 
precum muncitorii ilegali sau muncitorii detașați, sunt 
o sursă de îngrijorare pentru categoriile populare care 
se confruntă cu șomajul, deoarece munca imigranților 
contribuie la secarea pieței muncii impunând în același 
timp standarde salariale și condiţii de muncă degradate 
prin întărirea armatei de rezervă a capitalului. Dar 
oamenii înșiși, muncitori și respectând regulile, trezesc 
rar animozitatea cetățenilor francezi. Ultimele valuri 
de cetățeni din țările africane se integrează mai greu. 
Desigur, mulți imigranți din Maghreb s-au adaptat 
perfect în societatea franceză, oferind multe exemple de 
succes social. Însă o altă parte, care a sosit mai târziu, 
a rămas blocată în „cartiere” care seamănă din ce în 
ce mai mult cu ghetourile afectate de șomaj rampant, 
în principal datorită politicilor neo-liberale impuse de 
Uniunea Europeană. Modelul francez de asimilare 
este în pană, în vreme ce modelul anglo-saxon, bazat 
pe multiculturalism, se impune. Importat masiv în 
Franța prin producția culturală americană (filme, serii, 
muzică) sau de un anumit domeniu academic, acest 
model este apărat în dezbaterea publică de două tipuri 
de promotori : cercurile islamiste, care salută creșterea 
identificării religioase și culturale în detrimentul 
identificării naționale ; și activiștii de extremă stângă, 
care văd triumful multiculturalismului ca o răzbunare 
a dominației indigene și a presupusului rasism de stat. 
Prin urmare, este recomandabil să abordăm problema 
imigrației în mod diferit, acceptând că este inutil să 
sperăm să ieșim din ea doar cu orientarea morală și 
ținând cont că, în anii și deceniile viitoare, fluxurile 
migratorii se vor intensifica probabi, din cauza exploziei 
demografice din țările subdezvoltate — populația 
africană se va dubla în treizeci de ani pentru a ajunge 
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la 2,5 miliarde în 2050 — și din pricina schimbărilor 
climatice. Orice reflecție politică asupra subiectului 
trebuie să ia în considerare această perspectivă, altfel va 
deveni rapid depășită. Cele două probleme, imigrația și 
asimilarea, trebuie tratate separat. Dacă prima implică 
interesul față de condițiile pentru o primire bună (nu 
putem accepta în mod decent ca solicitanții de azil să 
trăiască în corturi prin mahalalele Porte de la Chapelle, 
indiferent dacă sunt șomeri sau condamnați la exploatare, 
degradând astfel condițiile de angajare ale muncitorilor 
francezi), a doua necesită refondarea modelului nostru 
de integrare republicană, într-o acțiune pe termen lung. 
Aducerea imigrației înapoi la un nivel suportabil din 
punct de vedere economic pentru țara noastră și limitarea 
comunitarizării societății este o urgență vitală dacă 
vrem să prevenim tensiunile, care sunt deja palpabile, 
să evolueze spre ostilitatea asumată. Gestionarea 
rezonabilă a fenomenului migrator necesită detașarea 
atât de moralismul de stânga, cât și de extremismul 
de dreapta pentru a determina ce își poate permite 
comunitatea națională, pentru fiecare tip de imigrație, 
prin reconcilierea intereselor superioare ale populației 
sale — principiul suprem — și a imperativelor morale. 
În primul rând, în acest domeniu, ca în toate celelalte, a 
putea conduce o politică migrațională în conformitate 
cu interesele națiunii presupune proclamarea primatului 
Constituției franceze asupra legilor și tratatelor 
internaționale și, prin urmare, părăsirea Uniunii 
Europene, așa cum este construită astăzi. Fără această 
condiție prealabilă, o serie întreagă de decizii sunt pur 
și simplu imposibil de luat la nivel național. Apoi, iată 
o serie de măsuri concrete pe care gruparea Republica 
Suverană le propune ca bază de discuție : 

• Încetarea sistemului de lucrători detașați 
și dezmembrarea sistemului Schengen. Revenirea 
la controlul frontierelor suverane. Implementarea 
măsurilor temporare pentru anumite sectoare de 
interes național care au nevoie de forță de muncă, 
cum ar fi construcția navală, de exemplu, în timp ce 
canalele naționale de ocupare a forței de muncă sunt 
operaționale. Pentru a face acest lucru, este necesar să 
se estimeze anual nevoile de forță de muncă, sector cu 
sector, să faciliteze mobilitatea interregională în Franța 
și să finanțeze formarea șomerilor francezi în domenii 
ocupaţionale aflate în deficit de forță de muncă. Aceste 
măsuri pot avea sens doar cu o politică economică 
protecționistă.

• Regularizarea imigranţilor ilegali prezenți pe 
solul național. Înțelegând că este imposibil să fie lăsați 
să existe ca atare (și să crească în număr), dar la fel 
de imposibil să fie trimiși înapoi în țara lor de origine, 
singura soluție fiind regularizarea acestora, cu excepția 
infractorilor, criminalilor.Fără ca această regularizare să 
se prezinte ca o invitație spre noi candidaţi la imigrare. 
Într-adevăr, doar regularizarea masivă este capabilă 
să lipsească această armată de rezervă a capitalului de 
rolul negativ pe care îl joacă în prezent pe piața muncii, 
privând lucrătorii legali de unele dintre mijloacele 

de presiune asupra angajatorilor. Pentru ca această 
regularizare excepțională să nu fie percepută ca o invitație 
la imigrație necontrolată, ea trebuie să fie însoțită de 
o politică de limitare a noilor intrări : control strict al 
frontierei, primirea solicitanților de azil în centrele de 
primire ale solicitanților de azil (CADA) cât timp se va 
analiza dosarul lor, reorientarea ajutorului medical de 
stat (AME) asupra bolilor infecțioase și a situațiilor de 
urgență, schimbul mai bun de informații între diferitele 
servicii de stat și implementarea efectivă a Obligațiilor 
de părăsire a teritoriului francez (OQTF). În același 
timp, trebuie să ne oferim mijloacele necesare pentru 
a pune în aplicare legi punitive împotriva companiilor 
și persoanelor care angajează imigranți ilegali, prin 
creșterea substanțială a numărului inspectorilor de 
muncă. Represiunea trebuie să se preocupe și de clienții 
companiilor în cauză, pentru a împiedica grupurile 
mari să descarce problema către subcontractanții lor. 
• Instaurarea statutului de rezident permanent, sub 
rezerva angajării, integrarea în structura socială, un 
cazier judiciar virgin și promovarea unui examen care 
să evalueze nivelul de stăpânire a limbii, instituțiilor și 
istoriei Franței. Acest statut poate fi solicitat după zece 
ani de reședință. Dobândirea naționalității franceze, 
care va necesita depunerea unui jurământ, va trebui 
să devină o alegere motivată, va face obiectul unei 
analize speciale și va presupune, impune exemplaritate. 
Stabilirea unei limite pentru reînnoirea permiselor de 
ședere la maximum zece ani, cu excepția cazului în care 
se obține statutul de rezident permanent. Stabilirea unei 
cote anuale de permise de ședere, cu evaluarea națională 
a cererilor și clasificarea în funcție de merit (cum ar fi un 
concurs cu locuri limitate).

• Moratoriu imediat asupra reîntregirii familiei, 
cu excepția refugiaților. Niciun automatism în 
dobândirea naționalității franceze prin căsătorie.

• Acțiune pe termen lung asupra cauzelor 
mișcărilor migratoare prin intermediul unei diplomații 
coerente : acorduri de readmisie cu țările de origine 
ale migranților ilegali, încetarea regimului excepțional 
de exceptare în materie de imigrație pentru Algeria, 
dezvoltarea ajutorului la plecarea voluntară, sprijin 
pentru proiecte economice durabile în țările de plecare. 
O astfel de acțiune presupune continuarea luptei 
împotriva Françafrique [politica secretă, ambiguă, a 
Franței în Africa] și punerea în discuție a tratatelor de 
liber schimb, în special a celor impuse de UE țărilor 
ACP (Africa-Caraibe-Pacific) prin EPA (Acorduri de 
parteneriat economic).). Ele sunt mecanisme reale 
pentru sărăcirea țărilor în curs de dezvoltare, care 
privează țările africane de materii prime, împiedicându-
le în același timp să construiască un model agricol 
și social viabil. Pentru Franța, ca și pentru alte țări 
occidentale, avantajele acestor tratate nu cântăresc prea 
greu în raport cu dezavantajele considerabile la care sunt 
expuse de explozia fluxurilor migratorii. O schimbare 
de paradigmă ar fi, de fapt, reciproc benefică pentru 
popoarele din nord și sud. Într-adevăr, dacă stânga își 
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imaginează că prin promovarea primirii necondiționate 
a imigranților se arată morală, țările de plecare așteaptă 
mai presus de toate o politică internațională care să 
le permită să-și păstreze tineretul acasă — această 
lecție dată de Thomas Sankara este mai relevantă 
ca niciodată, atât de insuportabil fiind pentru orice 
adevărat internaționalist să vadă cum țările deja bogate 
și puternice monopolizează creierele care lipsesc grav 
în țările de origine ale imigranților calificați.

• Presiunea asupra țărilor de plecare pentru a 
le obliga să-și controleze fluxurile de ieșire. Lupta 
împotriva utilizării diasporelor de către guvernele 
acestor țări în scopuri politice și împotriva oricărei 
subversiuni de origine străină în Franța (interzicerea 
asociațiilor comunitare sau a naționalității străine în 
scopuri politice, trecând, dacă este necesar, printr-o 
reformă a legii asociațiilor) și în special dinspre Turcia, 
care le folosește ca o adevărată pârghie a politicii sale 
externe (așa cum s-a văzut cu Lupii Gri1), pe lângă 
amenințarea Europei cu un val migrator necontrolat. 
Ajutorul pentru dezvoltare, dar și ajutorul militar 
dinspre Franța vor fi strict corelate cu politica țărilor 
beneficiare împotriva migrației și, în Africa, cu controlul 
demografiei acestora.

• Presiunea pentru ca țările de plecare să retragă 
cetățenia lor celor care solicită dubla cetățenie în Franța. 
Când alegeți să deveniți francezi, trebuie să puteți să nu 
mai fiți altceva. 

• Lupta continuă împotriva rețelelor de 
contrabandă. Acestea se referă la criminalitatea 
organizată transnațională, care contribuie nu numai la 
destabilizarea țărilor de plecare, ci la cea a Franței. Ele 
reprezintă o problemă de apărare națională, inclusiv 
pentru rolul lor de facilitatori ai acțiunilor teroriste 
(trafic de arme, mișcări clandestine etc.) și trebuie 
plasate în afara cadrului legal obișnuit. 

• Expulzarea imediată a străinilor condamnați de 
instanțe la sfârșitul sentinței.

• Menținerea accesului gratuit la învățământul 
superior pentru studenții străini, dar la cerere și supusă 
unui examen de admitere. Universitatea este într-adevăr 
un puternic vector de iradiere și influență, iar creșterea 
taxelor de școlarizare pentru străini deviază deja unele 
elemente strălucitoare dinspre universitățile noastre. De 
asemenea, nu există o legătură puternică între studiile 
în Franța și imigrație ; dimpotrivă, multiplicarea 
absolvenților universitari francezi este un factor de 
dezvoltare pentru țările lor de origine, dar și o șansă 
pentru Franța de a stabili parteneriate pentru viitor. 
Aceste măsuri neexhaustive trebuie combinate cu o 
politică reală a cetățeniei. Totul trebuie făcut în termeni 
de asimilare a imigranților, domeniu care a fost dramatic 
neglijat după decenii de propagandă globalistă care au 
delegitimizat însăși noțiunea de patrie. Trebuie să-i facem 
pe imigranți nu doar francezi și nu doar cetățeni ai unei 
republici fără trup ; trebuie să-i convingem pe cei care 
ajung pe solul nostru să se integreze, susţinând, așa cum 
au făcut-o predecesorii lor, legile, dar și cultura țării lor 
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gazdă. Acest lucru poate funcționa numai dacă oamenii 
din această țară gazdă sunt ei înșiși convinși de interesul 
și valoarea culturii lor. Cu alte cuvinte, pentru a fi cu 
adevărat eficientă, politica cetățeniei ca naționalitate va 
trebui să se adreseze nu numai imigranților, ci și întregii 
populații, franceză de două sau trei generații, sau de 
întotdeauna. Alături de o legislație coerentă, este o 
întreagă imaginație care trebuie reabilitată, prin școală, 
practica puterii și o producție artistică voluntară : aceea 
în care patria nu este un cuvânt rușinos, ci un ideal de 
apărare și construire împreună. » (extras din revista 
Front populaire, nr. 4, pp. 17-21).

Fenomenele descrise mai sus pot permite o 
reevaluare serioasă a publicisticii lui Mihai Eminescu, 
multă vreme interzisă după 1945, atât de stupid etichetată 
de comuniștii kominterniști și de globaliști, ca și de 
centrele de influență și control ideologic instalate de 
fundațiile « europene » (de la asociațiile subvenţionate 
prin resurse ale Open Society până la agenturile de 
monitorizare, de poliție politică și cenzură, reprezentate 
de un Marco Maximilian Katz sau Alexandru Florian). 
Poliția politică și cenzura sunt interzise de Constituția 
României. Este ceea ce practică numiții. Activitate 
acestor agenturi este deci neconstituțională și trebuie 
interzisă pe baza legii române.

Fenomenele descrise pot fi semnale de alarmă 
pentru o societate care, chiar dacă nu pare a fi atinsă 
încă de astfel de fenomene invazive, ar trebui să se 
pregătească pentru ele, dacă nu le va putea stăvili 
din timp. Experiența tânărului stat România, a 
cărui suveranitatea a fost batjocorită prin deciziile 
Congresului de la Berlin (1870), în numele unor interese 
străine, poate servi drept bază morală și politică pentru 
un naționalism de apărare. El nu implică nici violență, 
nici șovinism, nici rasism, nici xenofobie, doar dreptul 
unui popor de a se menține viu și cât mai puțin alterat, 
pe teritoriul tradițional al propriei sale constituiri, apărat 
de procesele de acculturație violentă pe care le suportă 
Europa occidentală acum.

De altfel, mă întreb dacă datele demografice 
publice reprezintă situația reală din România, dacă ele 
nu ascund, așa cum s-a întâmplat vreme de decenii 
în Franța, proporțiile fenomenelor de imigrare. 
Consecințele ultimei legi privitoare la cetățenie, cu 
prevederi bizare, laxiste și imigraționiste trebuiesc 
analizate de demografi și oameni politici competenți. 
Nu mă refer desigur la guvernanții actuali.
 

1Lupii Cenușii (Bozkurtlar în turcă), cunoscută oficial ca 
„Sufletei idealiste” (Ülkü Ocakları în turcă), este o organizație 
armată ultranaționalistă turcă. Mișcarea este descrisă ca fiind 
neofascistă, anticomunistă, anti-greacă, anti-kurdă, anti-
armeană, homofobă, antisemită și anti-creștină. Are relații 
foarte strânse cu Partidul Naționalist de Acțiune (MHP), fiind 
prezentată ca ramură sa paramilitară. https://fr.wikipedia.org/
wiki/Loups_gris
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Nicoleta SĂLCUDEANU

Marea crăpelniță culturală

 Nu vreau să cred că doar un anume tip de 
voyeourism intelectual mă face să consider cele mai recente 
două volume de jurnal1, ce cuprind  anii postcomuniști 
1990-1994, al lui Mircea Zaciu, un eveniment cultural 
major și incitant. Deși, în linii mari, conform unor semnale 
venite pe cale electronică, o parte din generația cea mai 
nouă și mai activă de tineri critici – vorbesc aici despre cei 
cu adevărat semnificativi – pare să perceapă omul & opera 
drept obiective culturale perimate, modeste, lipsite de 
valențele revizitării sau de personalitate și, dacă se poate 
cita din surse de ”socializare”, și se poate, monada Zaciu 
nu ar reprezenta mai mult decât ”multe dureri înăbușite, 
un personaj mai curând mediocru, ros de resentimente 
ca de gastrită, narator necreditabil, dar util totuși pentru 
informație.”

 Din capul locului, orice literatură confesivă își 
are porția zdravănă de necreditabilitate inclusă la pachet 
cu umori, idiosincrazii, chiar și zaharicale nu totdeauna 
digerabile. Ce-ar mai rămâne atunci? Doar utilitatea 
informației? Atunci de unde plăcerea textului pe care am 
încercat-o fără caznă sau pusee de adorație discipolară, 
nici măcar discipol nefiindu-i, decât poate unul indirect?! 
Firește, nu voi intra în polemică, respectându-le opinia, 
legitimă de altfel, cu mai tinerii mei confrați; sunt întrebări 
strict autoreferențiale. De unde plăcerea textului? Dincolo 
de aceea vinovată de a pătrunde în structura intimă a 
scrisului de sine, textul jurnalului mi s-a înfățișat și sub 
forma unui delicios palimpsest. Și nu vorbesc aici despre 
sterila stratificare structurală de obârșie teoretică, ci de 
citirea inocentă pe straturi de noime. 

 Dacă volumele din vremea comunismului erau, 
inevitabil, ștanțate și pe o anume sensibilitate politică 
– facilă, uneori vulgară, îmi îngădui să socot (latura 
asta documentară nepărându-mi-se interesantă măcar 
din clipa în care o astfel de abordare a devenit meserie 
în sine, inundându-ne cu tone de maculatură despre 
patimile și păcatele literaturii ”rezistente” sub comunism, 
meserie ce ne-a înghițit decenii întregi de timp alocat mai 
degrabă sterilei propagande anticomuniste post-factum 
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compensatorii și auto-consolatorii decât literaturii) – acum 
jurnalul vorbește singur, eliberat de balastul conjunctural 
facil, ușurat de umbra apăsătoare a Savakului și, tocmai de 
aceea, sunetul său se percepe mai limpede. Și acest sunet 
îmi evocă, da, un personaj ros de resentimente și percepții 
greșite sau nedrepte, un individ mai degrabă acrit și ușor 
mizantrop, cârcotaș, uneori smiorcăit, victimizându-se în 
exces, dar și un rafinat floretist al ideii, un observator de 
o finețe nesfârșită, un contemplativ cu privire de laser, un 
metronom ce așterne accente subtile pe noima năclăită 
a lucrurilor, un bun diagnostician social, un melancolic 
cartezian. Un personaj decadent în tot ce are decadența 
mai nobil. Să fii Zaciu (remember Being John Malkovich), 
să fii în Zaciu, mi s-a părut de aceea captivant. Și am 
văzut în el nu doar îndărătnica lui ființă, ci un șir întreg 
de personaje oglindite suficient de strâmb încât să-și 
depășească, în hologramă, imaginea unidimensională și 
atât de neinteresantă prin sărăcia ei. Ființa reală niciodată 
nu se suprapune pe imaginea fotografică, ar fi derizoriu, 
de aceea cred mai mult și mai degrabă în șovăiala și 
imperfecțiunea reflectării, tocmai pentru că aduce un plus 
de comprehensiune, fie și prin intermediul aproximării și 
chiar al mistificării. Iar mistificarea de tip Zaciu îmi pare, 
în continuare, delectabilă și încărcată de sens, măcar prin 
ricoșeu.

Un prim și atotprezent personaj ce-și sparge 
propriile tipare înfățișând un rictus sever și o vehemență 
neașteptată este acela al lui Ion Pop, prieten de o viață, 
cu intermitențe, și care este, nu întâmplător, autorul 
prefeței și al notelor însoțitoare. În chiar această prefață, 
Profesorul Pop, blajinul, feciorelnicul, neconflictualul 
absolut Ion Pop își asprește vocea în mod neașteptat, dar 
justificat, când reface drumul manuscrisului diaristic, a 
cărui soartă de după decesul autorului o rezumă oarecum 
sec, oarecum eufemistic-acuzator. Tonul, pentru cei 
ce nu sunt familiarizați cu temperamentul de catifea 
al prefațatorului, poate scăpa neobservat. Dar, pentru 
avizați, dă seamă asupra aventurii bezmetice a oricărui 
manuscris rămas unei posterități mercantile nu doar 
în sens pecuniar, dimpotrivă, a mercantilității a cărei 
răsplată rămâne doar lustruiala de sine, mult mai prezentă 
în peisajul valorificării documentelor, în lipsă evidentă de 
”numerar”:

”La douăzeci de ani după stingerea din viață a 
profesorului și criticului literar Mircea Zaciu (27 august 
1928-21 martie 2000), editura Limes publică însemnările 
inedite ale scriitorului, ajunse în anul 1994. Moartea 
autorului a lăsat, din păcate, în grija posterității tipărirea 
întregii scrieri, iar aceasta n-a fost lipsită de peripeții. 
Două dintre dosarele cu însemnări (pe anul 1990-1992) au 
ajuns printre hârtiile încredințate mie temporar de familia 
Profesorului, alte două se amestecaseră cu documentele 
Dicționarului Scriitorilor Români, recuperate din casa 
autorului de Aurel Sasu, unul dintre coordonatorii 
lucrării, alături de Marian Papahagi, care dispăruse și el, 
pe neașteptate, în ianuarie 1999. Abia după șapte ani de 
la această încurcătură A. Sasu a restituit celor în drept 
documentele (anii 1993-1994), după ce pretinsese că 
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i-ar fi fost date de autorul însuși pentru a fi tipărite sub 
îngrijirea sa. Aceste note, scrise aproape zilnic, în perioada 
1990-1994, pot fi întrunite acum pentru a completa suita 
imediat precedentă. Ar mai trebui, totuși, să existe – cum 
reiese din unele trimiteri ale autorului – cel puțin notele 
din anii 1995-96, neidentificate încă, păstrate probabil în 
arhiva Aurel Sasu. Dacă va putea fi recuperată și această 
secvență – după care jurnalul pare că a fost definitiv 
întrerupt -, se va putea rotunji una dintre ”cronicile” cele 
mai vii ale vieții universitare și scriitoricești din România 
anilor imediat post-decembriști, dar nu mai puțin a unei 
biografii de intelectual confruntat adesea dramatic cu sine 
și cu stările de lucruri tulburi și frământate ale epocii.”2  

O mențiune ar mai fi necesară, odată ajunși la 
aspectele dezagreabile ale evenimentului editorial, în 
privința neglijenței redactării textului, cumulând un număr 
nepermis de mare de greșeli de tot felul, imputabile, la 
prima vedere, fiului autorului însuși (Radu Zaciu), total 
neexperimentat în acest domeniu, el fiind de cu totul altă 
formație. Un plus de atenție și o mână de ajutor din partea 
editorului n-ar fi prisosit.

Documentând evenimentele în avalanșă de 
după căderea comunismului, jurnalul oferă puzderie 
de elemente ce completează tabloul scintilant al 
prefacerilor post-decembriste: luate cronologic, unele 
privind secretomania și exotismul – eufemistic vorbind 
– al diplomației românești și de aiurea în abordarea-
obscurizarea unor acțiuni întreprinse, altele adăugând 
lumini și umbre asupra unui exil literar mai mult sau mai 
puțin monopolizat de cercuri politizate și de centre de 
propagandă, aspecte sordide, dar inerente, ale parvenirii 
pe fondul unor schimbări istorice, frământările interetnice 
asistate nemijlocit la Cluj, evenimentele de la Târgu-
Mureș, un întreg vârtej factologic ce, chiar buimac și 
subiectiv privit, poate aduce un plus de înțelegere pentru 
cine este interesat să înțeleagă. Un singur exemplu: 
”Istoria invitației mele la Budapesta, pentru o reuniune al 
cărei scop și obiect nu-l cunosc decât foarte aproximativ. 
Azi, din nou, telefoane insistente de la Kántor, Kányadi, 
Kittiy Popa, apoi Micu Popa, care au vorbit cu d-na Berza, 
director în Ministerul Culturii. Evident, același minister 
n-a fost la fel de prompt când cu delegația scriitoricească 
la Paris, în ianuarie… Acum insistă, au nevoie de prezența 
mea ș. a. Le spun că nu pricep de ce mereu sunt invitat prin 
intermediari și nu am primit, nici azi, o invitație oficială, 
de la organizatori, redactată, scrisă, en due forme cum se 
zice. Îi arăt d-nei Berza – care, finalmente, mă sună prin 
secretară, de la București, modul cum am fost invitat, 
mereu prin interpuși. În februarie, Kántor, care formula 
principial o invitație în numele Ambasadei ungare din 
București. Acord de principiu, și eu. Cer detalii, mi se 
promit. Întâlnirea era fixată pentru 5-6 martie. În ajun, un 
telefon de la un funcționar al ambasadei, Csikos, pare-
se, care mă întreabă dacă mi-ar conveni data de 19-20 
martie, amânare. Îmi convine, declar, dar cer amănunte 
asupra caracterului, scopului, obiectului discuțiilor. Mi se 
promit în timp util, dar nu vin. Vineri, 9 martie, telefon 
de la un scriitor ungur din Cluj, care-mi cere unele date 
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pentru pașaport. A doua zi, spune, vine aici ministrul adj. 
de la cultură, d-l Horváth, care are nevoie de confirmarea 
mea și de datele mele pentru pașaportul de serviciu. Îi 
spun că sunt bolnav, la pat, gripat, nu cred că voi merge, 
dar insist să mi se dea detalii asupra reuniunii, de către 
ministrul H., fie printr-un telefon de-al lui, a doua zi, fie 
printr-un mesager. Mi se promite, dar nu primesc nici 
sâmbătă 10, nici duminică 11 martie nici un telefon, nici 
o vizită, nici un fel de informații. În fine, de azi avalanșă 
de insistențe. Mefient, tot mai mefient, refuz să plec.”3 
Urmează evenimentele dramatice de la Târgu-Mureș, 
apoi: ”Grupul de scriitori români aflați la Budapesta, 
declarație comună”. Mistificarea de presă Cofariu e deja 
bine știută. Zaciu: ”La Tg. Mureș ar fi 5-6 morți, sute de 
răniți. Ungaria ar fi cerut asistență ONU. Seara, la TV, film 
irlandez cu ciocniri probabile. Îmi face foarte rău să văd 
aceste scene barbare. Ce-i de făcut? Mă felicit, în orice 
caz, de a fi refuzat călătoria la Budapesta. Acolo, Dinescu, 
Liiceanu, Adameșteanu ș.a. au făcut, din păcate, cum sunt 
neinformați și lesne manipulabili, jocul unguresc”. 

Și iarăși: ”Vorbit din nou cu J. (Jean Pop) și M. 
(Marian Papahagi) despre eroarea de a nu fi reanimat 
Echinoxul, care ar fi contracarat Dialogul social al lui 
Liiceanu și Co, elitist și exclusivist, care alunecă, tot mai 
mult, într-un soi de nouă intoleranță intelectuală. M. susține 
că «nu e târziu», vor mai vedea etc. Dar eu cred că e târziu 
și apoi fiecare s-a angajat, acum, pe cont propriu, în diverse 
direcții, unele divergente, de unde puteau fi (și puteam fi) 
coalizați, solidari, uniți și puternici.” Din perspectiva zilei 
de azi pare, și este, o utopie idea unui Echinox pe post de 
coagulant social, mai ales că, acum se vede mai clar, scopul 
ce se urmărea nu era coeziunea, ci diviziunea. Nu lipsesc 
pagini amare despre noul oportunism ce vântură mereu 
aceleași personaje, ghidate sau nu, în turbionul mioritic, 
dar mai cu seamă peste mări și țări, încât ai zice că ei sunt 
”singurii reprezentanți ai literaturii române în lume!”4 Chiar 
și atunci când evenimentele culturale au loc în Germania, 
Profesorul aflându-se – precum se știe – la Bonn, iar tematica 
abordată i se potrivește mănușă. Pentru statul român era mai 
la îndemână să trimită trupe de asalt bucureștene, dispuse 
să-și etaleze părerologia în toate zările. Sunt întâmplări 
incontestabile, iar faptul că peisajul sufletesc al diaristului 
devine tot mai arid, populat cu tot mai dese ”despărțiri 
definitive”, devine previzibil… Peripețiile post-decembriste 
mărturisite aici, coroborate cu alte mărturii, pot alcătui o 
reconstituire istorică deloc superfluă (cum pare în viziunea 
generațiilor mai recente), dimpotrivă. 

Și, da, Mircea Zaciu era un mizantrop acrit, dar 
cum să fi fost altfel când, întors la catedra clujeană, în 
calitate de vizitator (fiindcă nici în țară – din punctul 
său de vedere, ce nu coincide cu cel al lui Ion Pop, 
explicația găsindu-se în corespondența celor doi, nici în 
Germania nu i se oferă vreun curs de literatură română), 
asistă la spectacole grotești în care un academician, spre 
exemplu, prezintă compilații ”după vreo enciclopedie-
două, dar cu patos, în aceeași sală unde în decembrie ’89 
făcea declarații de fidelitate lui Ceaușescu și de la tiran 
la Toma (d’Aquino), saltul nu i s-a părut deloc mortal. 
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Dimpotrivă.”5 Constatarea e făcută în anul 1993. Mă 
întreb, cum au evoluat de atunci și până astăzi lucrurile? 
Nu vă e evidentă proliferarea de-a dreptul fungică a 
tipologiei personajului academic compilator cu ifose de 
profesor, agentul unor aceleași bătătorite idei de-a gata, 
cu doctoratul și funcțiile la zi? Atmosfera de la catedră, 
cu personaje scâlciate, lingușitoare sau ”salvatoare” 
nu e deloc zugrăvită în tușe prea groase. Din contră, 
pot confirma din proprie experiență otrava volatilă de 
pe coridoarele și de prin birourile Literelor clujene, în 
contextul căreia o figură precum profesorul Ion Pop, fie 
că era un albatros baudelairian, fie purta o metaforică 
mască de gaze, altfel nu-mi explic cum făcea față (blajină 
și nobilă) în asemenea mediu toxic. Nici la Uniunea 
Scriitorilor sau în salonul de la Paris al Monicăi Lovinescu 
și al lui Virgil Ierunca aerul nu era mai respirabil. 

Cât despre fosta revistă-fanion a literaturii românești 
contemporane, cred că nu am întâlnit o caracterizare mai 
exactă. Referindu-se la numărul aniversar (25 de ani) al 
”României literare”, Zaciu îl socoate, pe bună dreptate, 
”cam necritic”, ”Ivașcu e elogiat fără rezerve, deși...”, 
”textele sunt cam improvizate și foștii colaboratori de 
decenii apar pe sprânceană, majoritatea ocoliți, cred, 
înlocuiți cu echipa de fotbaliste încropită de Manolescu. 
Acesta, într-un editorial (și interviu, mai încolo) destul de 
superficial. Mult mai aspru cu Breban, spre pildă, decât 
cu concesiile (uneori supralicitări) ale lui Ivașcu, mereu 
menajat. (...) În fapt revista a rezistat prin grupul de critici, 
mai puțin prin literatura publicată. (...) Atitudinea de azi a 
revistei, prin N. M., caută să justifice și să netezească orice 
asperități neplăcute privind trecutul publicației (redacției); 
jocul nu diferă cu nimic de al grupărilor adverse (...) și 
reflectă jocul politic al așa-zisei opoziții de azi: precum în 
parlament, așa și în viața literară. Patronatul (nou) al lui 
Rațiu, crearea așa-zisei ”Fundații R. L.” al cărei prezident 
e tot N. Manolescu nu dă mai mult credit moral revistei de 
azi decât îi dădea Ivașcu în trecut, un oportunist ”salvator” 
(...) găsit la timp. Revista și-a pierdut însă caracterul de 
regulator al valorilor literare, de ”bursă” a valorilor 
momentului.”6 Cu adevărat rol  regulator  a jucat revista 
când, sub cârmuirea lui N. Breban, a adunat crema criticii 
literare românești, iar valoarea publicației s-a păstrat atâta 
vreme cât această pleiadă de critici (nu doar N. M.) a fost 
păstrată, prin virtutea inerției au ba. După aceea a devenit 
o simplă revistă de autor. 

Vremuri nesăbuite ce își cer cronica aspră, așa 
se văd și așa au fost timpurile presate între paginile 
jurnalului. O lume a calibanității și a canibalității 
intelectuale în care unii nu mai încap de alții, o bolgie 
a istoriei în care ”particulele elementare” gravitează în 
jurul legilor aparent imuabile ale cererii și ofertei, în 
care ”tinerii nu mai încap de cei în vârstă, hămesiți să 
ocupe toate posturile, făcându-se profesori peste noapte, 
lacomi de bani și nepăsători la profesie”7; o lume în care 
una din cele mai suave poete autohtone stupefiază prin 
nemăsurarea afirmației: ”E tare greu să fii un simbol!”8

Cred că sufletul inefabil al jurnalului stă întocmai 
în gastrita resentimentară pe care o respiră, conține 
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doza necesară de substanță corozivă pentru a mai lustrui 
suprafețele imaculate intacte care ne-au mai rămas sub 
stratul gros de rugină. Chiar și mărturisirea de sine a 
diaristului este un veritabil ecorșeu, o jupuire, o ruptură 
de sine. Mărturisire corozivă, seacă, în stare să denudeze 
cele mai intime și câteodată cele mai atroce trăiri. Fără 
exhibiționism, reținut, scrâșnit, autentic și sincer,  fața 
profundă a mărturisitorului ni se arată fără milă de 
sine. Fără a fi ascunsă, cojită de înveliș, împletită firesc 
în palimpsestul pe care însăși viața a țesut-o în jurul ei, 
ni se înfățișează făptura întreagă, cu conformismele și 
excentricitățile ei deopotrivă. Și deasupra a toate, un clopot 
imens ca un paradis artificial; și ce altceva este paradisul 
artificial decât substanța desăvârșită a ceea ce numim 
cultură? Fiindcă sufletul descoperit până la cruzime de 
sine al Profesorului, obsesiv, mi-a apărut, pe măsură ce 
jurnalul se citea, într-o ciudată întrepătrundere de imagini 
din narațiunea culturală a ”Morții la Veneția”. Peisajul 
sufletesc al Profesorului Zaciu și imaginile livrești sau 
literare ale poveștii venețiene sunt efectiv concrescute. 
Că nu e doar o impresie, o confirmă și rândurile adresate 
lui Mircea Zaciu, dintr-un Paris de martie al anului 1973, 
de prietenul său de o viață, nu doar epistolar, Ion Pop. 
Una și aceeași intuiție: ”...acea Veneție sumbră, putrezind 
lent în ceață, (...) lumea grotescă, în violent contrast cu 
frumusețea botticelliană a adolescentului, conflict ce va 
pătrunde, ca să-l distrugă, și în sufletul conformist al 
neamțului cuminte, echilibrat și prăfuit. Și nu puteți uita, 
desigur, mai ales finalul acela teribil, în care masca jalnică 
a tinereții artificiale e umilită mortal de cealaltă tinerețe, 
adevărată și poate că eternă, deschisă spre o lumină fără 
seamăn, spre un orizont nemărginit. Simetrie superbă: 
secvența bătăii dintre cei doi băieți, când fața de înger a 
lui Tadzio e murdărită, răzbunător, în noroiul țărmului și, 
la câțiva metri numai, fardul de clovn scurgându-se pe 
obrazul definitiv bătrân, noroi, și el, însă de nespălat în 
vreo mare. Plus muzica lui Mahler...  (...) ... în Moarte 
la Veneția adagio-ul din Simfonia a V-a a lui Mahler 
se acordă perfect cu un fel de agresiune a sublimului 
ce distruge falsul echilibru spiritual al personajului și, 
prin urmare de-maschează ”actorul” și-l umanizează 
eliberându-l în moarte...”9

În tensiunea dintre agresiunea sublimului și 
marea hămeseală canibalică a lumii noastre culturale s-a 
desăvârșit o viață. Nu e nimic perimat sau modest în asta.

___________________
1 Mircea Zaciu, Jurnal, vol. 5-6, Editura Limes, Cluj-

Napoca, 2020.
2 Jurnal, pp. 5-6, vol. 5.
3 pp. 21-22, vol 5.
4 p. 25, vol. 5.
5 p. 109, vol. 6.
6 pp. 241-242, vol. 6.
7 p. 243, vol. 6.
8 p. 39, vol. 5.
9 Ore, zile, ani de prietenie, Ion Pop – Mircea Zaciu, 

Corespondență (1964-2000), Ediție îngrijită, cuvânt-înainte 
și note de Ion Pop, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 
2020, pp. 258-259.
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Al. CISTELECAN

L’exclus

Încă patru ani (1991-1994), strînși în două 
volume (Editura Limes, Cluj, 2020), din Jurnalul lui 
Mircea Zaciu se adaugă celor zece care umpluseră 
cele patru volume apărute înainte de 2000, anul 
morții Profesorului. Cu siguranță însă povestea 
acestui jurnal e departe de a se fi încheiat. După cum 
menționează Ion Pop în prefață, sigur trebuie să mai 
fie undeva însemnările din anii 1995-1996 (acestea 
cu siguranță, cel puțin despre ”jurnalul roman” al 
Profesorului, ținut în perioada în care pe care a 
petrecut-o la Centro Aletti, Profesorul mi-a vorbit în 
cîteva rînduri; ar fi o secvență cu adevărat relevantă, 
pentru că Profesorul mărturisea că niciunde și 
niciodată nu s-a simțit atît de ”acasă” ca acolo; ar 
fi relevantă tocmai pentru că ar fi contradicție cu 
multe însemnări în care, cu o vorbă lovinesciană, 
Profesorul trăia cu ”gustul de cenușă al neantului”, 
tot mai acut în anii de după ‚90). Dar însemnări, 
poate nu atît de metodic și disciplinat făcute, trebuie 
să existe și din anii de dinaintea celor cuprinși în 
volumele editate. Profesorul a ținut jurnal încă din 
tinerețe, deși e posibil ca, revăzîndu-le (cum făcea 
mereu), să le distrus el însuși (cu toate că m-aș îndoi, 
știind cît respect religios purta ”documentului”, 
fie că-i vorba de jurnale sau de memorii, fie că-i 
vorba de epistolare). În 20 septembrie 1994 notează 
următoarele: ”Vreau să fac un scurt testament, prin 
care să dau dispoziții relativ la jurnal și cele rămase 
după mine.” (vol. II, p. 465). Firește, nu știu dacă a 
și redactat acest testament, dar de-l va fi redactat, 
sigur ar fi fost de găsit în el reguli de editare clare și 
scrupuloase (Profesorul a ținut o vreme o ”cronică 
a edițiilor” și se poate vedea în comentariile făcute 
atunci cît de riguros era în privința acestei profesii). 
(Despre nevoia unei editări pe placul Profesorului, 
ajung însă cele spuse de Nicoleta în comentariul de 
mai sus). Într-un cuvînt, cele șase volume de pînă 
acum nu reprezintă decît un decupaj dintr-un jurnal 
ținut cu religiozitate. Chiar și doar atît de ar rămîne, 
el reprezintă, cantitativ vorbind, o performanță 
copleșitoare și ”una dintre cronicile cele mai vii 
ale vieții universitare și scriitoricești din România” 
ultimului deceniu comunist și a ”anilor imediat post-
decembriști”, cum zice Ion Pop. Cred că Profesorul 
ajunsese să creadă că jurnalul e opera lui principală 
(alături de ”Dicționarul Scriitorilor Români”). 

Aș adăuga și că alături de corespondența 
pe care a întreținut-o (și din care au început să 
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apară deja volume consistente) cu mai mult decît 
fervoare. Profesorul era un corespondent feroce, 
punctual pînă la exasperare și pretinzînd de la toată 
lumea aceeași punctualitate. ”Am scris – notează 
el (II, 49) -, cred, mii de epistole într-o viață. 
Plăcerea de comunicare, de confesiune, refulată 
în scrisori. Cine le va culege vreodată? /.../ Ar fi, 
cred, mărturia despre o epocă. Toată corespondența 
unei epoci (1945-1989) ar fi ceva, ar da o idee mai 
precisă posterității”. (Și după ‚89 a rămas același 
corespondent fervent). ”Plăcere de comunicare, de 
confesiune” desigur, dar și – de nu mai ales – o cale 
de a ieși dintr-o singurătate pe care nu și-a putut-o, 
de fapt, vindeca. Orice pauză de corespondență îi 
provoacă neliniște, ba chiar un fel de panică iar 
notații de felul acesteia – ”Dar chiar nimeni din țară 
să nu-mi scrie?! Ori s-a întîmplat ceva?” (I, p. 280) 
– aproape că devin un refren care se suprapune peste 
refrenul esențial al jurnalului: ”Nu mai am ce căuta 
nicăieri” (I, p. 32). Sentimentul de exclus e tema 
centrală a însemnărilor, reluată mereu și mereu, deși 
el însuși se exasperează de ritualitatea și frecvența 
ei și e dureros conștient de situația querulus în care 
se pune. E însă o apăsare existențială pe care nu și-o 
poate stăpîni și nicidecum reprima. Leit-motivul 
eșecului (pe multiple planuri, de la cel afectiv la 
cel literar) se repetă la nesfîrșit și-n tonalități tot 
mai grave: ”Să scriu istoria unui eșec” (I, p. 44), 
”Înainte, îndărăt, nimic de făcut” (I, p. 422), ”Am 
rămas același mal aimé. Nimeni, nicăieri” (II, p. 
88), ”Un gol imens, bacovian” (II, p. 125), sînt doar 
cîteva note de pe portativul acestei lungi, aproape 
neîntrerupte, ieremiade. Un mendicante d’affezione 
pare Zaciu în multe pagini și momente. Se simte 
părăsit, uitat, refuzat, exclus. 

N-avem cum măsura această dramă 
privind-o din afară, deși e probabil că ea e întreținută 
(întețită) și de natura suspicioasă a Profesorului 
(temperament ”anxios, ciclotimic”, zice Ion Pop), 
și de subiectivitatea care, odată pornită, se încarcă 
de la sine. (Firește că e aiurea să vorbim de jocul 
subiectivității în cazul unui jurnal, dar mi se pare 
că el e uneori cam exagerat, ca și cum Profesorul e 
un fel de dipsoman; cîteva scene relatate în jurnal, 
la care m-am prilejuit și eu, și care s-au lăsat cu 
supărări grele, dacă ar fi fost relatate de mine n-ar 
fi avut nimic din ce l-ar fi putut supăra; dar asta e, 
desigur, complet irelevant). Suspiciunile se nasc 
din nimic (sau mai nimic), dar în acest domeniu la 
Profesor și nimica mișcă. Cum, probabil (deși nu 
sigur) pe peronul gării din Bonn (dar și-n multe 
alte cazuri), unde-l aștepta pe Mircea Dinescu: ”Mi 
s-a părut că m-a zărit prin ușa ce desparte holul 
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de peron și că a făcut stînga-mprejur” (II, p. 520). 
Interpretarea ”negativă” a unor astfel de întîmplări 
ce pot fi inocente se trage însă dintr-un exces de 
sensibilitate; foarte atent la etichetă, Profesorul 
observă (sau i se pare, dar e totuna) și cele mai 
suave abateri de la ea, iar aceste abateri devin baza 
unei catastrofe relaționale. ”Un cuvînt, un timbru al 
vocii e destul pentru a strica un echilibru prea fragil” 
(I, p. 31) – iar asta se întîmplă adesea. Nuanțele 
comportamentului sînt cernute cu suspiciune și ele 
devin singurele relevante, căci Profesorul practică în 
domeniul relațiilor poetica lui Jean-Pierre Richard, 
considerînd că numai neintenționatul, inconștientul 
e relevant. Se așteaptă întotdeauna la constanță 
comportamentală și eventualele schimbări, oricît 
de raționabile și rezonabile, îi rezultă ca dramatice. 
Lucrul se întîmplă, desigur, în cazul/cazurile celor 
de care Profesorul s-a simțit mai apropiat și unde el 
se simte lezat de orice schimbare din ”timbrul vocii”. 
(E o adevărată dramă ce i se întîmplă, bunăoară, cu 
Nicolae Manolescu, față de care pare a fi avut un 
adevărat complex – ca toată literatura și toți literații, 
de altfel -, suferind și jubilînd în funcție de graficul 
atenției pe care o primește). Dar singurătatea și 
sentimentul de exclus devin cu atît mai apăsătoare 
cu cît Profesorul, ca ultim reprezentant al Școlii 
Ardelene, croiește mereu planuri și proiecte care 
implică un colectiv de colaboratori. Calvarul 
Dicționarului... e el însuși o dovadă, dar cele mai 
multe proiecte nici n-a reușit să le pornească. 
Deși, aproape din reflex, spiritul său constructiv 
se lansează în asemenea proiecte. Cînd Marian 
Papahagi reușește să doteze Universitatea clujeană 
cu o tipografie, Profesorul și vede desfășurîndu-se 
proiectul unei ”serii Philologica”, în care ar putea 
edita ”opere ale principalilor filologi clujeni din 
1919 încoace” (I, p. 269). Firește, ”totul nu-i decît 
o utopie”. Dar utopiile Profesorului s-ar fi putut 
transforma în realități. N-a fost să fie, ”constructorul” 
a rămas doar un ”proiectant” himeric. 

Ion Pop zice că volumele de acum 
au ”aceleași trăsături definitorii” precum ale 
precedentelor. Asta numaidecît. Deși o fractură e 
evidentă. Una provocată atît de evenimente, cît și de 
Profesorul însuși. Retragerea lui de la Universitate 
(s-a pensionat imediat ce-a avut prilejul, regretînd 
apoi), plecarea în Germania (unde se stabilise tot 
restul familiei) sînt fapte care l-au scos oarecum de 
la sine din epicentrul vieții literare și universitare. 
Nu mai avem acum reportaje despre viața Uniunii 
Scriitorilor, nici reportaje din inspecțiile școlare 
(de unde imaginea României sufocate în mizerie 
rezultă mai acut și mai credibil chiar și decît în 

romanele epocii) - și-n general evenimentele la care 
Profesorul mai ia parte s-au rarefiat și au devenit 
mai puțin semnificative. Astfel de reportaje îi incită 
însă și acum verva de prozator și tablourile pe care 
le realizează, cu pană sarcastică și caricaturală, 
sînt, toate, memorabile. Iată, spre exemplu, un 
asemenea reportaj, de la întîlnirea universitarilor 
clujeni cu ”frații” bucovineni: ”N-a venit prefectul. 
L-a trimis doar pe secundul lui. A cărui nevastă, cu 
cocul moștenit de la activistele Răposatei, stătea 
într-un cot la masa prezidiului și ”doinea” de mama 
focului. De altfel, cu taraf și taragot, toată lumea 
se ținea după cap și trăgea la doine de pe Someș și 
Tîrnave, inclusiv s-a tras o horă și o sîrbă de baladă 
coșbuciană. /.../ un așa-zis membru al ”opoziției” 
/.../ arunca cu bilete de cincii mii în țiganii din 
taraf” etc. (II, p. 407). Astfel de tablouri vivante mai 
relaxează trama confesivă. Altmiteri, desigur că nu 
lipsesc meteorologia, jurnalul de lectură (oscilînd 
între simple extracții de citate, conspecte și schițe 
de eseu), relațiuni despre filme, concerte, expoziții 
și comentarii despre realitatea – mică și mare – 
românească (dar și globală). Nici însemnările 
familiale și toată daravera cu casa de la Cluj (o durere 
acută pentru Profesor), dar nici, mai discrete, de nu 
de tot discrete, însemnări mai intime. Dar tensiunea 
ca atare a jurnalului nu mai poate avea voltajul 
anxios pe care-l avea în volumele anterioare. Acolo 
personajul principal era România, aici e Profesorul. 
Martor și personaj deopotrivă.              

eveniment editorial
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Mihai Andrei LAZĂR

Despre diferite tipuri de libertate

 Apărut la șapte ani după publicarea 
Falsului tratat de manipulare, unde miza majoră era 
configurarea unui portret al României, noul volum al 
Anei Blandiana, Soră lume*, își propune să evoce o 
serie de călătorii în străinătate, prin supratema care 
vertebrează întreaga arhitectură textuală, întâlnirea 
autoarei cu alteritatea, din dorința mărturisită de a 
înțelege o lume care, finalmente, își rămâne sieși 
incomprehensibilă: „Acum este vorba despre lume. 
[...] Pentru că ceea ce voiam să aflu mereu a fost nu 
numai cum este, ci și de ce este cum este. Iar la această 
întrebare nici ea, lumea, nu știe să răspundă.” (p. 9). 
Călătoriile în străinătate rememorate vor fi reținute 
numai în măsura în care au impact formativ asupra 
ființei, conducând la repoziționări în raport cu propria 
identitate națională. Ca interval temporal, itinerariile 
acoperă atât perioada comunismului românesc, cât 
și perioada postdecembristă. Privite retrospectiv, 
sentimentele autoarei din timpul regimului dictatorial 
sunt surprinse într-o nouă lumină, prin relaționarea cu 
prezentul istoric.

 Sunt evocate, pe de o parte, călătoriile în 
străinătate întreprinse în timpul regimului comunist. 
Prima dintre acestea are loc pe când Ana Blandiana, 
ajunsă de curând membră a Uniunii Scriitorilor, este 
studentă la Cluj, în urma unei invitații de a călători în 
URSS, alături de Ștefan Bănulescu, Matei Călinescu 
și Ben Corlaciu. În anul 1967 pleacă într-o excursie 
cu autocarul în Iugoslavia, organizată tot de Uniunea 
Scriitorilor. În anul următor va susține un recital de 

poezie la Paris, în deschiderea stagiunii Teatrului 
Națiunilor, condus de Jean-Louis Barrault (inițiativa 
îi aparține lui Pierre Emmanuel, poet și președinte 
al organizației Pour Une Entraide Intellectuelle, 
înființată cu scopul de a-i ține la curent pe intelectualii 
din Est cu actualitatea culturii occidentale, prin 
difuzarea de cărți și abonamente la reviste franceze). 
Un an mai târziu, autoarea are ocazia de a participa 
la festivalul de poezie de la Bayreuth, de a vizita 
Florența și de a călători în Insulele Capri. De 
asemenea, la sfârșitul anilor ’60, poeta călătorește la 
Los Angeles alături de Romulus Rusan, cu o bursă 
primită din partea Universității din Iowa City, în 
cadrul Programului Internațional de Poezie, inițiat și 
condus de poetul Paul Engle, care reușește să încheie 
un program de colaborare cu Uniunea Scriitorilor din 
România. Tot în context dictatorial, vizitează Berlinul 
de Vest și Berlinul de Est. În sfârșit, este invitată la 
un festival de poezie desfășurat la Lisabona, pe când 
Portugalia tocmai urma să fie acceptată în Uniunea 
Europeană

Pe de altă parte, sunt rememorate călătoriile 
în străinătate de după 1989.  În anul 1990, primește 
invitație la o conferință internațională PEN 
(Organizația Mondială a Scriitorilor), cu scopul 
reorganizării în țară a centrului PEN, fondat încă 
din 1924, dar interzis după război, după care 
participă la festivalul de poezie de la Durban, în 
Africa de Sud. După anul 2000, autoarea vizitează 
de două ori Moscova, călătorește la Tokyo, unde 
este impresionată de ospitalitatea niponilor, și în 
Columbia, unde are loc Târgul Internațional de Carte 
de la Bogotá (FILBO). Cea mai recentă experiență 
în străinătate are loc pe meleaguri asiatice - Ana 
Blandiana ia parte la festivalul de poezie de la Honk 
Kong, condus de Bei Dao, apoi vizitează orașele 
chineze Chengdu și Shengzen.

Un întreg capitol este dedicat, de altfel, 
evocării participării la festivalurile internaționale de 
poezie. Sunt transcrise experiențele trăite la Lipica, 
la Castelbasso, la Veneția, la Barcelona, la Trieste, la 
Luxemburg, în Macedonia (lângă localitățile Ohrid și 
Pskov), la Troms (un orășel norvegian), la Delphi, în 
insula portugheză Porto Santo și în orașul american 
Austin. Ana Blandiana privește aceste experiențe ca 
tot atâtea prilejuri de a reafirma importanța poeziei 
ca necesitate vitală, ca ,,mijloc de supraviețuire 
spiritual” (p. 170).

 O temă recurentă a volumului, cu implicații 
profunde asupra felului în care înțelegem lumea 
contemporană, este cea a libertății, concept care se 
dovedește greu de definit, prin nuanțele pe care le 
comportă. Cu referire la regimul comunist, libertatea 
intră în ecuația binecunoscută a protejării demnității 
individuale, dincolo de mecanismele socio-politice 
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și ideologice ale cenzurii prescriptive. Este un mijloc 
de salvgardare a fondului nostru intim de umanitate, 
care se afirmă ca rezistență prin cultură. Nici lumea 
occidentală nu este, însă, prezentată exclusiv într-o 
lumină pozitivă. Un exemplu concludent este 
revoluția franceză din anul 1968, în timpul căreia este 
asediat Teatrul Odéon, una dintre instituțiile culturale 
pariziene fundamentale, ceea ce chestionează viziunea 
idealizantă asupra unei țări considerate generatoare 
și apărătoare a culturii, obligând la o reconsiderare 
a conceptului de „libertate”, care poate degenera în 
anarhie și culmina cu pierderea unor repere identitar-
valorice: „Nu numai cei mai bine de 20 de ani 
de comunism, pe care eu îi trăisem și ei nu, dar și 
mecanismele lor mentale erau diferite de ale mele, 
eu încercam să rezist, să rămân liberă prin cultură, ei 
credeau că distrugând cultura devin mai liberi. Rareori 
în viață  m-am simțit mai singură decât în acele zile, 
când umblam prin Paris și înțelegeam că excesul de 
libertate, care devenea în ultimă instanță o formă de 
prostie, putea fi la fel de greu de suportat și chiar la fel 
de periculos ca și lipsa de libertate. «Lumea liberă» pe 
care o visam de pe malul Gulagului conținea o doză, 
care putea deveni letală, de absurd, ca și dictatura.” 
(p. 88-89). 

În radiografia pe care Ana Blandiana o face 
lumii, surprinde și mai mult resemantizarea noțiunii 
de „libertate” odată cu prăbușirea regimurilor 
dictatoriale: se pune problema în ce măsură realitățile 
politice „democratice” permit o manifestare plenară 
a libertății, neconstrânsă de chingile ideologice. 
Autoarea atrage atenția asupra riscului inventării 
unor noi forme de cenzură, camuflate abil sub 
pretextele apărării unor idealuri democratice. Ea 
pledează pentru o înțelegere specifică a noțiunii de 
corectitudine politică: „Și deodată mi-am dat seama: 
nu dispăruse ceva, ci se adăugase ceva ce pretindea 
că va face lumea mai bună, mai fără de greșeli, mai 
corectă. Iar pentru asta, ea, lumea, nu trebuia decât 
să accepte să se supună controlului corectitudinii 
politice. Iar acel ceva, misterios prin priceperea de a 
camufla răul în bine, se întinde încet-încet ca o pată 
de petrol pe suprafața unei ape pe care o împiedică 
astfel nu numai să strălucească, ci și să respire.” (p. 
195). Prin contrast, trăirea autentică a unei forme de 
libertate interioară în timpul dictaturii comuniste ar 
fi concentrată în formula „un eșantion de libertate 
nevoalată”. „A fost un noroc pe care nu au reușit 
să-l estompeze nenorocirile, contemporane cu 
aceste cu această libertate, ale dictaturii, pentru că 
dictatura îi potența, prin contrast, strălucirea și nu se 
putea împiedica să genereze visarea ei.” (p. 196). O 
înțelegere greșită a conceptului amenință cu nivelarea 
periculoasă a diversității lumii: „Convingerea că unii 
sunt buni și alții sunt răi, sau cel puțin că unii sunt 
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mai buni și alții mai răi s-a diminuat pe măsură ce 
globalizarea a șters contururile, a desființat granițele, a 
amestecat totul într-o pastă greu de definit și imposibil 
de analizat.” (p. 9). 

 Nu în ultimul rând, reflecțiile care încheie 
volumul sunt prilejuite tocmai de contextul pandemic 
în care ne aflăm. Paradoxal sau nu, Ana Blandiana 
susține faptul că izolarea la care ne-a obligat 
răspândirea accelerată a virusului reclamă și o 
repoziționare în raport cu prezentul, prin punerea în 
criză a practicilor egalizatoare ale unei lumi pretins 
globaliza(n)te: „uluitor de rapida globalizare a bolii 
va pune sub semnul îndoielii globalizarea, chiar 
mai mult decât i-ar îngădui logica strictă. După cum 
etanșeitatea silită a granițelor de acum va lăsa în urmă, 
nu mă îndoiesc, conștiința necesității lor în continuare, 
chiar dacă într-o infinit mai mică măsură. Pentru că a 
trage linii despărțitoare între popoare și între oameni 
nu înseamnă a-i împiedica să fraternizeze, ci a-i 
împiedica să-și piardă identitatea.” (p. 417). În plus, 
contextul pandemic scoate la suprafață conflictele 
latente ale unei lumi devenite incomprehensibile în 
absurditatea mecanismelor ei. Virusul se hrănește nu 
numai din suferința fizică ori din teamă, ci și din tarele 
până nu de mult mușamalizate, care accentuează și 
mai mult rupturile, deficiențele și disfuncționalitățile 
unei pretinse ordini ,,globale”: „Căci virusul este 
autorul și prilejul isteric, dar materia ei primă nouă, 
oamenilor, ne aparține, este formată din umilințele, 
insatisfacțiile, nemulțumirile, spaimele, vinovățiile 
noastre, problemele nerezolvate, ofensele neșterse, 
amenințările neînțelese, nedreptățile strigătoare la cer, 
lipsa de soluții, lipsa de sens.” (p. 422-423).

 După o asemenea confruntare cu contradicțiile 
lumii, soluția la care revine autoarea pentru a-și 
proteja demnitatea umană, într-un context global 
uneori aberant, este aceea de a nu-și uita originile, de 
a se întoarce mereu la matricea identitară, ca o formă 
de autentificare a sinelui: „pentru mine, atunci, ca și 
acum, soluția a fost întotdeauna aceea de a mă întoarce 
acasă. Acasă în țara mea, în orașul meu, în casa mea, 
în camera mea și – în cele mai grele momente -, atunci 
când toate acestea tindeau să-și piardă consistența, 
în pagina mea A4.” (p. 10). Călătoriile în străinătate 
evocate cuprinsul acestui volum se configurează ca tot 
atâtea trepte în devenirea de sine a autoarei.

_______________
*Ana Blandiana, Soră lume, București, Humanitas, 2020, 432 
p.
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Senida POENARIU

Despre prieteni	și	singurătate
 

Romulus Bucur demonstrează în despre prieteni 
și singurătate1 că se poate scrie despre teme „mari” și 
fără a se folosi majuscule. Nu doar despre singurătate 
și prieteni sunt poemele din ultimul volum al poetului, 
ci și despre dragoste, moarte, împlinire, sens, rutină, 
viața animalelor, realitate virtuală ș.a., lista fiind destul 
de generoasă. Aceasta nu înseamnă însă și că Romulus 
Bucur a devenit un poet „grav”. Iar poemele despre și 
cu pisici (nici nu mai e cazul să insistăm asupra faptului 
că Romulus Bucur e un pisicofil, menționăm numai 
Cărticica pentru pisică și ale sale trimiteri savuroase la 
Old Possum’s Book of Practical Cats a lui Eliot), dar și 
despre gasteropode, câini și trântori, chiar și prezența 
„vecinului mardare / cu gânduri murdare”, mare chinuitor 
/ ucigător de animale, cunoscut și el deja, o demonstrează. 
Pe de altă parte, despre prieteni și singurătate este un 
volum al crizelor existențiale. 

Formula poetică patentată, precum și atitudinea 
ironică și autoironică, demistificatoare și chiar cinică 
pe alocuri, confirmă și prin acest volum vocea proprie 
și ușor recognoscibilă a poetului. Din cele patru părți 
compoziționale ale cărții (în capul tău, dragostea perfectă, 
plante & animale, cărți poștale pentru înălțimea sa) nu 
lipsesc nici dispunerea mai mult sau mai puțin grafică a 
versurilor, intertextualitatea, încorporarea unor sintagme 
preluate din muzica rock a anilor 70 – de fapt, nu cred 
că am exagera dacă am spune că întreg volumul stă sub 
semnul lui Billy Joel –, autoreferențialitatea sau infuziile 
din literatura asiatică. Mai mult decât atât, Romulus Bucur 
explică parcimonia bine-cunoscută a cuvintelor în poeme 
precum nu spui mai mult  și spui cât e nevoie. 

Este prezentă și dedublarea conștiinței poetice 
care, de pe o poziție superioară, cinic-rațională, printr-
un demers sistematic, operează ca un bisturiu hotărât să-l 
disece până la extracție pe „sentimentalul rafinat” – cum 
îi place lui Radu G. Țeposu2 să-l eticheteze pe poetul 
discutat: „problema ta e că-ți dai / prea multă importanță 
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/ dacă bunică-ta și maică-ta / ar fi fost ucise în timpul / 
războiului & aruncate / în groapa comună ne-ai / fi scutit 
de lamentații de / depresiile unui tip fără de care lumea ar fi 
fost / în cel mai rău caz / la fel și dacă mă asculți pe mine / 
mai bună ascunde-te în colțul tău / ca o jucărie abandonată 
de / un copil plictisit plânge-ți / de milă sau și mai bine / fă 
economie de efort mimează / detașarea non-atașamentul / 
și alte chestii de soiul ăsta / că se poartă” (p. 16). Exemple 
de acest fel sunt numeroase. Se observă, de altfel, și nu 
doar în acest poem, o perspectivă interogativă care ridică 
problema potențialității unei traiectorii complet diferite a 
vieții (sau a morții). Oare ce ar fi fost dacă... acea sumă 
de incidente / accidente / decizii / întâlniri ar fi repercutat 
diferit?,  pare să se întrebe Romulus Bucur. Poate mai mult 
decât în volumele anterioare, se remarcă această voce 
dialogică, retrospectivă și totodată moralizatoare care se 
încăpățânează să demoleze orice urmă de idealism. 

Astfel, asupra întregului volum planează 
un sentiment al futilității existențiale și profesionale, 
respectiv vocaționale: „unul din avantajele unei anumite 
vârste / e că s-ar zice că știi ce contează cu adevărat / adică 
aproape nimic” (p.13). Pe de altă parte, chiar dacă speranța 
este la rândul ei repudiată pe tonuri revoluționare, nu fără 
ironia bine-cunoscută, ea se dovedește a fi incurabilă : 
„speranța e o buruiană / s-o smulgem / s-o ardem și să 
săpăm pământul / să-l pârjolim / să aruncăm cenușa / pe 
apa sâmbetei / s-o tulburăm / s-o facem cerneala cu care / 
să scriem cărți inutile / ale căror pagini se fărâmițează pe 
rafturi / să facem din fărâme o mandala de nisip / pe care 
s-o des-facem sistematic / începând cu numele zeului / de 
ce ne sticlesc ochii / de ce ne mișcăm / ca niște automate 
/ i-om fi inspirat fumul / din cenușa / căzută pe jos și 
necurățată / au răsărit vrejuri care / ne înlănțuie gleznele” 
(p. 21). Nu este pierdută nici încrederea „în minți 
compatibile / care se atrag ca magneții / sau se ciocnesc 
de sar scântei / în afară de asta  / nu prea vezi / lucruri care 
contează și știi / că și asta poate că e o iluzie” (p. 48). 

De altfel, și problema „utilității” și a relevanței 
care-l urmărește pe Romulus Bucur încă de la debut apare 
exacerbată în acest volum. „Munca folositoare” respectiv 
„senzația atât de plăcută / că ești de folos / mai mult încă 
chiar / ești folosit” (p. 27) apare în contrast cu „băgatul în 
seamă” al poetului / scriitorașului, cu  „... bla-bla-bla-urile 
tale / inutile de scriitoraș / care nu vor salva pe nimeni / 
nu vor vindeca pe nimeni” (p. 47). Ca și în cazul speranței 
care subzistă, scrisul, respectiv acea „dăruire totală”, 
devine efectul unui „mecanism pe care celulele / l-au 
învățat atât de bine / încât nu le mai poate opri nimeni” 
(p. 36). Această pornire organică asigură mediul prin care 
singurătatea este apropriată și totodată îmblânzită: „îți 
construiești din cuvinte / un tron mare de singurătate / îți 
țeși o hlamidă / întemeiezi / o rețea virtuală de prieteni / 
mai virtuală decât virtualitatea însăși” (p. 19). Tristețea 
apare nu doar ca iubită credincioasă, ci și ca o pisică mare 
care-i toarce poetului în poală.  

Există o complacere în izolare / singurătate și 
tristețe, o detașare (mimată)  și o învingere a fricii (tot 
mimate), care iau naștere pe fondul pierderii persoanelor 
dragi. Moartea, respectiv dispariția acestora, fie că este 
vorba de prieteni, de frate, ori de fostele iubiri produce 
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alienare, respectiv o retrage într-o realitate imaginat(r)ă – 
nu degeaba secvența care deschide volumul se numește în 
capul tău –, o „realitate jupuită”, care nu poate fi accesată 
decât prin violență. Rămâne întrebarea „cu cine îți petreci 
timpul în perspectiva morții, respectiv pe cine ai vrea să-
ți fie alături în ultimele momente”? Răspunsul este pe 
măsură: „... n-aș vrea să vă văd la mine la înmormântare 
/ de parcă asta ar conta / în vreun fel eventual / vor posta 
versuri / de-ale tale pe facebook / o inimioară o lumânare 
/ te gândești să ceri să fii pus / într-un sicriu larg să te poți 
/ tăvăli de râs / dacă ai chef” (p. 15). 

Chiar dacă dragostea apare la rândul ei 
ridiculizată („dragostea / salvează totul o vezi / cum 
țâșnește din turnul de supraveghere / sare în barcă vâslește 
ca nebuna / te scoate din apă îți face / respirație gură la 
gură / te lasă / în grija personalului calificat” (p. 42), 
remarca lui Al. Cistelecan din postfața Poemelor alese 
este valabilă și pentru acest volum: „Îmbrâncelile la 
care nu rezistă el sunt cele senzuale, cele erotizante. Sub 
efectul lor, Romulus Bucur se transformă radical: devine 
un tandru, un mângâios, un delicat (nu fără aprinderi 
corespunzătoare); până și memoria se diafanizează și 
lucrează în materie delicată, aeriană, electrizată senzual, 
dar taxată de melancolie”3. Nu lipsesc scenele de tandrețe 
și „frumoasele povești / de dragoste firește tot/ din capul 
tău” (p. 17), ultima parte dând impresia unor cadre foto 
care surprind diferite ipostaze ale corpului feminin, cea 
cu rochia roșie cu buline sau cu o cămașă largă cu dungi 
albastre, o odă adusă trupului care „nu suportă nici măcar 
/ atingerea privirii / a luminii chiar / preferă să nu zică / ci 
să sugereze” (p. 85), un corp construit din papier maché. 
Aceste stop-cadre, cum le numește poetul, conferă actului 
poetic utilitate, fie ea și una îndoielnică (inspirația de 
dimineață). 

Însă, disperarea se ascunde adânc în spatele 
scenelor feerice, iar ruleta rusească este motorul 
dezmierdărilor. Cu toate acestea, singurătatea în doi a 
cuplului „de nemuritori / domnind asupra unui olimp / 
de hârtie” (p. 109) devine modul (posibil) de existență și 
reziliență. Tocmai de aceea, în încheiere, am considerat 
potrivit să redau, fără alte comentarii sau intervenții care 
nu ar avea ca efect decât diminuarea intensității, versurile 
pe care le consider a fi dintre cele mai percutante nu 
doar din volumul de față, ci din toată opera poetică a lui 
Romulus Bucur: „într-o cameră perfect izolată fonic / 
cedezi nervos în câteva minute / respirația bătăile inimii 
pulsul / devin un țipăt strident de singurătate / al celulelor 
se propagă / din aproape în aproape nelăsând / nimic 
întreg în urmă / treptat / se organizează ca niște firicele 
de apă / vocea ta un torent / care dărâmă pereții urlă / 
TE IUBEEESC sperând / ca și celulele ei / să audă să 
răspundă” (p. 54). 
_____________________

1  Romulus Bucur, despre prieteni și singurătate, 
Tracus Arte, București, 2020.

2 Radu G. Țeposu, Istoria tragică și grotescă 
a întunecatului deceniu literar nouă, Editura Cartea 
Românească, București, 2006.

3 Al. Cistelecan, „De la lehaminte la galanterie”, în 
Romulus Bucur, Poeme alese, Editura Aula, Brașov, 2008.

Călin CRĂCIUN

Un experiment biopoetic

            

Prin biocharia. ritual ecolatru, Mihók Tamás 
șochează mai întâi propunând o poezie filosofică. Una 
altfel decât cea a romanticilor, firește, căci privește lumea 
din perspectiva ecologistului, tensionat de conștientizarea 
abisului spre care e îndreptată, exprimându-se în limbaj 
specific, supus unui proces similar de adaptare, de reformă, 
pentru a fi capabil să exprime noua realitate. O apropie 
însă întrucâtva de spiritul romantic militant căutarea tot 
a unor idealități, ca o nouă ordine, mai dreaptă cu natura, 
o omenire lucidă, responsabilă. Mai cuprinzător spus, o 
etică a cărei justificare e, dacă nu neapărat salvarea vieții 
în general – ea găsind mijloace de supraviețuire –, măcar 
una a omului, în special, periclitat tocmai de el însuși, căzut 
în capcana consumeristă. Căci omul despre care vorbește, 
pe de o parte, pare acum, în ciuda progresului tehnologic, 
într-o fază mai degrabă de involuție decât în una evolutivă, 
creându-și mijloacele autodistructive și punându-le efectiv 
la treabă, astfel că un cataclism e nu doar iminent, ci și 
aproape inconturnabil, ba chiar necesar: „soare mimând 
orgasm/ pe sub orizont de basm/ întinse blănuri de ren/ 
doldora de acarieni.// dezastrele au impact pozitiv/ asupra 
personalității umane.// și respirația cum arată/ executând 
acea artă/ a micro-văzduhului/ din menghina râtului?// 
șocul survenit în urma cataclismului/ inhibă hormonii de 
creștere.// mignonă glandă pineală/ vegetativa modulară/ 
ca o basma te va îmbrobodi/ vei hălădui.” (în straie de 
sărbătoare roz-apocalips)

E astfel firesc aerul mesianic al multora dintre creații. 
Poetul vorbește vizionar, astfel că – după cum a constatat 
pe bună dreptate Andreea Apostu, poezia sa pare „întoarsă 
pe jumătate dintr-un viitor distopic”. E un viitor în care nu 
doar limitele dintre genuri, ci chiar și cele dintre regnuri par 
anulate. Toate sunt hibridizate, organismele sunt alcătuite 
după alte reguli decât cele pe care le știm. O astfel de lume, 
privită cu rațiunea actuală comună, e un imperiu al distopiei. 
De aici sentimentul ilogismului, ce însoțește cu stăruință 
lectura. Gândul fuge numaidecât la artificii împrumutate 
din suprarealism, ca formă de respingere a tradiției 
raționaliste. Și, mai mult decât simpla apetență pentru 
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straniu, parcurgerea celor trei grupaje poematice induce 
ideea construirii unei noi realități, paralele, asemănătoare 
visului. Cu alte cuvinte, iată, e vorba de o poezie ce-și trage 
seva și din onirism. E ceea ce și contribuie substanțial la 
vizionarismul și la rezonanțele expresioniste implicate în 
construcția volumului. Lumea din biocharia e alcătuită din 
rămășițele lumii noastre, vechi, dacă o raportăm la viitorul 
vizat de poet, reasamblate cu mijloace capabile să identifice 
compatibilități care dau rațiunii actuale – o rațiune limitată, 
alterată – șocul absurdității. Avem așadar o creație cu 
apetență avangardistă, manifestată și la nivel formal în 
două poeme. Pe de altă parte, nu lipsesc poemele ce dau 
măsura înaltă a predispozițiilor tehnice, cu muzicalitate 
atent construită.

E sesizabil apoi experimentalismul și la nivel lexical. 
Nu o inovație pe filieră stănesciană, căci nu e una motivată 
exclusiv poetic, ci e ivită și din necesitatea instituirii unui 
limbaj care să poată exprima deplin raportarea ideologică, 
construind simbolistica aferentă. Poezia volumului de 
față e eminamente politică, una cât se poate de în spiritul 
generației, ba, chiar un pic deasupra. Ea se revendică de 
la mișcarea ecologistă, în angrenajul ei lucrând viziunea 
postumanistă și critica dură a capitalismului. În această 
cheie a citit-o Andreea Pop și nu cred să poată fi contrazisă 
temeinic. E ivită din conștientizarea fundăturii spre care 
e îndreptată omenirea – omenire ce periclitează lumea 
întreagă – și din încercarea de a oferi o soluție.

Iar soluția e tocmai Omul pe care-l caută Mihók 
Tamás, ființă care pare, în subtext, cea care va re-naște: 
„scoarța era moale în aprilie/ și noua specie a colonizat 
mielina/ circumvoluțiunile s-au crenelat// viermii au 
coborât pe mătăsuri/ ancestrul comun a mai agonizat puțin/ 
apoi a vărsat lichidul verde// evă mitocondrială înăbușită-n 
experiment/ ridică-te și parcurge-ți lanțul trofic/ niciun 
limbaj nu te mai poate opri ---” (cronici postumane [biotop 
cerebral]). Parcurgerea (din nou), abstract sau concret, 
a drumului evoluției, cu noi lanțuri trofice, poate duce la 
un om care (re)dobândește conștiința „bunului sălbatic”, 
chiar a primitivului animist, căutând viețuirea în armonie 
cu natura, conștient că nu e altceva decât parte a ei, că e 
consubstanțial fiecărei forme de viață: Unul care a învățat 
din experiența antropocentrică și știe că nu e superior 
formelor primare, doar un rezultat al colaborării lor, astfel 
că nimic nu-i legitimează vreun drept de-a dispune egoist 
de vreuna. Orice exterminare e și o formă de sinucidere. 

Cu asemenea încărcătură ideologică și utilitarism, 
s-ar putea repede bănui că prima periclitată e chiar poezia. 
Dar tocmai felul în care Mihók Tamás realizează eschiva 
dă forța poetică a volumului. În acest sens, impresionează 
luxurianța scientistă, biologică mai ales, inovațiile 
lingvistice, la fel ca jocul cu subtilitățile combinatoricii 
și calchierii. Destul, în acest sens, să contemplăm titlul, 
formule cum sunt solarpunk, roz-apocalips, inger-ingeraș 
sau să citim un poem ca alergeni: „îți ardeau călcâiele/ 
pe marginea balustradă/ douăzeci de etaje/ printre ferigi/ 
și filodendroni/ se infiltra dorința// îți ridicai privirea// 
coroanele// se supuneau adierii// îți coborai privirea// beton 
armat// peste tije de bambus// sex frumos/ saltă-n hârdaie/ 
tropăie-mi boaba/ de viță bălaie/ mă descântă/ de deochi// 
pielea –i-acum cărbune stins/ penajul sub solzi/ sub blană/ 

gâlmă la atingere/ poleială cu vânătaie/ stomate perdante”. 
Poetul e în întreg volumul de o maximă cerebralitate, 
oferind un spectacol al jocului cu subtilitățile și ferindu-se 
de personalizarea, de individualizarea traumei. Aceasta e a 
lumii exterioare a naturii. În plus, nu știu să fie undeva mai 
poetizat vocabularul biologic. Fie și dacă privim doar din 
acest punct de vedere, putem vorbi de un plus adus poeziei.

Creația lui Mihók e deci „neleneșă”, „nerefuzată 
de idee” – dacă ar fi să aplicăm termenii barbieni. Cred 
că ei s-ar impune și datorită afinității în linia recuzitei 
scientiste, și, mai ales, celei dovedite de apetența 
ermetică. Chiar subtitlul, ritual ecolatru, dă pregnanță 
ideii ermetismului. Prin urmare, anarhismul, distopiile și 
ilogismul din scenariul lui postapocaliptic sunt înainte de 
toate expresia aplicării incongruentei perspective marcate 
de inerții antropocentriste. biocharia propune o altă ordine, 
inteligibilă, ca orice mistică, numai în măsura în care îi sunt 
asumate principiile, simbolistica și ritualurile, altfel spus, 
perspectiva. E o nouă perspectivă nu doar în sens ontologic 
și etic, ci, nu mai puțin, și în cel poetic.

Ioana BOȘTENARU

Călătoria continuă

  

Cunoscut în spațiul literar prin activitatea sa 
prolifică, Dinu Flămând publică în toamna anului 2020 
cel de-al paisprezecelea volum de poezii, neincluzând 
în acest număr numeroasele sale antologii. După cum 
era de așteptat, volumul de față, Om cu vâslă pe umăr*, 
aduce în prim-plan vastitatea binecunoscută la nivelul 
deicticelor spațio-temporale, despre care amintește și 
Gheorghe Grigurcu.

Omul cu vâslă pe umăr este nimeni altul decât 
Odiseu, după cum însuși poetul declară într-unul dintre 
interviurile sale. Astfel, Dinu Flămând postulează, în 
volumul său, o călătorie perpetuă a individului, angajat 
în căutarea sensului, călătorie care îl poartă prin spații 
și timpuri nebănuite: „Ai sosit. Ritmul rătăcirii încă îți 
mai zvâcnește/ la gât și-n suflet. Nu s-a prea înțeles/ 
felul tău de a fi și absent, și prezent, disperat/ dar și 
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hotărât să înaintezi în necunoscut,/ pierzându-te fără să 
te abandonezi tu pe tine/ pe țărmurile sălbatice unde te 
împingea tocmai/ nerăbdarea din ce urmează?” (După 
sosire)

Punctul de plecare al volumului îl reprezintă, 
fără doar și poate, epopeea homerică și profeția plecării 
lui Odiseu din Ithaca, într-o nouă deplasare, în care se 
va ciocni de varietatea interpretărilor, influențată de 
orizontul diferit al cunoașterii, căci vâsla sa de pe umăr 
este confundată cu o lopată de vânturat grâne de către 
un muntean, care nu a văzut niciodată marea. Omul cu 
vâslă pe umăr devine, prin urmare, o metaforă a vieții 
ca o căutare neîntreruptă. Asistăm la o goană mânată 
de curiozitate care îndeamnă la deplasare, la părăsirea 
confortului spațiului cunoscut, miza fiind sporirea 
cunoașterii. Eul poetic este neobositul călător homeric, 
care evadează în felurite timpuri și spații, ca răspuns 
la prezentul apăsător și monoton deopotrivă: „De nu 
cumva e vorba și de amărăciunea/ chiar de amărăciunea 
îmbătrânirii mele/ care nu mai pricepe această lume 
ce se îmbogățește/ zi de zi cu neștiința trecutului și 
îndopată cu supradozele/ ei de prezent care mie mi se 
pare atât de plat și de previzibil, deși în el mă trezesc și 
mă culc încă/ zi de zi înaintea saltului meu lefkadian... 
.” (Croaziera) Există, așadar, și în acest volum, profeția 
eliberării din carapacea prezentului, în favoarea unei 
realități compensatorii.Dincolo de călătoria propriu-zisă 
prin noile spații, poezia lui Dinu Flămând evidențiază și 
o altfel de expediție, prin sertarele trecutului, superior 
„mlaștinii” prezentului, potrivit declarațiilor poetului: 
„încerc să rămân permanent conectat cu moștenirea 
umanistă a trecutului, să nu intru în mlaștina a-culturală 
ce se lățește azi. Deci vizitez în această carte locuri și 
momente care nu marchează doar întoarcerea mea acasă, 
sau momentele de după, dar și numeroase episoade 
ce izbucnesc din trecutul meu și caut sensul ascuns în 
eterna întrebare: ce urmează?” Răspunsul la această 
întrebare este dat în fiecare dintre poemele înscrise în 
volum, care reunesc călătoriile personale ale poetului 
cu popasuri prin diferite momente istorice, evidențiind 
predilecția pentru refugiul în măreția trecutului. Atena 
la final de război sau Heracleea cea „misterioasă”, pe 
unde „țâncul blond Alexandru a copilărit” sunt doar 
câteva exemple în acest sens. 

Vizitarea trecutului aduce, însă, și o serie de 
revelații asupra cursului vieții, căutarea perpetuă 
accentuând neajunsul prezentului și imposibilitatea 
perenității: „În locul unor cuvinte care s-ar repezi/ să 
cerşească puţină compasiune/şi înţelegere/ discursul 
decoloratelor zdrenţe/ rămase pe oase/ exprimă perfect 
inutilitatea/ la acest spectacol al eternităţii./ Istoria a 
desalinizat/ tigvele tari ca pietrele/ iar pe noi – turiştii 
futilului –/ începe să ne sufoce/ voma din propria 
noastră uimire./ Timpul ne împinge de ceafă/ în 
oglinzile prafului unde/ o nedomesticită enormitate/ e 
chiar adevărul.” (Catacombele capucinilor) 

Angoasa apare, prin urmare, în poezia lui Dinu 
Flămând, fiind stârnită de acest fugit irreparabile tempus, 
care pune sub semnul întrebării continuarea eternă a 
călătoriei. Întrebările constante care îl acompaniază 
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pe poet în numeroasele incursiuni sunt ilustrative, 
Ce urmează după trecerea în neființă? reprezentând 
întrebarea-umbrelă: „Mă ia cu friguri!/ Să fie astfel 
finita noastră fiinţă rezervor de infinite/ experienţe într-
un timp infinit?/ Şi am putea oare/ să vedem aici umbra 
eternităţii/ încolţind cu tuberculii ei incolori/ în subsolul 
spiritului, dar în altă lume?/ O lume în care spiritul,/ deşi 
nu funcţionează cu proteine, ar putea să-şi găsească/ 
măcar o sursă de energie obscură din timpul/ ce îngheaţă 
sub minus?...” (Cogito ... dubito). O limită a logicii, o 
sete de eternitate, de utilizare neîncetată a creativității 
posedate sunt aduse, astfel, în prim-plan: „Deci în ritmul/ 
în care acum ne ducem, oare Natura risipeşte/ nesăbuit 
darurile sale care suntem noi, oamenii,/ condamnându-
ne la o moarte aşa precoce?/ M-aş mira să fie divinitatea 
aşa stupidă!/ Vade retro!... (Cogito ... dubito). Avalanșa 
îndoielilor străbate discursul, la capătul acesteia nefiind 
furnizată o clarificare, ci încă o îndoială, care intensifică 
trama logicii, sesizată și de Gheorghe Grigurcu: „Mă 
îndoiesc că doar murind aflăm adevărul/ sau că însăşi 
logica discursului nostru logic/ în fond ne scapă,/ dar 
mă îndoiesc şi când mă îndoiesc c-aş avea dreptate.” 
(Cogito ... dubito).

Tendințelor dezolante li se opun zvâcurile 
optimiste, detronate, însă, rapid de șirul de întrebări 
care mențin activă anxietatea morții: „Viaţa învinge îmi 
zic în vreme ce prin/ depozitele memoriei mele vraişte 
scotocesc/ după ceva de care aş avea extrem de mare 
nevoie acum/ dacă aş şti despre ce e vorba/ convins că 
singur acel lucru/ mi-ar putea fi util/ să traversez cu bine 
starea indefinită/ a vieţii mele uitate la uşa nu ştiu cărui 
depozit.../ dar unde/ totuşi/ acolo unde niciunde?/ şi 
când înviere/ atunci/ când nicicând?” (Curtea din spate). 
În continuare, poate cea mai tragică viziune asupra 
existenței este creionată în poemul Figurine cicladice: 
„Mutism şlefuit – singur discurs posibil./ Toată averea: 
un triunghi pubian,/ iar deasupra lui, braţele resemnate/ 
strângând laolaltă puţinătatea trupului./ Poziţie în 
cosmos: cu umerii împungând cerul,/ vertical, în eterna 
lumină a nimănui.” 

Totuși, pendularea între pericolul neantizării 
și nemărginirea ființei tinde să își găsească rezolvarea 
spre finalul volumului „Nu pudoarea de a numi, ci 
interdicţia/ instinctivă din secreţiile tăcerii/ te opreşte 
oportun să mai faci un pas;/ şi te blochează să spui 
(greşind)/ ce este şi cum stă în tine existenţa ta/ pe care o 
simţi numai inexplicabil,/ inadaptat la limite.” (Fondul 
difuz) Erudiția primează în fața abisului morții, aceasta 
ar fi concluzia volumului de față, un ansamblu de poeme 
rafinate, care reușesc să stârnească acea „palpitație 
lirică” intenționată de autor și să îndemne la exploatarea 
„imensului evantai de creativitate” în detrimentul 
chestionării vidului existențial.

_________________
* Om cu vâslă pe umăr, Editura Tracus Arte, 2020
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Andreea POP

Glisaje minimale

 La debutul Antoniei Mihăilescu din note 
din secolul kitsch (Tracus Arte, 2020) cel mai bine 
funcționează simțul observației, canalizat cam tot 
timpul înspre cotidian. Exercițiile ei de tatonare a lumii 
din jur n-au nimic spectaculos, în sine, nici prin sferă 
de cuprindere, nici prin emisie – de regulă, o voce dură, 
dar care-și decantează angoasele cu calm, aproape 
tacticos (funcționează din plin aici un soi de miserupism 
al expresiei, nu știu cât asimilat, ori jucat, dar adoptat, 
oricum, ca atitudine poetică esențială). Ele reușesc, 
totuși, să lege în texte o anumită mitologie a derizoriului 
banal chiar și fără prea multe evenimente, ba mai mult, 
să facă din ea specialitatea acestor poeme.
 Spectacolul platitudinii existențiale, între 
notații ce vizează exteriorul și altele care scrutează din 
aproape în aproape proximitatea interiorului (amintesc 
de textele Alexandrei Turcu, pe alocuri) e, altfel spus, 
zona de confort a poemelor Antoniei Mihăilescu, în 
care pune multă energie, totul pentru a da o poetică a 
monotoniei încordate: „la 19 ani știi totul. orașul nu e în 
toată firea nu-i merg rotițele rondul de flori clocește pui 
de zombi// vine un moment în care frica pune resturile pe 
categorii// parcurgi drumul de la bloc la liceu gândurile 
fac legături monstruoase se amestecă se împrăștie din 
nou ca fetițele florăresei din colț se împrăștie și zăpada 
soarele face joculețe pe geamuri// cauți cauți moartea cu 
lumânarea altă melodie se prăbușește peste oraș wish 
you were here// cine evită acum dureroasa lovitură cine 
mai caută poezia poezia”, moartea căutare avansată 
vs. „noaptea e o zi filtrată prin cafea. pe fereastră cerul 
naște stele de jar te pierzi în lenjeria mișcătoare// ecrane 
uriașe picioare de pitici care pregătesc morișca liniștea 
ca o băutură tare spaimele mici// câtă viață pot ele da 
trupului câtă viață poate cuprinde o casă care se lasă 

cu toți pereții// somnul nu vine nu ajungi la porțile lui 
înveți geografia tavanului tapetul a căzut ca o stea care 
cade”, nu cred că este insomnie. Directă, fără să se 
lanseze în metafore prea complexe, mizând mai degrabă 
pe un firesc al sensibilității contemporane – milenială, 
cu dramele adunate (și) din problematica identitară 
supusă logicii rețelelor sociale, dar depășindu-le, mereu, 
în favoarea unor filme tensionate dedicate micilor 
„eșecuri” ale vieții de zi cu zi –, poezia din note din 
secolul kitsch punctează, la tot pasul, mecanismele 
lumii din jur sub forma unor decupaje delicat-negative. 
E metoda de lucru cea mai ușor de recunoscut în volum 
această politică a construcțiilor fulgurante, alternate 
uneori în mod neașteptat, dar de fiecare dată „cu sânge 
rece” și fără reflecții melancolice. Între pliurile unor 
secvențe precum aceea care urmează, fondul convulsiv 
al acestor texte produce efectul final al vulnerabilităților 
demitizate care acaparează volumul la tot pasul: „ai dat 
pătura la o parte. ai privit noroiul lăsat de bocancii lui 
pe covor cearșaful apretat plin de pete în stare pură// în 
dimineața aia știai că nu se mai întoarce o bucurie futută 
nu-ți păsa erai ca după chef fumul lăsat de țigară se 
risipise ai netezit cearșaful o vreme// ai râs și ai plâns ca 
la admitere”. Zic demitizare pentru că deși ele „inundă” 
textele, Antonia Mihăilescu le redirecționează mereu în 
favoarea unor consemnări care nu fac caz de consistența 
lor inflamată, ci o lansează mai degrabă printr-un 
prozaism al sentimentelor și prin discurs tendențios, 
alunecând nu o dată spre (auto)ironie și malițiozitate.
 Iese de aici o genealogie a convulsiei scrisă 
cu mult nerv, care vorbește despre un soi de oboseală 
mentală ce vine din exces lucid, despre monotonie ca 
lifestyle. Între coordonatele astea s-ar încadra destul de 
bine poezia Antoniei Mihăilescu, ale resorturilor interne 
întinse între frică și virulență, un combo de efect în 
textele din debutul ăsta. Fără iluminări sau momente de 
sclipire vizuală, aș zice că e unul reușit prin tehnică, prin 
modul în care leagă toată stenograma asta convulsivă 
a contemporaneității. Colajul stărilor care se derulează 
alert, prin suprapunerea secvențelor, uneori cu mici 
epifanii, ori enunțuri ultimative inserate ca niște breșe 
reflective – „oamenii au nevoie de stimulente gen morții 
din jur” vs. „răul a ajuns în grădină dai jos de pe tine 
spuma grețoasă a zilei” – e piesa de rezistență a acestui 
volum. 
________________
* Antonia Mihăilescu, note din secolul kitsch, Editura Tracus 
Arte, București, 2020

***
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Debutul lui Deniz Otay din Fotocrom Paradis 
e o fuziune rafinată a două componente esențiale. Pe 
de o parte, textele ei lucrează sub forma unor capsule 
afective extrem de lucide, aproape glaciale, detașate, 
oricum, care prelucrează elementul vizual.

Rulajul imaginilor, de obicei niște decupaje 
izolate cu un aer straniu, pe care Deniz Otay le înșiră într-o 
serie de episoade difuze, traduce poemele sub forma unei 
alchimii senzoriale. E mult detaliu fragil și multă trăire 
intensă (chiar dacă tradusă prin epurare sentimentală) în 
poemele astea, care vorbesc cu o vulnerabilitate asumată 
despre o recuzită existențială care asimilează relații mai 
mult sau mai puțin eșuate, petreceri și momente urbane 
și, cel puțin în primul grupaj al volumului – „Melancolie 
și celebrări” –, despre sentimentul izolării mentale ca 
rod al „moștenirii genetice”. Scenele urbane, reflexele 
„noii comunități”, ori secvențele orașului, ale cadrelor 
externe surprinse în glamour-ul lor decadent-fucsia, se 
consumă în Fotocrom Paradis printr-o anumită politică 
a spațiilor mentale „dezafectate” – ca într-o depanare 
de peisaje industriale rulate pe film incandescent. Între 
pusee de autoanaliză, filme de tipul „săraca fată bogată” 
și captarea undelor alienante, textele lui Deniz Otay 
ritualizează multă „suferință milenială și haos”, un 
motiv pe marginea căruia discursul lor rece, calculat, 
„brodează” cu premeditare: „Ăsta e firul de intrare în 
rețea:/ te invit aici, în spatele blocului,/ este șansa ta, 
după-amiaza ta,/ câștigă-ne respectul și haide în rețea,/ 
te așteaptă fetițele arginturi-vii/ (cine n-a pierdut 
niciodată distracțiile/ n-o să le mai piardă nici de-acum)/ 
uite firul de intrare în viața năucitoare și/ liberă/ ține-
te de el,/ rețeaua te va înălța la cer/ prin norul sonor 
care ne poartă departe,/ ne ia în brațele lui fermecate/ și 
ne desparte ca viața pe grinduri.// Din pat, dimineața,/ 
cerul, cât se vede din el pe fereastră,/ nu mai e o gaură 

în asfalt,/ cum se vede în sus, printre blocuri,/ dar nici 
speranță.// Un ecran uriaș pe care poți/ numai să vezi 
libertatea,/ să visezi libertatea,/ cum se mișcă norul pe 
ea/ de la stânga la dreapta.”, O întindere tot mai mare 
de apă. Episoadele de genul ăsta surprind cel mai bine 
felul în care poemele din Fotocrom Paradis echivalează 
cu o sondare identitară extrem de atent pusă în scenă, pe 
un fond vizual magnetic prin luxurianța diapozitivelor.

În al doilea rând, însă, și derivată tocmai 
din proiecțiile vizuale ale poemelor de genul celor de 
mai sus (de o muzicalitate decadentă de necontestat), 
fizionomia lor are ceva dintr-o transă meditativă, un 
aer reflexiv, dar de o consistență deloc încărcat, care 
trimite cu gândul spre o sensibilitate light chiar și-atunci 
când vorbește de mici „dezastre” umane. „Bagajul” 
emoțional se consumă mereu în poeme printr-o ușoară 
impersonalitate și cu o voce care trimite spre o mecanică 
stilizată a micilor fire de tensiune care traversează debutul 
ăsta. Mereu fără note inflamatorii, chiar și-atunci când 
tranșează probleme de importanță ceva mai serioasă, 
cum se întâmplă în Mood: litoral: „Au fost și zile în 
care am existat/ doar pentru corp./ Nu doar prin corp, 
ci pentru el,/ pentru delectarea lui hedonistă.// Pe plajă 
cu aproape-prieteni/ la conversații light/ despre diete și 
posturi/ care împrospătează,/ las soarele și briza/ să-și 
facă treaba lor –/ organică mântuire și spre paradis.// 
În momentul ăsta,/ tot ce sunt/ am puterea să dizolv.// 
Ce altceva mai însemn/ decât un ansamblu prezent/ la 
sfârâiala organelor sale,/ lăsat în seama divinei materii/ 
și a compușilor ei neîncetat mișcători”. Mi se pare 
foarte reușit felul în care senzațiile și stările țâșnesc în 
poemele astea printr-o acalmie generalizată. Deja din al 
doilea ciclu, „Spre zona liberă”, devine tot mai clar cum 
poemele lui Deniz Otay sunt, mai presus de orice poză 
cool sau filtru electric, o încercare de tatonare a libertății 
interioare, o narațiune despre limite și distanțe pe care 
poeta o desfășoară cu o gravitate liniștită.

Dincolo de ea, flancat de ritmuri electrizante 
și cu o ținută extravagant-minimalistă, proiectul poetic 
din Fotocrom Paradis e mai degrabă o suită de efecte 
încercate – variațiuni pe o temă –, decât un repertoriu 
clasic de angoase. Numai bine, pentru că glisarea asta a 
„bucăților” existențiale, swipe-ul lor alert, e unealta de 
maximă precizie a lui Deniz Otay.

__________________
* Deniz Otay, Fotocrom Paradis, OMG Publishing, Alba 
Iulia, 2020
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Alex GOLDIȘ

Un arbitru al poliglotismului și al 
planetarismului

Profesor de literatură comparată la Harvard și 
director al Institutului de studii World Literature, David 
Damrosch este, fără îndoială, unul dintre cele mai 
frecventate nume ale studiilor literare de azi. Cartea lui 
din 2003, What is World Literature?, încă netradusă în 
română, dar cunoscută cercetătorilor autohtoni, punea 
bazele noului domeniu de studii World Literature. 
Sintagma nu se referă nici la corpusul total de texte ale 
lumii, nici la selecția capodoperelor, ci mai degrabă la 
o serie de metode sau practici de lectură care încearcă 
să deschidă orizonturile comparatismului dincolo de 
eurocentrism și de prezenteism. Cartea oferea cea mai 
elastică (dar perfect funcțională) definiție a operelor care 
intră în sfera de interes a World Literature: „opere care 
câștigă prin traducere”, care dobândesc „o viață de apoi” 
în cultura de adopție. Ea consacra în același timp un erudit 
(Damrosch stăpânește 12 limbi), capabil să se angajeze 
într-un tur de forță comparatist prin apelul la texte de pe 
mai multe continente, din antichitate până azi.

 Nu e de mirare, așadar, că de atunci fiecare 
volum al autorului e primit cu interes maxim de 
cercetătorii literari din toată lumea. Recenta Comparing 
the Literatures. Literary Studies in a Global Age* este, 
din multe puncte de vedere, un sequel al cărții anterioare. 
El dezvoltă problematici și obsesii sau revine asupra 
evoluției unor probleme lansate acum aproape două 
decenii. Ceea ce reunește studiile din cartea de față (multe, 
cunoscute în forme incipiente specialiștilor din publicații 
științifice ale ultimilor ani) este preocuparea constantă 
pentru soarta comparatismului. Doar că Damrosch nu se 
rezumă la discutarea problemelor sale actuale, ci reface, 
după cum el însuși se exprimă, „arheologia” domeniului. 

 Evident, avem de a face cu o arheologie 
„interesată”, preocupată de a identifica și de a reține 

acele personaje care au contribuit la înlăturarea barierelor 
disciplinare – nu puține – ale comparatismului. Spun 
portrete, întrucât cartea e deopotrivă o arheologie a 
instituțiilor (reviste, universități, strategii culturale ale 
unor state) care au modelat disciplina și o rememorare 
adeseori anecdotică a figurilor comparatiștilor care 
au contribuit la emanciparea sa la un moment dat. 
Demonstrația nemărturisită, dar neascunsă nicio clipă de 
Damrosch, e că istoria comparatismului e (și) microistoria 
unor biografii, în care circumstanțele istorice sau umane 
au jucat un rol cel puțin la fel de însemnat ca mecanismele 
culturale supraindividuale. La fel de importante ca teoriile 
sunt condițiile politice și personale ale figurilor centrale 
ale comparatismului, tocmai în măsura în care aceste 
condiționări au oferit motivații suplimentare acțiunilor 
lor. Comparatismul nu e un set de teorii cu o evoluție 
autoreferențială, așa cum a fost el prezentat cel mai adesea, 
ci o comunitate de specialiști care au încercat să lărgească 
orizonturi pornind de la îmbunătățirea statutului propriu 
și al celor aflați în situații similare pe scena culturală 
mondială. E domeniul (pentru a ne opri la câteva repere 
invocate de Damrosch) lui Madame de Staël, o femeie 
cosmopolită într-o lume culturală dominată de bărbați și 
plină de restricții politice; e domeniul lui Hugó Meltzl, 
cetățeanul austro-ungar militant pentru comparatismul 
poliglot, al exilaților Leo Spitzer și Erich Auerbach, al 
orientalilor Gayatri Spivak și Edward Said, care atrag 
atenția asupra imperialismului cultural al Vestului etc. 
Povestea comparatismului nu mai poate fi refăcută neutru, 
în laborator, ci ținând cont de contingențe: persoane, 
locuri, momente, constrângeri instituționale, fiecare cu 
o încărcătură proprie în dezvoltarea fenomenului. Din 
acest punct de vedere, mobilitatea privirii lui Damrosch e 
impresionantă: profesorul de la Harvard pare că știe tot, a 
citit tot și poate reconstitui imaginea de ansamblu. 

Deși volumul are o componentă discret 
hagiografică (fiecare din numele reținute, mult mai multe 
decât cele menționate mai sus, a produs un breakthrough 
în istoria disciplinei), Damrosch nu trece cu vederea 
nuanțele corective ale acestor portrete: în capitolul despre 
Hugó Meltzl e reținut detaliul că, deși Acta Comparationis 
Litterarum Universarum, celebra publicație fondată 
la Cluj în 1877, anunța 10 limbi oficiale, conținutul 
revistei nu transpune în totalitate această intenție și că 
mizele imperialist-naționaliste ale demersului nu trebuie 
nici ele ocultate. Niciuna din limbile suprimate ale 
imperiului, precum croata, ceha, româna, sârba, slovaca, 
observă Damrosch pe urmele unei observații a lui David 
Marno, nu figurează printre multele limbi oficiale ale 
publicației. Tot printr-o punere în scenă complexă, cu 
oglinzi paralele, e prezentat și cazul lui Paul de Man, ale 
cărui merite de comparatist sunt puse în balanță cu anti-
istoricismul fundamental al criticului. Atenția exclusivă 
asupra formelor și insistența lui de Man în separarea 
completă a textului de experiență sunt privite, în poate 
cel mai incitant capitol al cărții, ca simptom al camuflării 
simpatiei din tinerețe față de nazism. De fapt, cartea e și o 
reflecție asupra limitelor separării complete a textului de 
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context – o modă, iată, nu doar în universitățile românești 
ale anilor ʼ70, tributare autonomiei esteticului, ci și în 
cele americane. Damrosch își amintește că „În anii mei de 
studenție la Yale, citeam Teoria romanului a lui Lukács 
mai degrabă decât Istoria conștiinței de clasă, citeam S/Z 
al lui Roland Barthes ca pe un tur de forță naratologic, fără 
nici cea mai mică atenție la politica sexuală subversivă 
a lui Barthes – o omisiune a atenției critice pe care D. 
A. Miller o va analiza mai târziu în Bringing out Roland 
Barthes (1992)” (trad. mea). 

 Volumul e plin de astfel de considerații 
interesante cu privire la diferitele ciocniri de ideologie 
ale studiilor literare de-a lungul secolului XX. A reface 
în spațiul unei cronici toată complexitatea discuțiilor 
deschise de Damrosch ar fi imposibil. Cartea se cere 
citită și rumegată pe îndelete. Mă rezum doar la a spune 
că, dincolo de această arheologie polifonică, volumul 
are meritul de a semnala cam toate erorile instituționale 
sau teoretice pe care le comite comparatismul actual. 
Nu e foarte clar cum va arăta comparatismul viitorului – 
spirit mai degrabă practic, Damrosch nu se aventurează 
în promisiuni sau previziuni –, însă știm ce mecanisme 
trebuie să evite.

 El trebuie să evite, în primul rând, să se mai 
rezume la „literaturile NATO” (după o afirmație ironică 
a lui Werner Friederich din 1960), încercând să cuprindă 
cât mai multe culturi. Ușor de zis, greu de făcut: soluția 
ar fi, evident, evitarea dărilor de seamă eurocentriste și 
încercarea de spargere a monopolului limbii engleze. 
Damrosch nu obosește să militeze pentru poliglotism și 
pentru intensificarea traducerilor în același timp, soluții 
privite nu în opoziție, ci în complementaritate. Sunt 
amendate sistematic în carte toate pretențiile neacoperite 
de realitate de a lărgi canonul. Damrosch e un adevărat 
arbitru al poliglotismului și al planetarismului, care 
arată cartonașul galben (sau roșu, după caz) fiecărui 
demers neconform cu principiile de mai sus: într-un 
număr manifest despre globalizarea studiilor literare din 
prestigiosul Modern Language Association, Damrosch 
constată că doar 16 din 687 de opere sunt citate în altă 
limbă decât engleza. Celebrul manifest Combined and 
Uneven Development. Towards a New Theory of World 
Literature (2015) al grupului de cercetare Warwick, care 
atrage atenția asupra raporturilor hegemonice dintre 
culturile periferice și semi-periferice, e deconstruit 
în aceeași manieră: „prin excluderea oricărei limbi în 
afara englezei, colectivul Warwick legitimează practica 
anglo-imperialismului pe care încearcă s-o combată din 
răsputeri în teoriile sale” (trad. mea)În al doilea rând, 
comparatismul actual va trebui să fie atent la mecanismele 
de consacrare ale câmpului cultural și să încerce, pe cât 
posibil, să repare inechitățile dintre canonici și scriitorii 
sau operele rămase pe nedrept în umbră. În literatură, la fel 
ca în economie, observă Damrosch, lăsați în totalitate în 
voia pieței libere, „the rich get richer, the poor get poorer” 
(„cei bogați devin și mai bogați, cei săraci sărăcesc și mai 
mult”). Tendința canonicilor de a deveni hipercanonici 
și a marginalilor de a pierde și mai mult teren e ilustrată 

prin analize statistice. Într-un studiu mai vechi, cuprins 
acum în carte, autorul arată că postcolonialismul, cu 
intenția sa de a reechilibra aceste raporturi, nu face decât 
să le adâncească. Autorii canonici nu pierd în citări, ci 
beneficiază de și mai multe studii, însă din perspective 
inedite (politice, de gen etc.): „James Joyce, o figură 
centrală în studiul modernismului european înalt, inspiră 
acum colecții ambițioase de articole cu titluri precum 
Semicolonial Joyce or Transnational Joyce” (trad. mea). 
Situația paradoxală a erei postcanonice seamănă izbitor 
cu cea a epocii postindustriale, remarcă mai mult sau mai 
puțin amuzat Damrosch: „Stelele în afirmare ale economiei 
postindustriale, la urma urmei, ajung să arate în mare 
măsură precum vedetele industriilor tradiționale: Amazon 
are nevoie de depozite de cărămizi și mortar; Apple și 
Lenovo și-au construit fabrici imense de ansamblare 
a pieselor, pline de chimicale toxice, cu probleme de 
poluare (...). Această recrudescență a industrializării 
tradiționale are și o consecință secundară: multe din 
industriile consacrate s-au dovedit că o duc foarte bine și 
în epoca noastră postindustrială. Automobilul, simbol și 
pilon principal al vechii economii industriale, nu a avut 
soarta diligenței în epoca magistralelor informației. Pe 
șosele sunt mai multe mașini ca niciodată și în special 
mai multe mașini de lux. Lexus, Mercedes și prietenii 
lor bine plasați au profitat adăugând valoare produselor 
prin duzinele de microprocesoare capabile să facă totul, 
de la economisirea combustibililor la memorarea poziției 
la volan ale șoferilor”. (trad. mea). Nu e clar, însă, în 
discursul lui Damrosch, care ar fi mecanismele generale 
de reglare a acestor inechități în câmpul studiilor literare. 
Singurele soluții pe care le oferă cartea sunt personale și 
vizează lărgirea programelor de studiu și a conținuturilor 
cursurilor pentru a putea cuprinde și scriitori mai puțin 
frecventați. 

Nu în ultimul rând, comparatismul actual ar trebui 
să evite să mai extrapoleze teorii generale ale vestului 
asupra unor spații cu caracteristici specifice. „Dacă 
teoriile dezvoltate la Paris sau la Frankfurt sunt aplicate 
de cercetători chinezi sau americani romanelor braziliene 
sau poeziei sanscrite, cât din mesaj va suferi deformări sau 
se va pierde în acest schimb triangular?” (trad. mea), se 
întreabă David Damrosch. Cartea sa pledează, pe urmele 
unui studiu fundamental al lui Revathi Krishnaswamy din 
2010, pentru constituirea unui corpus de „world literary 
knowledges” sau „world literary theory”, în omologie 
cu enciclopediile literare tot mai cuprinzătoare. Nu doar 
canonul literar trebuie adaptat la nivel planetar, ci și 
conceptele sau teoriile. Altfel, deși are în vedere culturi 
îndepărtate, discursul comparatistului amenință să rămână 
solipsist. Și în această chestiune crucială Damrosch 
rămâne însă echilibrat: deși teoria e întotdeauna legată de 
locul și de cultura care a produs-o, ea nu e intraductibilă 
sau inadaptabilă: „în absența unei baze teoretice de 
analiză, am fi lăsați în voia tradițiilor paralele sau chiar a 
micro-tradițiilor, dezbinate de concepte precum națiune, 
perioadă, gen literar, gen biologic sau clasă” (trad. mea).

Ar mai fi multe de spus despre cartea provocatoare 
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a lui Damrosch. Închei remarcând că erudiția autorului e 
pusă mereu în slujba atenției la local, în absența căreia 
lărgirea orizontului comparatismului ar rămâne o frază 
lipsită de acoperire. Cartea lui Damrosch arată, printre 
altele, că un comparatist de secol XXI, în loc să abstragă 
legități transnaționale, e pregătit să le amendeze și să le 
reformuleze permanent pornind de la detalii sau accidente 
locale. La fel cum sancționează autorii care se limitează 
la literaturile NATO, Damrosch semnalează și cazurile 
în care comparatiștii se sfiesc să-și aproprieze materialul 
local (câteodată chiar al propriei culturi): comparatismul 
american tradițional e „amerifugal”, eludând tocmai 
cultura americană în favoarea celei „elitiste”, europene; 
Wellek sau Frye și-au lăsat propriile literaturi în afara 
reflecțiilor universaliste etc. 

E foarte posibil ca această ecuație global-local să 
sune puțin demagogic – formula e un clișeu al studiilor 
literare, nu de ieri, de azi –, însă Damrosch pare s-o și 
pună în practică. Din numărul impresionant al culturilor 
naționale la care apelează în volumul de față nu lipsesc 
nici măcar trimiterile informate la literatura română. 
Sper doar ca, în loc să condamne „ideologia stângistă” 
în universități, atenția disproporționată față de marginali, 
reașezarea canonului pe baze etice în defavoarea 
esteticului, politizarea excesivă a literarului (lamentații 
mai vechi și mai noi), intelectualii români să sesizeze 
importanța momentului actual, în care culturile cu puține 
șanse pe piața liberă a economiei valorilor s-ar putea să 
prindă un culoar important de a afirmare și să capete în 
sfârșit voce.
_________________

*David Damrosch, Comparing the Literatures. Literary 
Studies in a Global Age, Princeton University Press, Princeton 
and Oxford, 2020, 386 p. 

Alex CISTELECAN

Veșnicia modernității
La doar câteva săptămâni după dispariția lui Nicolas 

Tertulian în septembrie 2019, în Franța îi apărea Modernité 
et antihumanisme. Les combats philosophiques de Georg 
Lukács (Klincksieck, 2019). Cartea este al treilea volum de 
autor publicat de Tertulian în lungul său exil parizian, după 
debutul rapid în limbă franceză cu Georg Lukács. Etapes 
de sa pensée esthétique (1980), care chiar i-a precedat 
instalarea la Paris, urmat destul de târziu de Pourquoi 
Lukács (2016, semnalată în paginile acestei reviste în 
numărul 1-2/2018). Coerența strânsă a preocupărilor lui 
Tertulian din această perioadă franceză, ca și de altfel 
coerența lor cu temele și problematica abordate de către 
filosoful româno-francez înainte de exil se văd imediat 
în faptul că volumul despre modernitate și antiumanism 
grupează de fapt studii și eseuri scrise de-a lungul timpului 
în toate aceste decenii franceze – așadar, din anii 80 până 
mai ieri – și că, după simpla lectură a textelor, e practic 
imposibil să ghicești data lor: toate se învârt și croiesc 

admirativ – și admirabil – în jurul aceluiași triptic de 
autori (Lukács, Hartmann, Croce, dar mai ales Lukács), 
pe al căror fundal e proiectată, raportată și discutată, 
pentru contrast, toată galeria marilor nume ale filosofiei 
continentale de secol XX: de la Heidegger și Schmitt 
la Adorno și Marcuse, de la Sartre și Merleau-Ponty la 
Bloch, Gramsci sau Gehlen.  

Volumul încheie cumva exemplar – literalmente: 
ca un bun exemplu – lunga carieră filosofică a lui Nicolas 
Tertulian, care, deși întinsă pe durata a peste șase decenii 
și traversând două sisteme politice și două epoci istorice 
diferite, în toată această lungă trecere a fost și a rămas o 
gândire a răbdării și a fidelității: în mai multe sensuri, dar 
mai ales în cel de fidelitate aproape necondiționată față de 
filosofia lui Lukács, specialmente cel târziu din Estetica 
și Ontologia existenței sociale, și de răbdare nesfârșită în 
a revizita și reciti marile probleme, polemici și portrete 
din galeria restrânsă a canonului filosofic occidental 
al secolului XX. Dacă ar fi să supralicităm și să privim 
volumul ca o bună ilustrare și, deci, legitimă încheiere 
nu doar a traiectoriei lui Tertulian, ci ca un posibil 
simptom pentru ceva mai mare, s-ar zice că, oarecum 
paradoxal, tradiția marxismului occidental – din a cărui 
generație târzie face parte și Tertulian –, care se născuse 
la începutul secolului trecut ca o reflecție filosofică în 
imediata apropiere a zbuciumului istoriei, sfârșește aici, 
în noul secol, ca o reflecție filosofică fără termen de 
valabilitate, altfel spus valabilă oricând, tocmai pentru că 
experiența efectivă a „consumării” ei e de la bun început 
o imposibilitate. 

Dar, ca să nu fiu greșit înțeles, nu e deloc o 
atemporalitate comodă. După cum subliniază Pierre Rusch 
în prefața cărții, în ciuda calmului înțelept și răbdării 
migăloase pe care o emană studiile lui Tertulian, în ciuda 
aparenței de înțelepciune olimpiană, supraistorică, el 
s-a aflat mai totdeauna în polemică sau măcar dezacord 
cu opinia și filosofia zilei: deja să fii lukacsian în anii 60 
era un act de bravură; cu atât mai mult să-l urmezi pe 
bătrânul „stalinist” Lukács, în dauna evergreen-ului din 
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Istorie și conștiință de clasă. Să insiști în anii 80-90 pe 
o ontologie a unui realism critic era, iarăși, cât se poate 
de impalatabil pentru gusturile postmoderne ale epocii, 
și cu atât mai mult pentru cele pariziene de-atunci. Și, în 
general și în fine, să continui să scrii astfel de filozofie – 
atentă, migăloasă, erudită, înțeleaptă fără doar și poate, dar 
totuși: pură filozofie și nimic altceva, filozofie a istoriei 
filosofiei și a filosofiei istoriei, ermetică și autoreferențială 
ca o veritabilă kabbala a meta-comentariatului unui corpus 
sacru – chiar și în anii noului mileniu e ceva nu foarte 
departe de eroic. 

În această suită de poziționări incomode, 
excentrice, deși aparent instalate confortabil în supra-
istorialitate, volumul Modernitate și anti-umanism face și 
totuși nu prea face notă discordantă: este perfect în linie cu 
precedentele, dar, cu toate meritele sale incontestabile – și 
de nelipsit din orice text semnat de Tertulian: seriozitatea 
problematizării și argumentării, cunoașterea aprofundată 
a surselor etc. – el pare totuși umbrit cumva de volumul 
imediat anterior (Pourquoi Lukács?), care tratează parcă 
despre exact aceiași autori și aceleași probleme, dar într-
un mod totodată mai interesant (prin prezența mult mai 
bogată a detaliului personal, memorialistic), mai dinamic 
(urmărind mai ales contrastele și polemicile diferitelor 
perechi sau permutări de filosofi ai secolului XX) și mai 
omogen (deopotrivă prin forma și conținutul textelor). În 
comparație, Modernité et antihumanisme pare oarecum 
mai inegal (cu texte variind între 3 și 100 de pagini) și mai 
repetitiv (nu neapărat doar față de precedentul volum, ci 
uneori chiar și de la un capitol la altul). 

Prima sa parte, intitulată „Lukács și gândirea 
ontologică din secolul XX”, își are nucleul într-o lungă și 
detaliată confruntare între ontologia târzie a filosofului 
maghiar și ontologia fundamentală a lui Heidegger. Miza este 
multiplă: mai întâi, de a arăta că ontologia lukacsiană „ne oferă 
unul din cele mai bune instrumente pentru a demitologiza 
gândirea heideggeriană, mai exact pentru a readuce gândirea 
Ființei pe terenul concretului istoric, suprimând legitimitatea 
disjuncției heideggeriene radicale între ființă și ființare” (p. 
146); în al doilea rând, această lectură demitologizantă a lui 
Heidegger confirmă verdictul lui Lukács din Distrugerea 
rațiunii, unde iraționalismul heideggerian e văzut ca 
predecesor și consubstanțial iraționalismului nazist – 
diagnostic care din nou îl scoate în offside pe Tertulian față 
de consensul zilei, care, în Franța acelor ani (80-2000) se 
străduia mai curând să recupereze și salveze înalta filozofie 
heideggeriană de eventualele scăpări filo-naziste pasagere 
ale purtătorului său. În al treilea rând, aceeași confruntare 
dintre cei doi mari ontologi ai secolului XX, argumentează 
în mai multe rânduri Tertulian, ni-l revelează pe Lukács 
în adevărata sa amploare de filosof anti-totalitar, care prin 
ontologia și etica sa raționaliste și materialiste ne furnizează 
adevărata cale de critică și înțelegere posibilă a stalinismului. 

Partea a doua a volumului („Lukács și marxismul 
secolului XX”) trece în revistă, în mod mai alert, câteva 
polemici (reale sau posibile) în care s-a angajat (sau ar 
putea fi angajată) gândirea lui Lukács: vs. Adorno, vs. 
Bloch, vs. Sartre, vs. Brecht, vs. Croce – și, din cele 
posibile, articulabile: vs. Gramsci. În fine, partea a treia 
se concentrează pe câteva „figuri ale anti-democrației”: 

Gentile (contrapus lui Croce), Arnold Gehlen, Carl 
Schmitt, Heidegger și Christoph Steding, la rândul lor 
descifrate, interpretate și în general condamnate din 
perspectivă lukacsiană. De la un capăt la celălalt, bunul 
simț al raționalismului de maturitate al lui Lukács 
prevalează asupra concesiilor, abaterilor sau conivențelor 
cu iraționalismul depistate în textele celorlalți filosofi – 
dar toate acestea fără vreo vehemență a condamnării sau 
judecată expeditivă din partea lui Tertulian, ci întotdeauna 
cu răbdarea și convingerea rezonabilității raționaliste 
susținută de întreaga bibliotecă a marii culturi occidentale 
la purtător. Una peste alta, cartea – la fel ca precedentele, 
de altfel, – reprezintă un fel de continuare a Distrugerii 
rațiunii lukacsiene, doar că scrisă nu din tranșeu, ci de 
la catedră – nu ca luptă politică imediată, ci ca istorie a 
culturii.  

Dar poate că toate aceste reflecții și comentarii 
devotat lukacsiene asupra marilor nume ale filosofiei 
continentale din (mai ales) prima jumătate a secolului 
XX nu sunt neapărat ceva de ordinul trecutului – sau, mai 
rău, ceva de ordinul veșniciei inactualului. Poate că toată 
această statornicie neabătută a lui Tertulian în jurul lui 
Lukács în cele din urmă paid off, și așa cum se întâmplă 
până și cu un ceas care stă, timpul l-a ajuns într-un final din 
urmă. Căci astăzi – poate și din motive aniversare, la cei 50 
de ani de la moartea filosofului maghiar, dar fără îndoială 
nu doar din aceste motive – moștenirea lui Lukács pare să 
cunoască un reviriment sensibil: în ultimii ani apărând, pe 
rând, două volume colective dedicate gândirii sale (Michael 
J. Thompson (ed.), Georg Lukács and the Possibility of 
Critical Social Ontology, Brill 2019; Gregory Smulewicz-
Zucker (ed.), Confronting Reification: Revitalizing Georg 
Lukács’s Thought in Late Capitalism, Brill 2020); o 
monografie de peste 600 de pagini scrisă de Daniel Andres 
Lopez (Lukács. Praxis and the Absolute, Brill 2019), 
plus un număr special consistent din Actuel Marx dedicat 
aceluiași Lukács (nr 1/2021), cu tot cu materiale de 
corespondență inedite. Și chiar dacă numele lui Tertulian 
nu apare menționat în aceste lucrări* – fără îndoială în 
parte din pricina separației dintre mediul cultural francez 
și cel anglofon internațional – pare că insistența sa asupra 
importanței eticii și ontologiei ultimului Lukács și, așadar, 
lectura sa asupra filosofului maghiar, precum și a lumii și 
istoriei filosofiei întregi prin prisma acestuia, finalmente 
nu mai sună atât de exotic sau demodat. La urma urmei, 
dacă e să luăm în serios orizontul istoric de incertitudine 
și criză aparent structurală a societății și naturii deopotrivă 
și, mai ales, a raportului dintre ele, poate că o ontologie și 
o etică a Gattungswesen-ului omenesc, construite pe baze 
materialiste și raționaliste, e exact ceea ce aveam nevoie. 
Caz în care Tertulian devine unul din cei mai importanți 
gatekeepers al celei mai importante și actuale moșteniri 
filosofice.  

________________
*Cu precizarea că nu am putut verifica și în numărul 

din Actuel Marx, unde, dat fiind mediul francez, e mult mai 
probabil să fie discutat și menționat. 

* This work was supported by a grant of the Romanian 
Ministry of Education and Research, CNCS - UEFISCDI, project 
number PN-III-P4-ID-PCE-2020-0707, within PNCDI III.
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Andrei VORNICU

În POOL (no water), arta devine o 
chestiune mor(t)ală

În același timp o criză majoră și un izvor de 
creativitate, pandemia a răsturnat tiparele normalității 
și, implicit, ale artei în 2020. Dacă lumea, așa cum o 
știam, a încremenit complet (în spaimă și incertitudine) 
vreme de două luni și s-a mișcat apoi haotic și ezitant 
în restul anului, noi forme de arte vizuale au căpătat 
formă și au luat avânt într-un mod imposibil de anticipat 
în urmă cu puțin timp. Actorii au fost sechestrați 
la domiciliu în „infama“ perioadă martie-mai, dar 
energiile lor au circulat nestingherite, intermediate de 
fibre optice, smartphone-uri și Zoom și au sfidat în mod 
creativ restricțiile impuse de autorități. Primul (sau, în 
orice caz, cel mai vizibil) produs al acelei perioade, o 
adevărată estetică a pandemiei (cum a fost intitulată 
pe bună dreptate secțiunea în care a fost prezentat la 
Festivalul Național de Teatru din acest an), instalația 
performativă POOL (no water), produsă de Teatrul 
Maghiar de Stat din Cluj-Napoca a fost lansată direct 
pe platforma Eventim la scurt timp după ce lockdown-
ul a fost ridicat. Cu siguranță că autorului dramatic 
britanic Mark Ravenhill nu i-ar fi putut trece prin cap 
că, la un moment dat, într-o țară neobișnuită de la 
marginea Europei textul său va căpăta o astfel de formă 
de expresie neconvențională. 

Beneficiind de forțele creatoare a trei coordonatori 
– regizorul Radu Nica, muzicianul Vlaicu Golcea și 
artistul video și scenograful Andu Dumitrescu – și de 
interpretarea actorilor András Buzási, Andrea Kali, 
Csaba Marosán, Kinga Ötvös și Csilla Varga, proiectul 
a fost realizat în întregime în perioada de carantină 

prin intermediul internetului, fără ca membrii echipei 
artistice să interacționeze fizic. Prin urmare, aproape 
toate cadrele sunt filmate în interior, în locuințele 
actorilor, dar spațiile pe care performance-ul reușește să 
le creeze în mintea spectatorilor sunt complet ieșite din 
comun și nu seamănă cu nimic familiar acestora. În fapt, 
întregul produs artistic reprezintă o viziune singulară, o 
propunere estetică inedită și, prin propriul demers, un 
comentariu asupra lui însuși. Performance-ul e compus 
din monoloagele celor cinci actori care, alternativ, 
relatează felul în care un accident cumplit și arta le-a 
schimbat viețile. 

Cu totul altceva decât „meniul zilei“

Povestea e devoalată gradual cu franchețe: o 
gașcă de artiști s-a reunit după mult timp, însă doar una 
din membrele acesteia a dat lovitura. Lucrările îi sunt 
vânate de colecționari și achiziționate la prețuri uriașe, 
cota ei pe piață e ridicată, vila ei cu piscină e opulentă 
și succesul nu pare a fi unul pasager; în același timp, 
doi dintre membrii găștii au murit – de SIDA, respectiv 
cancer -, iar ceilalți se zbat în anonimat și nu stau foarte 
bine cu banii. Când, în urma unei petreceri nocturne, 
colega lor de succes suferă un accident grav în piscina 
care fusese golită între timp, și este internată în spital, 
amicii ei roși de invidie și loviți de o inspirație neașteptată 
îi imortalizează travaliul într-o serie de fotografii care 
ar putea avea șansa de a se concretiza într-o expoziție 
cu iz de celebritate. Artiștii au, firește, mustrări de 
conștiință, dar perspectiva unei evoluții artistice și 
financiare fulgerătoare le reprimă eficient. Proiectul lor 
decurge din ce în ce mai promițător vreo două luni până 
în ziua nefastă în care prietena lor, intubată și vânătă, 
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iese din comă și își recapătă cunoștința. Odată cu asta, 
își reclamă și drepturile de proprietate intelectuală (sic!) 
ale propriului corp. Dar imaginile cu trupul ei zdrobit de 
contuzii și traumatisme îi aparțin sau autorii fotografiilor 
au dreptul de a-și asuma rezultatele demersului artistic? 
Este, în fapt, acesta un demers artistic autentic sau îl 
putem cataloga drept voyeurism sistematic și exploatare 
morbidă a unui invalid?

Performance-ul lansează din acest punct ideea 
unei întregi dezbateri pe tema legitimității și funcției 
artei, a felului în care arta modifică percepția asupra 
realității, a eticii și a moralității în artă, a artei cu A și 
a artei cu a, a raportului dintre sacrificiu și succes sau 
dintre oportunism și succes, a mutațiilor pe care arta le 
suferă în sincronicitate cu societatea și, nu în ultimul 
rând, al importanței pe care o mai are arta în viața omului 
contemporan. Arta devine cu adevărat importantă când 
produce (mulți) bani? Succesul critic validează în mod 
autentic o operă de artă? Dacă tot ceea ce asociam cu 
noțiunea de artă vizuală se redefinește în momentul 
în care o criză globală marchează pe termen nedefinit 
istoria?

Din punct de vedere vizual, POOL (no water) 
nu seamănă cu nimic din ceea ce există pe scena 

artelor vizuale din România. Conținutul dens, structura 
fragmentată și inventivitatea debordantă cu care își 
asaltează spectatorii atât din punct de vedere intelectual, 
cât și emoțional, auditiv și, bineînțeles, vizual, 
reprezintă o experiență consistentă, greu digerabilă 
pentru stomacurile și intelecturile prea sensibile, dar în 
mod cert de neuitat. Echipa de creatori ai spectacolului 
a lansat un produs cu adevărat original și provocator, 
al cărui caracter explicit experimental nu îl transformă 
într-o curiozitate nefrecventabilă, ci îi deschide porți, 
uși și canale de expresie care se lasă descoperite doar 
cu prilejul unor revizionări. Performance-ul pare trip-ul 
psihedelic al unui artist în agonie care străvede în lumina 
de la capătul tunelului anticamera Paradisului și speră 
să nu se pomenească singur la destinație. Anxietatea 
prevalentă în perioada realizării performance-ului 
răzbate în acesta și îi dă un plus de adrenalină necesar 
unei serii de monoloage atât de solicitante. 

Cei care își înving prejudecățile, reflexele estetice, 
rutina artistică și confortul spiritual și se aventurează în 
călătoria pe care echipa Teatrului Maghiar de Stat din 
Cluj-Napoca o propune, în toată caleidoscopia ei de 
imagini suprapuse, distorsionate, colaje frapante, culori 
violente și un univers sonor subliminal vor fi răsplătiți 
cu o experiență care unește teatrul și filmul într-un cadru 
intermediar în care se contopește ce e mai bun din fiecare 
mediu în parte. În POOL (no water) nu vă veți afunda 
domol, ci veți plonja cu capu-nainte și, indiferent că veți 
da de beton sau de apă, impactul va fi puternic. 
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Argument

Când am propus un număr tematic dedicat scriitorilor maghiari actuali din spațiul românesc – intitulat „Ce sau cum scriu 
maghiarii din România” – am avut în vedere, în primul rând, continuitatea cât se poate de firească a interesului revistei Vatra pentru 
literatura scrisă în limba maghiară, manifestat cu consecvență pe întreg parcursul seriei noi, din 1971 încoace. De-a lungul anilor, 
rubrici cum sunt vecinătăți, biblioteca babel sau ce scriu ungurii au devenit repere de neevitat pentru toți cei interesați de literatura 
maghiară de dincoace și dincolo de granițe. Lor li s-au adăugat numere întregi sau calupuri tematice dedicate avangardei maghiare, 
la fel ca interviuri și texte ale unor scriitori de primă mărime ai minorității maghiare. Și nici nu putea fi altfel din partea unei redacții 
cu buni cunoscători ai limbii maghiare și traducători ca Romulus Guga, Dan Culcer și, mai apoi, prolificul Kocsis Francisko.

Un astfel de număr s-a ivit, pe de altă parte, și din constatarea că în continuare există un văl care separă scriitorul maghiar 
contemporan din România de cititorul român. Nu mă refer, desigur, la scriitorii de etnie maghiară care scriu în limba română. Ei 
sunt, pentru mine, în mod deplin scriitori români – ceea ce nu exclude nicidecum posibilitatea, aș spune chiar privilegiul, de a fi tot 
deplin și scriitori maghiari, la fel cum poate include o meditație plină de controverse cu privire la natura ori identitatea lor pe cât de 
complexă, pe atât de fructuoasă și de fascinantă. Referirea e la cei care nu au avut parte deloc de traduceri sau au avut doar parțial. 
Am trăit stupoarea dată de descoperirea că omul cu care m-am intersectat de mai multe ori este scriitor maghiar din România, ba 
chiar din orașul în care trăiesc, dar n-am avut ocazia să citesc nimic de el, ca și când n-ar fi existat. Deși avem interese comune și 
trăim în același context unificator, dincolo de diferențe, destinele ne păreau asemănătoare celor a doi trăitori în zone și civilizații 
îndepărtate una de cealaltă. Probabil cam la fel stă situația în cazul multor cititori de limbă maghiară din România când se raportează 
la creația românească actuală.

Însă a realiza un număr tematic dedicat scriitorilor maghiari din România de azi nu e o misiune facilă, cum ar putea 
părea la o primă vedere. Entuziasmul și bunele intenții nu sunt suficiente. În primul rând, intervin probleme teoretice, cum ar fi 
definirea scriitorului maghiar din România. Sunt suficiente rezonanța numelui și declararea/asumarea etniei, chiar dacă autorul 
scrie (exclusiv) în română, pentru încadrarea în categorie? E factor determinant limba în care scrie autorul, în detrimentul raportării 
etnice? Ce ne facem cu autorii care au scrieri în ambele limbi? Dar dacă dăm de autori care scriu și în maghiară și în altă limbă decât 
româna? Apoi, intervine criteriul axiologic, ceea ce impune deliberări, de asemeni, anevoioase, imposibil de conturat în limitele 
unui argument. Și, pentru a pune cu adevărat paie pe foc, intervine și problema traducerilor. Să observăm, cam toate antologiile 
au avut în spate bugete alocate traducerii. Tudor Balteș a avut în 1979 buget de editură de stat (Dacia), Milionarii timpului: poeți 
maghiari contemporani (apărută în 2006) a fost rezultatul unei traduceri colective, în cadrul unui proiect cultural al editurii Arcuș, 
deci tot cu buget alocat), iar antologia tradusă de Andrei Dósa, liniște, pace, perversiuni, heppiend. tineri poeți maghiari din 
Transilvania, 2016, Casa de editură Max Blecher, ediție îngrijită de Ștefan Baghiu, e un volum apărut ca urmare a taberei „Lucian 
Blaga – Atelierele de poezie. Tineri poeți români și maghiari”, 26-30 iulie 2015, cu finanțare de la Consiliul Județean Bistrița-
Năsăud prin Biblioteca Județeană „George Coșbuc”. 

Noi am pornit la drum oferind traducătorilor, criticilor și scriitorilor doar dorința de a contribui la cunoașterea mai bună a 
creației literare maghiare din România actuală și prestigiul publicării în paginile revistei Vatra. Pentru toți cei care au contribuit la 
acest număr tematic, la fel ca pentru alții care și-au manifestat intenția, dar, din varii motive, n-au mai reușit să finalizeze traducerile 
sau studiile la timp, se pare că a fost suficient. Spre ei se îndreaptă întreaga noastră recunoștință.

În mod – aș spune – natural, numărul tematic de față s-a format ca unul care vizează aproape exclusiv creația în limba 
maghiară din România de azi (doar poemele lui Demény Péter am dedus că au fost scrise în română). Nu am avut în vedere, desigur, 
mize exhaustive, nici exclusivism teoretic și ierarhizare estetică – de vreme ce alegerea numelor și a textelor le-a aparținut întru 
totul traducătorilor și autorilor. Regretăm absența unor creații aparținând și altor scriitori consacrați. Avem însă speranța unui corpus 
relevant de texte din/despre diferite vârste artistice din cadrul literaturii contemporane a maghiarilor din România și promitem 
reluarea demersului în viitor.

Călin	Crăciun
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I.	Proză

KÁLI István

KÁLI István s-a născut la10 mai 1947 la Târgu-
Mureş.

Studiile primare, generale şi gimnaziale la Liceul 
Teoretic Bolyai Frakas din Târgu-Mureş între 1954-
1965. Facultatea de Chimie Industrială a Universităţii 
Tehnice din Timişoara, inginer (1970).

În timpul anilor de studiu a fost membru fondator 
al grupului de teatru al studenţilor, Thalia, precum şi 
redactor al revistei Diákszó (Vocea studentului), care 
apărea ca supliment al ziarului Szabad Szó (Cuvântul 
liber).

Între 1970-1990 a lucrat ca inginer la diferite 
întreprinderi din Târgu-Mureş. Între 1990-1992 a fost 
secretar de redacţie al revistei literare Látó, între 1992-
1993 a fost secretarul Fundaţiei Aranka György, între 
1993-2009 a fost director executiv al editurilor Lyra şi 
Mentor din Târgu-Mureş, unde a îngrijit peste 900 de 
volume. În 1994 a fost unul dintre membrii fondatori ai 
Breslei Cărţii Maghiare din România (Romániai Magyar 
Könyves Céhnek), la şedinţa de constituire a fost ales 
preşedinte, fiind reales la toate şedinţele bianuale. Din 
1995, ca preşedinte, a organizat Târgul Internaţional de 
Carte de la Târgu-Mureş, care a avut 25 de ediţii până 
în prezent.

A debutat la Editura Kriterion, Bucureşti, 
1979, cu povestiri, Mit tud az a nagy sárga gép?(Ce 
ştie marea maşină galbenă?), după care au urmat mai 
multe romane, nuvele, un volum de poezii. Publică în 
majoritatea revistelor maghiare din România şi Ungaria.

* * *

Pasul al cincilea: Moştenirea

Ora 22 şi 18 minute

Care a fost acel moment al timpului pierdut, 
când ar fi putut să înceapă, fără nicio vâlvă, când 
încă te-ai fi putut agăţa de speranţă, când cu privirea 
întoarsă spre interior n-ar fi început putreziciunea, 
ci se dezvăluia atotcuprinsul şi se deschidea în toată 
întinderea sa, previzibil, presimţibil şi îndrăgibil, când 
propria imagine n-ar fi alungat tot ce e frumos şi dătător 
de speranţă, pentru că e veşnică? Când ar fi trebui să 
observi că nu-i de-ajuns să duci la bun sfârşit ca o mâţă 
care se freacă de picioare, ca un câine credincios, ca 
un lup tenace, ceea ce zilele îi sortesc omului? Asta 
ar fi de ajuns pentru diminuarea greutăţilor vieţii, dar 
nu ajunge pentru a străvedea acolo de unde vine solia 
dreptăţii veşnice. Dar nici măcar pentru a afla dacă 
există defel dreptate veşnică, şi dacă da, de unde este 
ea trimisă? Când ar fi trebuit să sesizezi că ai nevoie, 
chiar şi simbolic, de îngenunchiere? Că trebuie să te 
supui la tot ce-i măsurabil şi numărabil? Că numai 
atunci nu se face cineva zaraful propriei vieţi dacă 
găseşte sprijinul, iar trecerea timpului nu-l înspăimântă 
cu coşmarul nimicului, ci îi întăreşte speranţa plecării 
la drum? Dacă ar reuşi să iasă din sine însuşi fie şi 
pentru o jumătate de minut, dacă ar putea vedea cum 
şade acolo ca un moşneag sfrijit, cu chipul palid, cu 
ochii pierduţi în gol, cu marginile gurii tremurând, cu 
răsuflarea mirositoare de la tăciunele spaimei, prăbuşit 
în prăpastia crudă a pierderii speranţei, spart în duium 
de cioburi, poate ar reuşi să mai adune atâta putere ca 
să elimine mizeria din sine, spurcăciunea, nenorocirea 
şi să ia cu el peste fluviu ceva diferit decât e el însuşi. 
Dar nici nu se poate mişca, nu îndrăzneşte, pentru că 
indiferent încotro ar privi, el este peste tot, numai eul 
domneşte fără inhibiţii, reţineri, dubii asupra întregului 
orizont, noneul, condiţie a viziunii, e inaccesibil.
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Deşi au existat momente care l-au prevenit 
copleşitor că în viaţă se poate întâmpla orice, a crezut 
întotdeauna că acelea sunt inevitabilele date ale mersului 
vieţii, dacă e să credem că a stat să cugete vreodată la ele.

Aşa a fost şi când, pe motivul conţinutului 
scrisorii domnului Seres, în ultima săptămână de advent, 
au venit după el doi inşi şi l-au dus cu ei. N-a mai avut 
de-a face niciodată cu ei, de-aceea nici n-a putut să 
răspundă la întrebarea lui Magdus, „Unde te duc, Berţi, 
de ce te iau?!” Deşi a auzit câte ceva despre metodele 
lor, îngrijorarea, pe care o putea considera chiar frică, 
era reţinută, puţina transpiraţie care i-a apărut pe la 
subţiori şi i-a îmbrobonit fruntea se putea pune în seama 
începutul de decembrie neobişnuit de cald şi a sobei de 
fier duduind monoton, care revărsa căldura în camera în 
care l-au pus să stea la o masă aflată în faţa ei.

N-a trebuit să aştepte prea mult, chestorul, de 
cum s-a aşezat la masă faţă-n faţă cu el, după verificarea 
identităţii, n-a mai tergiversat lucrurile, a trecut la obiect 
pe un ton foarte hotărât: 

– În ce relaţii vă aflaţi cu cetăţeanul american 
Seres Gusztáv?

Berţi a fost surprins de întrebare, se aştepta la 
orice, dar nu la asta.

– Mi-e cunoscut, vă rog – a răspuns şi nu 
înţelegea nici el însuşi de i-a răguşit vocea.

– Deci vă e cunoscut. Înţeleg. Şi unde sunt banii 
pe care vi i-a dat în noiembrie?

Întrebarea l-a speriat pe Berţi, dar l-a şi liniştit 
totodată, pentru că n-a primit niciun fel de bani de la 
nimeni, aşa că putea nega cu conştiinţa curată.

– Nu ştiu, vă rog, despre ce bani este vorba.
– Nu ştiţi?! Ei, nu mai spuneţi! – s-a ridicat de pe 

scaun interogatorul, având în gestul acesta ameninţarea 
din care se putea deduce să se poate aştepta la ce-i mai 
rău. – Chiar nu? Ce ar fi dacă v-aţi mai gândi puţin, 
poate vă aduceţi aminte.

– Chiar că nu ştiu, vă rog, despre ce bani este 
vorba.

– Deci nu. Dar dumneavoastră sunteţi acel 
Kormos Albert, nu-i aşa?

– Da, vă rog, eu sunt.
Chestorul, de parcă n-ar şti unde s-o caute, şi-a 

pipăit sacoul în dreptul pieptului, apoi şi-a băgat mâna 
în buzunarul interior, a scos un plic, din el a scos o coală 
împăturită în patru, a netezit-o în faţa sa şi, bătând cu 
degetul darabana pe colţul mesei, s-a adâncit în lectură. 
Apoi, cu un gest teatral, şi-a desfăcut braţele.

– Eu nu înţeleg! De ori de câte ori o citesc, de 
fiecare dată asta reiese, că autorul acestei scrisori, care 
este cu certitudine deja amintitul Seres Gusztáv, v-a 
transmis o sumă consistentă. Atât de mare că şi s-o 
rosteşti e greu. Cum se poate una ca asta?! Cine nu 
spune adevărul?!

Berţi n-a fost impresionat de gesturile de cabotin, 
a răspuns la fel de serios.

– Nu ştiu, vă rog, despre ce scrisoare şi despre ce 
bani este vorba. Eu scrisoarea aceea n-am citit-o şi n-am 
primit niciun fel de bani de la nimeni.

– Interesant. Şi curios. Uitaţi-vă la plicul acesta! 
– l-a împins în faţa lui Berţi. – Aţi vrea să-mi spuneţi, cu 
voce tare, cui i-a fost adresat?

– Mie – a spus Berţi abia audibil.
– Cui adică? Ce scrie acolo, cui?!
– Lui Kormos Albert. Mie.
– Bine. Până aici e clar. Şi citiţi vă rog, cui i se 

adresează autorul scrisorii! – a întors coala în aşa fel 
încât, acoperind textul cu palma, să se vadă numai 
adresarea.

– Mie.
– Citiţi! Citiţi cu voce tare, aşa cum scrie acolo!
– Dragul meu Berţi – şi-a ridicat privirile spre 

chestor, de parcă ar fi căutat să vadă ce urmează.
– Şi cine o semnează? – a îndoit foaia în aşa fel 

încât să nu se vadă decât sfârşitul scrisorii.
–  Al tău şi dincolo iubitor Guszti – a murmurat 

cu buzele uscate Berţi.
– Ei bine, până aici e clar. Şi-acum vă întreb din 

nou, Kormos. Banii?!
– Ce fel de bani? – s-a uitat Berţi cu ochi 

nevinovaţi la interogator, dar s-a şi speriat pe loc, pentru 
că şi-a dat seama că întoarcerea întrebării ar putea să 
pară provocatoare.

Dar celălalt nu şi-a ieşit din ritm.
– Ei, nu! Cum adică, ce fel de bani?! Păi, cei 

despre care vorbeşte scrisoarea – a spus apăsat, şi a 
continuat să bată crescendo darabana pe masă.

– Această scrisoare n-a ajuns la mine, vă rog, aşa 
că nici n-am citit-o. N-am de unde şti despre ce fel de 
bani este vorba.

 – Deci nu aveţi de unde şti, pentru că n-aţi 
citit-o! Ne consideraţi atât de limitaţi, cu minţile atât de 
obtuze?

– Nu, vă rog, nici vorbă.
– Atunci e bine. E liniştitor. Atunci citiţi-o acum! 

– a îndoit din nou hârtia şi a împins-o în faţa lui Berţi ca 
să poată citi un pasaj. – Citiţi!

Berţi a citit, a aşteptat cu ochii coborâţi, apoi l-a 
privit întrebător pe chestor.

– Nu aşa, Kormos! Nu numai pentru 
dumneavoastră! Cu voce tare, ca să auzim amândoi!

– Acele nouăzeci şi trei de mii, care mi-au rămas, 
ţi le voi trimite, le vei primi în scurt timp, ţie ţi se cuvin, 
le-am rezervat pentru tine, ca să-ţi poţi împlini visele. 
Eu nu voi mai avea nevoie de banii aceia. Am considerat 
că nu pot aştepta ca să ţi-i înmânez personal şi m-am şi 
temut, cunoscându-ţi orgoliul exagerat, că mă vei refuza 
categoric. Ochelaristul o să... – a turuit Berţi, acolo 
textul s-a întrerupt, nu mai avea ce citi, dar a rămas 
pironit, cu capul plecat asupra hârtiei.

– Cineva să manifeste atâta grijă afectuoasă 
faţă de persoana dumneavoastră şi să fiţi atât de 

ce sau cum scriu maghiarii din românia



61

nerecunoscător... – a făcut chestorul pe nedumeritul. – 
Nu mă mir că negaţi. Nici nu i-aţi meritat. Deci, unde-s?

– Cine? – a întrebat Berţi mimând cea mai mare 
inocenţă, pentru că începea să-l deranjeze peste măsură 
stilul chestorului.

– Nu cine, ce! Banii! Grămada aia de dolari pe 
care i-aţi primit de la Seres – şi chestorul ridica glasul. 
– Şi-i mai bine dacă nu faceţi pe prostul! Înţelegeţi?! Că 
altfel putem schimba şi metoda, dacă asta nu vă place! 
Înţelegeţi?!

– Dar eu chiar nu ştiu, credeţi-mă, despre ce fel 
de bani este vorba şi unde ar putea fi.

– Şi dacă am întreba-o pe scumpa dumneavoastră 
soţie, să zicem? Oare nici ea nu ştie?

Înţelegând inechivocul ameninţării, Berţi a 
trecut la rugăminţi. – Credeţi-mă, vă rog, eu nu ştiu cu 
ce intenţie a scris domnul Seres scrisoarea aceasta. Nu 
am habar despre ce bani vorbeşte. Nici n-am auzit de ei. 
N-am primit niciun fel de bani.

– Şi cine-i ochelaristul acela? Asta trebuie s-o 
ştiţi...

– Nici asta n-o ştiu, vă rog. M-am întâlnit cu 
foarte mulţi oameni cu ochelari până acum, dar nu ştiu 
la cine se referă. În mediul meu nu există nimeni de 
acest fel.

– Bine. Dacă negaţi cu atâta îndârjire, nu mai 
avem altă alegere decât să aducem la cunoştinţa lumii 
că dumneavoastră sunteţi un homosexual, un prostituat 
– a fluturat chestorul scrisoarea.

Berţi a rămas uluit, dar revolta a izbucnit 
răsunător din el. – Asta nu-i adevărat, vă rog, nu sunt...

– Dar aici scrie clar că dumneavoastră şi Seres 
ăsta... O să vă facă foarte bine la renume, dacă lumea 
află. Iar draga dumneavoastră soţie se va bucura în 
mod special. Nemaivorbind despre faptul că legea... De 
dragul efectului, a aşteptat câteva clipe. – Ei, ce aveţi 
de zis?! Nici asta nu vă ajută?! În privinţa memoriei, 
adică...

Disperarea a pus definitiv stăpânire pe Berţi. 
Cum să-i explice acestui sticlete nebun că nu există 
pe lumea asta banii pentru care el s-ar prostitua în 
halul acesta, şi nu există acea iubire ieşită din comun 
în schimbul căreia ar renunţa la bunul său renume. Se 
uita aproape implorator la interogatorul său, de parcă ar 
aştepta ajutorul lui pentru a demonstra toate acestea. – 
Vă rog... Zău...

Dar chestorul nu l-a ajutat, îl privea în faţă 
inflexibil, rece. Apoi, fără ca privirea să i se fi înmuiat, 
s-a reaşezat pe scaunul său, şi-a strâns sever buzele, a 
rămas aşa o bună bucată de vreme înainte de a vorbi. 
– Bine-atunci. Un cuvânt împotriva altui cuvânt... Ştiţi 
ce? Mă prefac că vă cred. Deşi sunt sigur că dacă v-am 
lua un pic mai din scurt, am ajunge la un alt rezultat. 
Dar...

– Nu, credeţi-mă că nu, vă rog, nu ştiu nimic – l-a 
întrerupt Berţi.

– Dar acum să rămânem la atât, că eu mă prefac. 
Trebuie să promiteţi însă că dacă vă caută cineva în 
chestiune, sau aflaţi ceva ce ne-ar duce mai aproape de 
rezolvarea cazului, îmi spuneţi imediat. Pentru că dacă 
nu, şi se află că aţi avea ceva, oricât de puţin, cu asta, 
atunci se află şi altceva. Puteţi fi sigur.

Recunoştinţa lui Berţi s-a ridicat până la cer, 
pentru că i-au dat drumul fără să fi păţit nimic deosebit. 
Nici nu prea ştia, de fapt, cui îi datorează asta, faţă 
de cine să fie recunoscător. Bunăvoinţa chestorului o 
aprecia oricum, chiar dacă uneori a fost duşmănos cu 
el şi l-a şantajat cu lucruri pentru care nu poate avea 
dovezi, dar în situaţia ingrată în care se afla şi cât rău 
putea să-i facă fără putinţa de a se apăra, putea fi de-a 
dreptul înţelegător cu el. În timp ce mergea spre casă, 
se frământa cât să-i spună lui Magdus, ce poate şti şi 
ce trebuie să-i ascundă pentru o viaţă. Oricât de mult se 
străduia să găsească o explicaţie, încă tot nu înţelegea ce 
fel de sentiment e cel în care îşi avea rădăcinile intenţia 
domnului Seres, ce patimă fatală e aceea care îl conduce 
pe om spre moarte, dar înainte de asta îi lasă aproape 
totul celui care a nesocotit sentimentul acela, l-a respins, 
provocându-i moartea. A trebuit să se plimbe, să se 
scuture de spaima, de angoasa orei din urmă, care îl 
chinuia, să se pregătească, să decidă cele de trecut sub 
tăcere, iertându-şi dinainte această minciună caritabilă.

Spre norocul lui, pe Magdus n-o interesa decât 
superficial răspunsul la întrebarea ce voiau. Nici nu-l 
prea asculta, la drept vorbind, era prinsă într-un dans al 
bucuriei sufleteşti că i-a dispărut îngrijorarea, că Berţi 
n-a păţit nimic, toată seara l-a înconjurat cu zumzăieli, 
gângureli drăgăstoase, dăruindu-i pasiunea ei.

În zilele, în săptămânile următoare, Berţi n-a 
reuşit să se sustragă, să nu se gândească la suma imensă 
pe care a intenţionat domnul Seres să i-o lase. A meditat 
de mai multe ori la asta, dar atunci nu-l domina vreo 
emoţie, ci socotea la ce ar fi de ajuns banii aceia, dacă 
i-ar primi într-adevăr. Înainte de toate, ar cumpăra, ar 
reorganiza şi ar redeschide salonul domnului Kuti, şi-
ar cumpăra o căsuţă îngrijită undeva în împrejurimi, cu 
ogradă separată, cu o mică grădină, unde Peti să poată 
alerga în voie după ce va începe să umble, poate şi-ar 
cumpăra şi o maşină, ca duminicile să se poată duce cu 
ea în vizită la mama şi la tata, le-ar prinde bine o locuinţă 
ceva mai mare şi soacrei, Verkăi, lui Manci şi Palika, în 
care să încapă toţi patru şi-n care Palika n-ar trebui să 
stea cu capul vârât sub plapumă până Verka sau maică-
sa se spală din creştet până-n picioare, iar mama ar putea 
frământa aluatul într-o bucătărie încăpătoare, adevărată, 
pe o masă de bucătărie mare, aluat al cărui secret l-a adus 
cu ea de la Hódmezővásárhely şi pe care ştie să-l facă 
mai bine decât oricine, fără ca între timp să trebuiască să 
se teamă că-şi loveşte de ceva hernia abdominală... Dar 
au trecut două săptămâni, a trecut şi Crăciunul şi nici 
pomeneală de banii pentru care l-a luat la rost chestorul. 
Nu erau strâmtoraţi, pentru că a ajuns în situaţia de a-şi 
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alege el clientela, în decembrie i-au comandat paltoane 
noi soțiile de bogătași, a lui Bürger Lajos, fabricantul de 
cherestea, a lui Krausz Hermann, proprietarul distileriei 
de alcool, a lui Márton József, patronul fabricii de piele, 
a lui Diamandstein Ernő, proprietarul fabricii de sticlă, 
precum și a proaspăt numitului profesor chirurg, dr. 
Csete Emil, dar şi soţia baronului Kemény János, şi 
toţi au plecat mulţumiţi, pentru că, dincolo de faptul 
că puteau alege dintre materialele de calitate pe care le 
putea oferi din ce a rămas din rezerva lui Kuti, paltonul 
stătea pe fiecare exact cum şi-au imaginat dinainte, aşa 
că nu numai că au achitat manopera uşor crescută, dar a 
primit, în plus, de la fiecare şi câte un cadou de Crăciun.

Ceea ce a învăţat de la domnul Seres s-a adeverit 
din nou, avântul elitelor momentului a aşezat lauri noi 
pe capul lui Berţi, numele lui a devenit şi mai faimos, 
iar elanul acesta n-a scăzut nici în ianuarie şi februarie. 
Nu preocupa pe nimeni că se accentuează mizeria, că 
în suflete se amestecă simţiri tulburi, că până şi regele 
a fost constrâns să plece din ţară, asaltul celor ce-şi 
doreau să-şi înfrumuseţeze înfăţişarea a durat toată 
primăvara, chiar şi începutul verii a adus cliente noi, iar 
între timp nu-l mai deranja nici faptul că la începutul 
lui martie au venit iar după el, chestorul l-a sâcâit cu 
aceleaşi întrebări, dar el nu şi nu, ce ar fi putut să-i 
răspundă, e o neghiobie ceea ce cu câteva luni în urmă 
încă tulbura realitatea zilelor cu visări de-o clipă, n-au 
reuşit să-l întrebe nimic nou, iar el nu putea să le spună 
nimic nou, chestorul putea să-l ameninţe, să-l şantajeze 
cât voia, nu se mai temea, căci ştia că a devenit bogat: 
averea domnului Seres nu i-a fost testată deodată, ci 
încetul cu încetul, făcând pui cu fiecare obiect nou de 
îmbrăcăminte creat de el.

Apoi, când se pregăteau deja de vară, de obişnuita 
odihnă forţată, atunci s-a întâmplat brusc necazul. Ceea 
ce a venit la mijlocul lui iunie n-a mai fost o pală uşoară, 
ci furtuna care a cutremurat, a aruncat într-o negură 
murdară imaginea promiţătoare de viitor, noua lege care 
a secat izvorul bunăstării celor mai buni clienţi ai săi: de 
la o clipă la alta, fără nicio despăgubire, statul a luat în 
stăpânire averile tuturor, rezultatele muncii, sensul vieţii 
lor.

Ei aveau o rezervă care le permitea să nu fie 
strâmtoraţi, câte o comandă ocazională tot se mai ivea, 
dar lui Kuki, oricât se jena, a trebuit să-i spună că nu-i 
mai poate da de lucru, şi pentru că nici de Boris nu mai 
avea nevoie ca să-i lucreze la mână, n-ar fi avut nici din 
ce s-o plătească, s-a împlinit, în sfârşit, şi dorinţa secretă 
a lui Magdus, Berţi i-a mulţumit că l-a ajutat până acum. 
Deşi abia atunci i-ar fi simţit cu adevărat utilitatea în 
treburile casnice, pentru că la sfârşitul lui aprilie Peti 
a început să umble şi, începând de atunci, indiferent 
pe unde umbla prin casă, mersul lui avea consecinţe, 
de aceea toată ziua ori Magdus, ori Berţi trebuia să-i 
fie pe urme. Dincolo de faptul că merita un concediu, 
Berţi a spus că lipsa asta totală de cliente vine tocmai 

bine şi în august se vor muta pentru trei săptămâni la 
Căluşeri, acasă la mama şi tata. Dar mai înainte de asta, 
în ultima sâmbătă din iulie, a strâns la un loc societatea 
pentru o întârziată onomastică a lui Magdus, ca să-şi 
verse amarul şi să chefuiască în grădina restaurantului 
Gusáth. L-au dus cu ei şi pe copil, ca să nu fie şapte ca 
necuraţii. La început, Laci s-a codit, zicând că nu are 
bani pentru aşa ceva, la care Berţi i-a spus că toţi sunt 
invitaţii lui, rotunjindu-le astfel cinstea slăbuţă de acum 
doi ani de la nunta lor.

– Trei croitori contra unui brutar – a spus Imi şi 
şi-a comandat dintr-un foc trei halbe de bere,  a cerut 
la fiecare câte o farfurioară şi le-a acoperit ca spuma să 
dureze mai mult.

– Petreci pe buzunarul lui Berţi, aurimi – l-a 
tachinat Laci. – Mai bine ne-ai invita de trei ori la rând 
pe noi, dacă eşti un fecior aşa de grozav.

– Pe incertitudini, Laci? Ştii bine că moara de 
la Podeni au luat-o comuniştii. S-a sfârşit cu lăfăiala de 
supraveghetor a lui Imi. Sunt angajat de stat, tăticule, 
nu industriaş de succes ca voi. Cu venit lunar fix, care 
în ziua de azi nu valorează nimic, ca să nu spun altceva, 
care începe cu pe şi se termină cu ă. Aţi auzit că i-au 
belit şi pe Székely şi Réti? De-acum înainte n-aş fi nici 
tâmplar.

– Tu nu te plânge! – l-a bruftuluit Kuki. – Vom 
hali întotdeauna. Vine era de prosperitate a brutarilor. 
Cine-i boul care să renunţe la o felie bună de pâine cu 
untură, numai ca să se fudulească într-o ţoală nouă?!

– Un proletar de rând ca mine sigur nu – a 
chicotit Imi ironic. – Dar nu te teme, vin domnii cei noi, 
şi ăia vor fi şi mai înţoliţi decât cei vechi. Pentru că ăştia 
nu-şi pun credinţa în valoare, pentru unii dintre nimic 
nu-i prea scump.

– Aşa zici, dragă Imi? – s-a mirat Berţi, apoi, cu 
buzele strânse, a rămas cu ochii pierduţi în gol. – Cum 
cunosc eu moda asta rusească, pufoaica va fi cea mai 
căutată. Oare de unde s-ar putea face rost de vată în 
cantităţi îndestulătoare?

– Nu-i nevoie de vată, nu te pripi. Aşa cum am 
văzut-o eu şi pe doamna aia de la Bucureşti, care a 
condus la noi preluarea, sunt sigur că voi n-o să rămâneţi 
fără lucru. Aia era aşa de împopoţonată, tăiculiţă, că 
oricare contesă ar invidia-o. Ehei, după unele ca asta, 
voi o să trăiţi fără griji.

– Numai că până atunci mai e un pic, până se 
dedau la ţoale! Iar nouă, între timp, ne sar ochii din cap 
– a spus cu amărăciune Kuki. – Până acum a fost uşor, 
pentru că protipendada mergea la Berţi, şi de-acolo am 
primit şi eu în chip rezonabil. Dar ce naiba o să fie? 
Şi avem fiecare, uite, câte un copil, iar de lucru nimic. 
Sigur că am pus deoparte câte ceva, dar e bun sfântul 
dacă ne ajunge până în septembrie. Şi după aia?

– N-o să aveţi probleme nici după aia, o să vedeţi. 
Numai să ştiţi să ademeniţi la voi noua cremă. Dar asta 
depinde numai de voi – a spus Imi.
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În seara aceea, deşi s-a ridicat deasupra lipsei 
momentane de perspectivă, Berţi abia dacă a mai scos 
vreun cuvânt, nu-i ieşea din minte ce-a spus Imi, că 
totul depinde de ei. Şi gândul acesta l-a mistuit şi-n 
următoarele trei săptămâni, răstimp în care trândăveala 
l-a împins în pragul disperării, pentru că în afară de 
faptul că-l aşeza pentru scurtă vreme pe Peti pe piept ca 
să călărească şi mărunţea lemne pentru focul de seară, 
nu-şi găsea nimic de făcut, degeaba îi ruga pe tata şi pe 
mama să-i dea ceva de lucru, să-i ajute, nu-l lăsau nici 
să se apropie. După ce au trecut câteva zile, dimineţile îl 
lua pe Peti în cârcă şi făceau cu Magdus o plimbare până 
la marginea stejerişului, la nucul cel mare, se aşezau în 
umbra lui, abia dacă vorbeau, Berţi şi-a îmbrăţişat soţia 
peste umăr, a strâns-o la sine, şi-a coborât pleoapele şi 
asculta, între timp, sunetul de harfă al vântului ciupind 
firele de iarbă. Şi ori de câte ori Peti adormea pentru 
un ceas, se iubeau cu atâta patimă, încât el simţea 
că îmbrăţişează prin Magdus întreaga fire văratică, 
minunată, caldă, strălucitoare, înmiresmată.

Cele trei săptămâni au trecut atât de repede 
că nici n-au băgat de seamă. De cum au ajuns acasă, 
Berţi n-a mai ieşit din locuinţă, până şi duminicile 
rămânea înăuntru, ca nu cumva să scape vreo clientă 
pentru că ar lipsi. Au mai trecut alte trei săptămâni de 
inactivitate, când a considerat că nu mai poate aştepta 
cu mâinile încrucişate. Se frământa cum ar putea găsi 
o activitate constantă. Şi-a amintit de baroneasă, soţul 
ei este intendentul teatrului, poate primeşte de la ei 
vreo comandă, ea a fost surprinsă de vizita lui Berţi, 
dar a vorbit totuşi cu soţul ei, Kemény János l-a primit 
amabil, dar i-a spus că numai la sfârşitul lui octombrie 
poate fi vorba despre aşa ceva, numai atunci vor avea 
o nouă premieră, dar atunci trebuie pregătit totul în 
ritm susţinut, un om n-o să fie de-ajuns, de aceea Berţi 
a convocat consiliul paharnicilor, acceptau şi Laci, 
şi Kuki, o să-l ajute, dar până atunci ce o să facă, se 
punea marea întrebare. Berţi le-a spus că trebuie să 
facă o înţelegere în trei, să pornească să colinde oraşul 
şi indiferent care găseşte ceva, împart între ei, Kuki i-a 
căutat pe cunoscuţii izraeliţi reveniţi în oraş, Berţi a trecut 
pe la comercianţi şi industriaşi, iar Laci, cu eleganţa sa 
cuceritoare, instituţiile. Şi-au acordat o săptămână, timp 
în care trebuia să se adune atâtea comenzi încât să aibă 
de lucru toţi trei o lună, după care poate veni comanda 
de la teatru.

În prima dimineaţă, Berţi i-a vizitat pe o parte 
dintre industriaşii cărora încă nu li s-au confiscat 
fabricile, atelierele. A primit două promisiuni, mai mult 
sau mai puţin certe, pe octombrie, noiembrie, ceea ce 
era încurajator, de fapt, dar pentru viitorul apropiat 
nu promiteau nimic important. A doua zi s-a sculat în 
zori, tocmai se spăla, a vrut să pornească din vreme ca 
să poată face un tur pe la magazinele comerciale din 
centru, când le-au bătut la uşă doi oameni ai Securităţii 
Statului, înfiinţată la sfârşitul lui august, cu cererea mai 

mult decât hotărâtă de a fi amabil să-i însoţească. I-au 
lăsat doar atâta timp cât să ia pe el o cămaşă şi un sacou, 
l-au băgat în maşină între ei pe bancheta din spate, 
aşa au intrat la sediu, apoi, după o scurtă aşteptare în 
anticameră, l-au împins în aceeaşi încăpere în care a 
fost interogat şi în martie, dar de data aceasta, pe lângă 
vechiul chestor, l-a văzut acolo şi pe Berger Jozsó, 
îmbrăcat în uniformă nouă.

După un moment de linişte, timp în care amândoi 
îl fixau cu priviri tăioase, primul a vorbit chestorul.

– Kormos, dumneavoastră aţi devenit un caz 
serios. Dar nu mă mai ocup eu de el. I l-am predat 
tovarăşului locotenent-major Muntean. – După asta a 
ieşit, în timp ce Berger Jozsó s-a aşezat la masă faţă-n 
faţă cu el, a deschis un dosar şi se prefăcea că-l studiază 
pe îndelete.

În acest timp, Berţi se foia neliniştit pe scaun, se 
gândea că dacă ăştia trag în halul acesta de timp, ziua de 
astăzi s-a dus dracului. Şi-a pierdut răbdarea.

– Ce înseamnă toate astea, Jozsó?
– Cum aţi spus?! – a urlat locotenentul-major la el.
– Am întrebat ce înseamnă toate astea? Ce vreţi 

de la mine?
– Mai înainte de toate, Kormos, numele meu este 

Muntean, locotenentul-major Muntean, dacă veţi mai 
avea vreodată ocazia să-mi vorbiţi. În al doilea rând, 
aici numai noi punem întrebări! S-a înţeles?! – Şi pentru 
că Berţi n-a răspuns, l-a întrebat din nou, urlând: – S-a 
înţeles?!

– Da – a dat Berţi un răspuns muşcat între dinţi.
– Asta e bine! Dacă înţelegeţi, e bine! Ei bine, 

atunci să trecem la obiect. Aţi vrea să ne spuneţi ce relaţii 
aveţi dumneavoastră cu imperialiştii americani?

– Cu cine? – s-a mirat Berţi.
– Ştiţi dumneavoastră! Tocmai asta aştept, ca să-

mi spuneţi.
Berţi a dat nervos din mână. – N-am niciun fel de 

legătură cu nimeni.
– E posibil să nu aveţi acum, dar aţi avut! Aţi 

avut, nu-i aşa?! Dumneavoastră sunteţi, Kormos, agentul 
ticălos, josnic al imperialismului american. Să nu cumva 
să-ndrăzniţi să negaţi! Ştim totul despre dumneavoastră. 
Şi ştim nu numai că aţi fost. Aşa că spuneţi-ne foarte 
repede cu cine vă aflaţi acum în legătură!?

Mai presus de orice, lui Berţi îi venea să-i spună, 
ce te tot prosteşti, Jozsóka, însă ochii omului din faţa 
lui revărsau atâta ură, încât simţea că îi fuge sângele din 
cap, pentru că, pe lângă furie, tot corpul i-a fost străbătut 
de o teamă stranie. Dar pentru că nu voia să dea apă la 
moara locotenentului-major prin faptul că-şi trădează 
frica, i-a răspuns cu un calm prefăcut: – Cu nimeni, vă 
rog, v-am spus deja, cu nimeni.

– Deci negaţi. Dar vă ascundeţi degeaba, noi ştim 
totul. Numai că vrem să auzim şi de la dumneavoastră. 
Ei, să vedem, ce le-aţi dat pe mână, Kormos? Cu ce v-aţi 
trădat patria, bandit nenorocit, ia s-aud?!

ce sau cum scriu maghiarii din românia



64

– Dar nu înţeleg, vă rog, nu vă înţeleg întrebarea. 
N-am habar despre ce vorbiţi.

Jozsó s-a aplecat peste masă şi i-a tras o palmă atât 
de puternică, încât era cât pe ce să se răstoarne cu scaun 
cu tot.  – Asta v-ajută, poate, să vă amintiţi – a sâsâit.

Urechea lui Berţi vâjâia. Nu ştia de ce a primit 
palma şi ce ar putea să răspundă. I-a trecut prin cap că 
Jozsó se foloseşte de ocazie şi se răzbună pe el pentru 
cine ştie ce, îşi forţa creierul să-şi amintească pentru 
ce, dar nu-i venea în minte nimic în afară de o situaţie 
când, împreună cu Kuki, cândva în toamna anului ’41, 
la atenţionarea unuia dintre vecini, l-au cules beat criţă 
de la gara mică şi l-au dus acasă cu forţa, mai înainte 
de a se fi legat de jandarmii cu pană de cocoş care îşi 
făceau rondul pe-acolo. – Nu mă aflu în relaţie cu nimeni 
şi n-am trădat pe nimeni, nimic – a spus încet, în timp 
ce-şi pipăia urechea care îl durea.

– Nu?! Atunci ce-i cu cei nouăzeci şi trei de mii 
de dolari pe i-aţi primit de la ei? Vi i-au dat, te pomeneşti, 
pentru ochii dumneavoastră frumoşi?!

Berţi nu înţelegea nimic. Dincolo de faptul 
că n-a primit banii aceia, ce legătură au toate astea cu 
imperialismul american? Şi pentru că nu înţelegea, se 
uita nedumerit, aproape năuc la locotenentul-major.

– Nu înţelegeţi, Kormos? Sau mai degrabă vă 
prefaceţi?! – Şi mai înainte ca Berţi să-şi dea seama, i-a 
mai răsunat o palmă colosală pe obraz. – Gândiţi-vă!

Mai mult decât orice altceva, Berţi ar fi vrut să 
sară în picioare şi să-l plesnească, deşi nu s-a bătut cu 
nimeni în viaţa lui, la rădăcina urechii pe sfrijitul ăsta 
de Jozsó, încât să-i piară pe viaţă cheful de a mai da 
palme. Muşcându-şi buzele, şi-a reprimat pornirea, dar 
furia adunată nu şi-a putut-o tempera, ea i se revărsa 
nestăvilită din ochi.

– Văd, Kormos, că dumneavoastră n-aţi devenit 
slujitorul imperialiştilor americani numai pentru bani. 
Dumneavoastră ne şi urâţi. Dar asta mă lasă rece. Ori 
îmi spuneţi de bună voie de ce aţi primit grămada aia de 
bani, ori v-o smulg cu bătaia!

Berţi simţea că nervii îi cedează. Ce să-i spună 
acestui om care şi-a pierdut minţile? Că n-a cerut 
niciodată banii aceia de la domnul Seres? Că n-a avut 
habar ce testează pentru el? Că despre toate a aflat numai 
când chestorul i-a arătat, la prima lor întâlnire, ce a scris 
bătrânul domn? Dar chestorul i-a spus, cu siguranţă, 
acestui nenorocit când i-a predat cazul. Ce fel de caz? 
E ăsta un caz? N-are legătură cu el nici cât are Pilat cu 
crezul. Ce să-i răspundă la aşa ceva? N-ai ce să-i răspunzi 
la aşa ceva. Deci a tăcut.

Atunci a primit-o pe a treia, de la care, de 
neputinţă, aproape să izbucnească în plâns. Simţea că i-a 
crăpat buza, dar nu şi-a dus mâna la gură ca s-o pipăie, 
pentru că nu voia să-i dea satisfacţie lui Jozsó, acest 
gunoi, ca să vadă că-l doare lovitura.

– V-am spus că v-o scot cu bătaia, Kormos. Spuneţi 
sau să continui? – Şi cu degetele bătea darabana pe masă, 

la fel cum a făcut chestorul la primul interogatoriu.
Cu capul plecat, cu spatele încovoiat, cu obrazul 

usturător, cu inima uscată, cu gândurile vraişte, Berţi 
şedea mut pe scaun. Vor fi trecut astfel câteva minute, timp 
în care darabana degetelor duşmănoase i s-a amplificat 
în urechi până la insuportabil, când locotenentul-major 
şi-a deschis din nou gura.

– În regulă, Kormos, e şi mâine o zi. Aşteptăm 
cu răbdare până ne spuneţi ce dorim. Dar până atunci 
dumneavoastră rămâneţi aici! E clar?! – S-a ridicat, s-a 
adresat cuiva prin uşa crăpată.

Au intrat doi inşi în uniformă, l-au luat realmente 
pe sus de pe scaun, l-au condus afară, jos la subsol, acolo 
i-au scos ceasul de pe mână, i-au smuls şireturile de la 
pantofi, i-au întors buzunarele pe dos, i-au luat totul, 
apoi l-au împins într-o celulă fără fereastră, iluminată de 
o lampă cu lumină slabă, în care se afla un pat de fier cu 
o saltea ruptă, o masă mică, de două palme, şi o găleată 
murdară.

Privind în gol, cugeta la ce s-a întâmplat. Straniu 
era deja până şi faptul că o clădire atât de arătoasă pe 
din afară, în care s-a mutat securitatea statului, are o 
pivniţă atât de igrasioasă. Şi când au avut oare timp 
să o transforme în celulă? Şi oare e singura sau mai 
sunt şi altele la fel? De Berţi-ngrozitoare din astea?! 
Nenorocitoare de suflete?! Nu ştia cât timp o fi trecut 
până a început să-i fie frig. I s-a făcut şi foame, şi sete, 
l-au adus înainte de micul dejun, tremura tot mai tare, 
ar fi vrut să ceară măcar un fel de pătură, dar nu umbla 
nimeni pe coridor, n-avea cui să-i spună. Nu avea habar 
când a adormit. S-a trezit că se deschide uşa. Un ins 
în uniformă i-a adus apă într-o cană şi o gamelă din 
inventarul statului, le-a pus pe masă şi a plecat fără 
nici un cuvânt. Era atât de însetat, încât a băut toată apa 
dintr-odată, numai atunci şi-a adus aminte cât de mult 
s-o fi frământând Magdus din cauza lui, că nu ştie ce-i 
cu el. Acest gând îl frământa fără întrerupere şi oricât 
de doborât era de oboseală, nu putea adormi. Tot treaz 
era şi când, pentru câteva clipe, cădea în piroteala aceea 
stranie, simţea răzbătând, printr-o negură nefirească, 
cenuşie, teama că li se poate întâmpla ceva foarte rău.

Se foia în acea somnolenţă terifiantă şi atunci 
când uşa a fost deschisă din nou.

– Haideţi – a spus omul în uniformă. L-a condus 
în camera de interogatoriu şi l-a aşezat pe scaun.

Au trecut minute lungi, apoi a intrat locotenentul-
major, şi-a tras scaunul cu o mişcare arogantă, s-a aşezat 
în faţa lui la masă, şi-a aruncat piciorul drept peste cel 
stâng. Îl scruta tăcut, rigid pe Berţi, apoi, subliniindu-şi 
superioritatea, l-a întrebat:

– Na, Kormos, acum, după ce aţi constatat ce vă 
poate aştepta pe termen lung, v-aţi răzgândit?

Dacă în clipa aceea ar fi ştiut ce răspuns se 
aşteaptă de la el, Berţi l-ar fi dat fără să stea pe gânduri. 
Dar încă tot nu ştia, aşa că, de neputinţă, tăcea cu capul 
plecat.
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– Credeţi că vă pot ajuta?! – s-a ridicat 
ameninţător de pe scaun locotenentul-major.

– Ce ar trebui să spun, vă rog?! – a răbufnit din 
Berţi ceea ce i-a trecut atunci prin minte.

– Aha! Văd că începeţi să pricepeţi. Păi, ascultaţi-
mă atunci, Kormos! Fiţi foarte atent! Acum încă vă dăm 
drumul. Foarte curând veţi primi o scrisoare din America 
în care veţi fi informat că acel Seres Gusztáv v-a lăsat 
prin testament nouăzeci şi trei de mii de dolari şi vă 
vor explica ce trebuie să faceţi ca să intraţi în posesia 
banilor. De îndată ce veţi primi scrisoarea, mă căutaţi 
pe mine şi noi vă vom spune ce trebuie să răspundeţi, 
vă dăm numărul contului în care vi se vor vira banii. 
Înţelegeţi?!

– Da – a replicat Berţi pe loc, în timp ce în cap 
îi răsuna numai că acum încă îi vor da drumul, acum 
încă vă dăm drumul. La orice ar fi răspuns da, nici nu 
era cu adevărat atent la ce i-a spus locotenentul-major, 
a răspuns da fără să se gândească, apoi s-a uitat la el, 
aşteptând să vadă ce va urma.

Ce a urmat a fost că l-au condus în camera de 
post, i s-au restituit ceasul, şireturile, poftiţi, cu calm, 
legaţi-vă pantofii, ceasul nici nu l-a mai legat la mână, 
l-a băgat în buzunar, se străduia să ajungă cât mai repede 
pe stradă. S-a dus până acasă într-o fugă, iar când a intrat 
în bucătărie şi a strâns-o la piept pe Magdus, a răbufnit 
din el plânsul eliberator.

Ce ar fi putut să-i spună lui Magdus, adevărul, 
desigur, dar nu integral, ca să n-o sperie pe biata de ea, 
s-o îndepărteze de cel pe care îl considera sprijinul vieţii 
ei? Cât de mult să mintă, ce e încă acceptabil, ca să nu 
o dezamăgească, să nu clatine în ea încrederea cu greu 
recâştigată? Să-i vorbească sau nu despre banii din cauza 
cărora a trebuit să îndure umilinţele zilei anterioare, 
ţinând cont şi de faptul că toate acestea, cu certitudine, 
încă nu s-au încheiat? Şi dacă da, ce să-i spună, de unde 
vin? Să-i spună că de la domnul Seres? Şi el de ce i-ar 
fi dat? Şi de ce tocmai lui? Iar dacă nu, ce ar putea sluji 
drept pretext ca omul să fie ridicat numai aşa, pur şi 
simplu, şi să fie ţinut şi peste noapte? Şi dacă va vorbi 
totuşi despre bani, cum să abată atenţia lui Magdus de 
la convingerea care a prins rădăcini în el, anume că ar 
merita şi să lupte pentru ei, dacă drept consecinţă a lor ar 
fi să cadă lacătul de pe poarta marilor posibilităţi crezute 
de neatins? Sau s-o tragă şi pe ea în visarea zadarnică? 
Sau există şanse ca visul să nu pară, totuşi, chiar atât 
de steril? Ori de câte ori s-a gândit înainte că ar putea 
fi cândva bogat, îşi imagina că e atât de complicat să 
trăieşti sub povara grijei păstrării unei mari averi, încât 
de multe ori credea că banii mulţi sunt în sine un blestem, 
dar acum, chiar şi după palmele umilitoare, în starea 
asta, legat de mâini şi de picioare de şantajul lor, l-ar 
fi interesat din orice perspectivă acele nouăzeci şi trei 
de mii de dolari, părea un blestem simbolic, presupusa 
povară cauzată de bani şi de magica şansă a vieţii. Şi 
totuşi, credea că-i mai bine dacă nu-i spune lui Magdus, 

nu i-a fost greu să treacă realitatea sub tăcere, esenţa nu 
i s-a fixat în conştiinţă nici când îl chestiona chestorul. 
A amintit un caz banal, că într-o duminică oarecare s-a 
întâlnit pe corso cu Berger Jozsó, din vorbă în vorbă i-a 
spus ceva ce nu se cuvenea, iar Jozsó face mai nou pe 
cine mi-s eu cu gradul lui, el a pus să fie dus la sediu, la 
care Magdus a remarcat doar atât, că bine a făcut că i-a 
zis-o nemernicului de la obraz.

Pe Magdus a fost uşor s-o amăgească, dar cu sine 
însuşi a fost puţin mai greu. Oricât de minunate i-au 
făcut îmbrăţişările lui Magdus serile, în zori se trezea 
puternic răscolit, resimţea aproape instantaneu spaima 
că ar putea veni din nou, în orice clipă, după el, fapt care 
îl îngrozea în sine, dar starea aceasta era provocată mai 
ales de conştienţa că nu va mai exista vreo altă găselniţă 
cu care să explice o nouă ridicare.

Nu avea de unde şti când va sosi scrisoarea, iar 
trădarea va deveni irevocabilă. Deoarece, da, simţea că-i 
o trădare faţă de domnul Seres şi, în mod straniu, mai 
ales faţă de domnul Kuti. De parcă ar trăda o cauză sfântă 
prin faptul că le dă o şansă neştiutorilor, neiniţiaţilor de 
a-şi însuşi prin abuz valoarea cunoaşterii. Şi nu era de 
nesocotit nici aspectul că domnul Seres, în definitiv, 
i-a lăsat, i-a destinat lui banii aceia. Nu se putea lămuri 
nu numai asupra mărimii pericolului evident, dar nici 
despre el însuşi nu mai ştia ce să creadă şi a simţit, după 
frământări îndelungi, că are nevoie de ajutor. Nopţile, 
când sărea din somn, îşi storcea mintea cui ar putea 
să-i împărtăşească secretul, ca să-i poată cere un sfat. 
Pe Kuki, oricât de supărat era pe Jozsó, nu putea conta, 
pentru că-i era, totuşi, frate dulce, şi-apoi cum să-i 
vorbească despre atracţia domnului Seres când e atât de 
inocent ca o fată mare, Laci avea o aversiune morbidă 
faţă de orice avea legătură, cum spune el, cu politica, iar 
Imi era sătul până-n gât de toată gaşca asta mizerabilă, 
astfel că ar fi fost incapabil să judece toate astea cu 
mintea limpede. Dar pentru că spaima asta îl asalta, din 
când în când, şi în timpul zilei, mai ales atunci când 
se gândea la scrisoarea care ar fi trebuit să sosească în 
orice clipă şi cu care trebuia să se ducă la înşfăcătorii 
de oameni, s-a hotărât că Imi este totuşi singurul care 
poate fi iniţiat.

– Taică, asta-i o situaţie dată-n paşte! – a plescăit 
Imi devenind nesigur în momentul când i-a spus ce era 
absolut necesar. – Gunoiul acela de Jozsó a fost în stare 
să te pălmuiască?! Ar trebui sugrumat, netrebnicul!

Berţi ştia că revolta împotriva lui Jozsó e doar 
o mască, creierul lui Imi lucrează febril şi revine la 
pălmuire numai pentru că nu are o idee pentru ieşirea 
din impas, a şi replicat imediat: 

– Dragă Imi, aici nu Jozsó e important. E totuna 
că-i el sau altcineva. Vor banii. Banii mei, de fapt. Şi au 
la dispoziţie toate instrumentele ca să-i obţină. Cred că 
trebuie să-i dau.

– Îi dai, dacă vrei. Dar tu nu vrei, nu-i aşa?
– Nu cu dragă inimă.
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– Atunci trebuie să născocim cum să eviţi asta.
– N-am cum evita. Vreau să scap numai de 

consecinţe. E evident că trebuie să scriu în scrisoare ce 
aşteaptă de la mine. Dacă scriu altceva şi mă prind, şi-i 
sigur că mă prind, căci e în interesul lor să mă urmărească, 
am păţit-o.

– Trebuie să născocim, dragul meu Berţi, cum 
să ajungă afară o scrisoare în care nu se află ceea ce 
vor ei să transmită. Pentru asta trebuie să găsim o 
modalitate, pentru asta trebuie să găsim un prilej, o 
posibilitate. Asta de acum nu-i lumea, nu-i aşa, în care 
tu să te lăfăieşti cu atâţia dolari. O să ţi-i smulgă de 
înnebuneşti. Dar ai viaţa în faţă, maică! Eşti tânăr, iar 
banii ăştia îţi vor prinde bine şi când vei avea patruzeci, 
cincizeci de ani. Iar dacă cineva, acolo afară, îţi pune 
banii ăştia într-o bancă şi ei vor face pui, o să huzureşti 
cândva în bogăţie.

– Şi până atunci? Până atunci să tremur, să nu 
ştiu când mă vor sălta, pentru că n-am trimis o scrisoare 
căcăcioasă aşa cum au cerut ei? Asta nu-i pentru mine. 
Mai bine să fie ai lor – a dat din mână Berţi resemnat.

Imi tăcea şi privea în gol. Apoi şi-a ridicat brusc 
capul. – La naiba – a spus –, la dracu! – Iar în ochi i-a 
scăpărat o lumină stranie.

Şi pentru că Berţi îl privea neîncrezător, a dat 
greutate ideii sale lovindu-şi palmele.

– Trebuie să faci un joc dublu, frate. Trimiţi şi 
scrisoarea lor, dar trimiţi în acelaşi timp şi o alta, în care 
le scrii s-o considere nulă pe prima, pentru că ai trimis-o 
din constrângere, şi-i rogi să depună banii într-un depozit 
la bancă, unde să-ţi fie accesibili numai ţie, cu un fel de 
parolă, de pildă. Na, ce zici?

– Ce aş putea spune? – a întrebat Berţi cugetând 
la ideea lui. – Teoretic e bună, dar cum să plece cealaltă 
scrisoare? Crezi că n-o vor opri dacă o pun la poştă? Iar 
altfel cum? N-ai auzit că, în ciuda convenţiei semnate cu 
puţină vreme în urmă, nici un muritor nu poate să treacă 
nici mai încolo, nici mai încoace de Oradea? – A suspinat 
cu amărăciune şi, în semn de resemnare, şi-a scuturat 
capul în semn de refuz.

– După părerea mea, asta e totuşi singura soluţie 
care se poate lua în considerare, dragul meu Berţi. Trebuie 
să tragi de timp cu scrisoarea lor până se poate, până nu 
o trimiţi mai întâi pe a ta. Dacă vrei banii aceia. Dacă nu, 
atunci...

Berţi s-a resemnat că există o rezolvare, imposibilă 
totuşi. Totuşi, sentimentul de teamă nu i s-a risipit, îl 
chinuia cu intensitate schimbătoare, iar când ajungea pe 
pisc, atunci îl apuca tremuratul, mâna îi devenea nesigură, 
a trebuit să pună deoparte lucrul puţin pe care i l-au 
încredinţat clientele de ocazie, s-a îmbrăcat, a ieşit din 
casă, umblând fără ţintă pe stradă o jumătate de oră sau 
un ceas întreg, până se liniştea măcar atât ca să-şi poată 
continua treaba.

Într-o dimineaţă, când tocmai se întorcea din 
hoinăreală, a fost săgetat de spaimă: în faţa casei s-a oprit 

un automobil negru. De la această imagine de groază, 
inima a început să-i bată cu putere, era pe punctul de a 
leşina. A rămas împietrit la câţiva paşi de maşină şi n-a 
reuşit să se elibereze cu adevărat de crispare nici când din 
maşină a coborât o femeie cu mişcări tinereşti, relativ mai 
bine îmbrăcată, apoi, precum cineva care nu ştie precis 
ce vrea să facă, s-a uitat dezorientată împrejur, după care 
a aruncat o privire temătoare prin poartă. Şi-a făcut curaj 
şi a întrebat-o cu voce tare, pe cine căutaţi. Femeia s-a 
cutremurat la auzul întrebării neaşteptate, l-a măsurat cu o 
privire contrariată pe Berţi, dar se părea că se linişteşte şi 
a spus aproape binevoitoare: croitoria Kormos. Aproape 
instantaneu, răspunsul i-a redat lui Berţi statutul de croitor 
politicos şi a poftit-o cu amabilitatea cuvenită să intre pe 
poartă, să urce scările şi să intre în locuinţă.

Pe parcursul anilor, de multe ori i-a repetat lui Imi 
că acesta a fost punctul de cotitură al vieţii sale, căci dacă 
doamna, soţia lui Csupor Lajos1, nu l-ar fi găsit atunci 
acasă, scrisoare încoace, scrisoare încolo, cine ştie ce 
soartă ar fi avut.

Dar soţia lui Csupor Lajos, de parcă soţul ei 
n-ar fi fost acel factotum cu puteri depline în chestiunea 
locurilor de muncă, a numirii, a schimbării specialiştilor 
din judeţ, ori a datului afară, era o femeie atât de modestă, 
tăcută şi amabilă, binecuvântată cu acea smerenie pioasă 
opusă la tot ce-i cunoaştere aflată deasupra ei, încât, după 
ce a comandat la prima vizită un pardesiu de toamnă şi 
un palton de iarnă, la a doua probă Berţi, care tocmai 
în ziua aceea primise scrisoarea avocatului Mr. Jerome 
Sullivan, cu o jenă care-l obliga să-şi plece ochii, dar şi cu 
o smerenie cuviincioasă, i-a amintit în ce situaţie delicată 
se află, din ce cauză a ajuns în situaţia asta şi care a pus 
în pericol nu numai bunul său renume, dar şi libertatea, 
la care nobila doamnă n-a spus nimic, e adevărat, dar 
după terminarea probelor i-a spus lui Berţi că, dacă nu 
are nimic împotrivă, ia scrisoarea aceea şi i-o arată soţului 
ei, poate găseşte, cine ştie, vreo rezolvare. Apoi, după trei 
zile, când a venit la a treia probă, i-a spus că, după părerea 
soţului ei, cazul acesta e puţin mai complicat decât pare 
şi a cerut un răstimp ca să se informeze cum se cuvine, 
i-a trimis înapoi scrisoarea, dar i-a transmis ca Berţi 
să nu se prezinte nicăieri până nu-i dă el un semn. Şi a 
întărit mesajul acesta al tovarăşului Csupor şi atunci când, 
extrem de mulţumită, a luat pardesiul şi paltonul şi, oricât 
s-a opus Berţi, nici n-a vrut să audă să plătească mai puţin 
decât s-au înţeles la început.

În Berţi s-a redus într-o oarecare măsură angoasa şi 
teama şi întrucât, pe măsură ce timpul trecea, neprezentarea 
lui n-a avut nicio consecinţă directă, şi-a recâştigat într-o 
oarecare măsură şi siguranţa de sine. Tata a stabilit pentru 
a doua duminică a adventului tăierea porcului. A căzut o 
zăpadă mare înainte de asta; afundat până la brâu, Peti 
umbla cu paşi nesiguri în ea, în timp ce ei pregăteau totul, 
apoi a ţipat împreună cu porcul înjunghiat, după care 
voia necontenit să pună mâna pe paiele aprinse cu care 
se pârjolea porcul, a vrut să prindă flăcările, ceea ce putea 
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deveni periculos, dar nu putea fi luat de-acolo, pentru că 
izbucnea imediat într-un plâns sfâşietor. Magdus juca deja 
de frig, abia îşi mai simţea picioarele înţepenite, dar se 
foia totuşi mândră prin preajma porcului, era mândră că 
are un băiat atât de vioi, plin de viaţă, uneori îşi zâmbeau 
reciproc cu Berţi, iar când tata i-a spus aspru „intraţi cu 
copilul în casă, Magdus, că o să răciţi!”, ea a perseverat 
în îndărătnicia ei, iar pe Berţi l-a străfulgerat gândul că ei 
alcătuiesc o familie foarte frumoasă.

Şi-au luat rămas bun şi de la anul care a trecut, au 
organizat revelionul la Kuki, ei aveau două camere, într-
una i-au culcat pe copii, în cealaltă încăpeau lejer ei şapte, 
au stat de vorbă în linişte, s-a vorbit despre toate, chiar 
şi despre sionism, despre Palestina, despre emigranţi, 
Kuki blama în sensul strict al cuvântului partidul Agudath 
Israel, pentru că atrage tinerele evreice, la care, deodată, 
de parcă s-ar fi iluminat în clipa aceea, Imi a strigat 
înveselit, toţi au rămas surprinşi, pentru că nu ştiau ce să 
înţeleagă, însă el a făcut semn că nu-i nimic, nimic, ca 
unul care doar s-a prostit, a abătut atenţia, a dus discuţia 
în altă parte, dar se uita grăitor la Berţi, iar apoi a găsit 
momentul, în timpul unui dialog mai confuz, încrucişat, 
să-i şoptească lui Berţi: evreii!

Berţi n-a înţeles decât a doua zi chiuitul de veselie, 
când Imi i-a explicat amănunţit că soluţia ar fi să caute pe 
cineva dintre cei care emigrează, cineva de încredere, care 
e dispus să ia scrisoarea cu el şi s-o expedieze de îndată 
ce ajunge afară. Dar pentru asta trebuie să-l implice şi pe 
Kuki, cel puţin până la un nivel, pentru că numai el poate 
găsi persoana potrivită.

Kuki înţelegea şi nu prea despre ce este vorba, 
dar n-a stat să despice firul în patru, prietenia-i prietenie, 
peste două săptămâni l-a pus în legătură pe Berţi cu 
Schönberger Aliz, care, pentru un pantalon de stofă, pe 
care Berţi i l-a şi cusut pe a doua zi, a acceptat nu numai 
rolul poştaşului, dar, fiind bună vorbitoare a englezei, 
i-a şi scris lui Mr. Sullivan răspunsul şi i-a promis şi să 
trimită, pe numele lui Kuki, cum s-au înţeles, răspunsul 
acestuia. Aliz a plecat la sfârşitul lui ianuarie, cu ultimul 
grup, şi din clipa aceea, chiar şi în timpul lucrului, chiar şi 
când se juca cu Peti sau stătea de vorbă cu Magdus, Berţi 
se frământa în acelaşi timp ca nu cumva să primească, 
înainte de soroc, mesajul tovarăşului Csupor ca să se 
prezinte cu scrisoarea. Numai atunci s-a liniştit oarecum, 
când la începutul lui martie, chiar în seara marelui marş 
cu făclii al tineretului, Kuki a intrat în grabă cu scrisoarea 
primită de la Aliz, în care ea îi transmitea că pantalonii 
căptuşiţi i-au ţinut de cald în timpul călătoriei.

Astfel că la mijlocul lui martie, când tovarăşul 
Csupor a trimis maşina după Berţi cu mesajul că-l 
aşteaptă la comitetul judeţean de partid, el s-a aşezat fără 
teamă lângă şofer, singura senzaţie pe care o încerca fiind 
scârba că-i răpesc timpul preţios, pentru că a trebuit să 
facă anticameră mai mult de o jumătate de ceas până când 
tovarăşul Csupor, după numeroşii forfotitori, a reuşit să-şi 

rupă timp şi pentru el. Dar s-a stăpânit, iar când tovarăşul 
Csupor l-a poftit să ia loc în biroul său cu masă de scris 
şi fotolii de piele, nu numai că şi-a descheiat nasturii, dar 
şi-a scos şi paltonul, l-a împăturit grijuliu şi l-a aşezat pe 
marginea unui fotoliu, abia după aceea s-a aşezat.

După ceremonia scurtă, dar amabilă de salut 
reciproc, tovarăşul Csupor, puţin mai brutal, ca unul care 
nu are timp, evident, de pierdut, a trecut direct la obiect.

– După cum aţi putut constata, tovarăşe Kormos, 
cred că pot să vă numesc tovarăş, nu-i aşa, pentru că 
amândoi promovăm acelaşi principiu, că este necesară 
îmbunătăţirea vieţii oamenilor, deci, tovarăşe Kormos, 
după cum aţi putut constata, nimeni nu v-a hărţuit în cazul 
acela delicat.

– Aşa e. Şi vă mulţumesc foarte mult pentru asta 
– a spus Berţi, iar în voce îi răsuna într-adevăr sincera 
recunoştinţă.

– O nimica toată, tovarăşe Kormos, o nimica toată. 
Aşa cum o nimica toată e şi ceea vă cerem în schimb. 
Pot să vă spun, nu-i aşa, despre ce este vorba, îmi puteţi 
acorda puţin timp?

– Fireşte, desigur, pentru asta am venit.
– Mulţumesc, tovarăşe Kormos. Ei bine, atunci 

aş începe. Ştiţi, desigur, sau poate nu, că partidul nostru 
muncitoresc crede că oamenii reuşesc mult mai uşor dacă 
sunt uniţi, izbutesc mult mai multe decât individual fiecare. 
După ce anul trecut i-am adus la atitudini mai raţionale pe 
exploatatori şi am pus în mâna poporului avuţia pe care 
au strâns-o fără oprelişti în deceniile, secolele dinainte, a 
venit încet timpul ca să-i facem pe muncitori să înţeleagă 
cu cât ar realiza mai mult şi la nivel individual, dacă 
ar face totul în comun. De exemplu, şi dumneavoastră, 
tovarăşe Kormos, faceţi totul de unul singur acasă, coaseţi 
singur acele paltoane admirabile, le croiţi, le coaseţi, nu 
aveţi pe nimeni să vă lucreze la mână, vă risipiţi timpul cu 
lucruri pe care le-ar putea executa şi muncitori mai puţin 
calificaţi, pe când dumneavoastră aţi putea crea lucruri cu 
adevărat mari. De aceea şi credem că ar trebui să-i ajutăm 
şi pe micii industriaşi ca dumneavoastră. Ajutaţi în aşa fel 
încât să deveniţi membrii ai unei uniuni profesionale, în 
care fiecare să aibă locul său, după cunoştinţele pe care 
le deţine.

– Să-i strângeţi pe meseriaşi în fabrici atât de 
mari? – a spus Berţi exact ce gândea.

– Da de unde, tovarăşe Kormos, da de unde. 
Pentru asta ar fi nevoie de bani grei, ca noul nostru stat 
să-i asigure fiecăruia mijloacele de muncă. O să le vină 
şi lor rândul, dar nu acum. Nu. Noi acum ne gândim la 
cooperative, unde îşi duce fiecare propriile mijloace, aşa 
se ajută unul pe celălalt. Nişte cooperative cum a fost şi 
Furnica la începutul deceniului, sigur vă amintiţi. Aceea, 
s-o recunoaştem, a fost puţin altfel, dar ceva de genul 
acela. Ei, ce spuneţi? Sunt curios să aflu părerea unui 
meseriaş bun ca dumneavoastră.

– Păi, nici nu ştiu... – s-a eschivat Berţi, fiind 
aproape sigur că tovarăşul Csupor nu l-a chemat numai 
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pentru că era curios ce părere are. – Poate ar fi mai bine 
dacă ar putea decide fiecare singur cum vrea să procedeze.

– Haideţi, tovarăşe Kormos, nu fiţi atât de 
conservator! Oamenii se tem de nou. Dacă noi nu ne 
folosim acum de acest avânt creator şi nu creăm condiţii, o 
să recadă în vechile deprinderi şi din comoditate. Vă trădez 
un secret. Dar rămâne între noi, da? Acolo sus, tovarăşii 
pregătesc noua lege a cooperaţiei şi cred că ar fi nevoie, 
înainte de a apărea, de oameni de încredere, de meseriaşi 
care înţeleg chemarea timpurilor noi şi care vor ajuta la 
aplicarea ei. Cu moşmondeala ne furăm singuri căciula, 
frânăm propria noastră dezvoltare, nu-i aşa?! De aceea 
v-am şi rugat să veniţi până aici. Dumneavoastră, tovarăşe 
Kormos, sunteţi un bun profesionist, tânăr, priceput, 
dinamic, bine-crescut, după câte aud. De astfel de oameni 
avem noi nevoie. Aş vrea să vă gândiţi puţin şi apoi să-
mi daţi un răspuns afirmativ la întrebarea dacă veţi intra 
printre primii în cooperativă de îndată ce apare noua lege. 
Dar până atunci îi veţi convinge şi pe cei care, asemenea 
dumneavoastră, sunt buni meseriaşi, ca să intre şi ei. Iar 
noi, între timp, vă vom căuta un loc bun, potrivit, vă veţi 
duce acolo maşinile de cusut, nu se schimbă nimic, atâta 
doar că începând de atunci nu veţi mai lucra acasă, ci veţi 
avea un atelier plăcut, încăpător, nu trebuie să tăceţi toată 
ziua, va fi cu cine să schimbaţi o vorbă, iar ceea ce veţi 
câştiga împreună veţi împărţi în aşa fel încât să fie bine 
pentru toată lumea. Na, ia să aud, ce ziceţi, ne înţelegem? 
– A aşteptat puţin, apoi a continuat. – Ba mai mult, vă 
ofer ceva şi mai mult. Dacă la intervenţia tovarăşului 
Kormos vor intra în cooperativă cel puţin cinci croitori 
independenţi, dumneavoastră veţi fi şeful lor. Meşterul lor, 
cum se spune la noi, la vechii meseriaşi. Na?!

Berţi a fost atât de surprins de ofertă, încât a amuţit 
de tot. N-a crezut că ajutorul va avea un asemenea preţ. 
Nici nu putea evalua, de fapt, cu ce consecinţe s-ar lăsa. 
Dacă avea de lucru, el se descurca cinstit şi ca meseriaş 
independent, la fel se descurcau şi toţi ceilalţi meseriaşi 
pricepuţi pe care îi cunoştea. Cu ce obraz să se ducă la ei, 
ce să le spună, cum să-i convingă să renunţe la ce-i bun, 
sigur şi să se apuce de ceva despre care nimeni nu ştie cum 
va funcţiona?! Dar ce să-i spună acum tovarăşului Csupor? 
Nu-i poate spune că nu-şi asumă, din corectitudine, el l-a 
rugat să-l ajute, atunci ajutorul era important pentru el, 
iar ce-i rugat acum ar putea fi important pentru tovarăşul 
Csupor. Dar să se arunce aşa, dintr-odată, necugetat...

– Ar trebuie să mă gândesc mai profund la toate 
acestea. Aşa, în grabă, nici nu ştiu ce să zic – a spus 
nesigur, pândind reacţia tovarăşului Csupor.

– Bine, tovarăşe Kormos, cugetaţi la asta. Dar 
sper ca această judecată profundă să nu dureze în timp 
atât cât au aşteptat cu răbdare cei de la securitatea statului 
ca dumneavoastră să vă duceţi la ei cu scrisoarea aceea. 
Apropo, vă recomand ca să-i vizitaţi chiar mâine. Şi aştept 
să-mi comunicaţi cât mai repede ce aţi decis în legătură cu 
oferta mea! – S-a ridicat de la birou şi i-a întins mâna.

Berţi s-a grăbit să iasă cât mai repede afară, şi-a 

îmbrăcat paltonul numai în anticameră. În drum spre casă 
a încercat să se gândească la ce s-a întâmplat, de fapt, 
dar creierul i-a respins efortul, într-atât de inechivocă era 
oferta ceva pentru altceva, încât a considerat că-i inutil 
să-şi bată capul cu găsirea unei căi de scăpare. În urma 
acestei întâlniri, Berţi a ajuns la hotărârea că acceptă 
orice, chiar şi asta, dar niciodată nu-i va mai da ocazia lui 
Berger Jozsó să-l ia la palme.

Era scârbit de toate, simţea greaţă, îl încerca o 
senzaţie de vomă, la fiecare pas ar fi fost în stare să verse, 
şi totuşi, odată ajuns acasă, i-a povestit totul lui Magdus 
ca pe-o imensă onoare, dar care încă-i un secret şi despre 
care încă nu-i permis să vorbească.

De câte ori, dar de câte ori a simţit şi ulterior această 
greaţă care a pus stăpânire pe el ca o suferinţă de câine 
jupuit de viu. În asemenea momente aştepta să fie ajutat 
de cineva, care vine şi pune capăt la toate printr-o lovitură 
de graţie, sau îl stâlceşte măcar cu o măciucă. Uneori îşi 
imagina pentru o clipă durerea sfâşietoare declanşată 
de izbitura ciomagului. Era o senzaţie înfricoşătoare. 
Dar dacă durerea aceasta de-acum e eliberarea, preţul 
dezvăluirii tainei de nepătruns, a tainei de a afla a cui 
creaţie e această masă de carne şi oase dureroase care 
eşti, care încă n-ar vrea să moară nici acum, când îşi 
doreşte şi imploră moartea, a tainei de a afla cine e cel 
în care nu se trezeşte compasiunea la niciun fel de rugă, 
ca să-şi scape creaţia de chinurile vii... Ce doreşti, de 
fapt, dincolo de autodistrugere? E ultimul refugiu al celor 
laşi sau victoria finală a rămăşiţei de om închis în cuşca 
chinurilor asupra celui ce-i porunceşte, a celui ce-l ţine 
captiv? Singurul lucru sigur e doar că nu mai poate da 
înapoi. Pentru că nu mai poate îndura mistuirea în focul 
de iad al insomniei, deposedat şi de ultima vechitură care 
l-ar mai putea înveşmânta în iluzia fericirii. Omul nu 
poate deveni niciodată propriul trădător, dar nu se poate 
nici să exişti aşa în continuare, despuiat şi în conştiinţă, şi 
în suflet, fără dragoste, nici măcar indiferent, ci inoculat cu 
o esenţă a urii de viaţă care nu-ţi lasă nici măcar o clipă de 
linişte, paralizează împotrivirea, condamnă la neputinţă şi 
lasă pe oricine să scormonească în ceea ce ţine doar de el, 
ca dat al destinului, izvorând din sensul creaţiei, să decidă 
singur dacă vrea să-şi păstreze rămăşiţa de libertate, să-şi 
asume integral răspunderea: vrea să trăiască ori să moară.

_______
1 Se citeşte Ciupor Laioş. Csupor Lajos a fost prim-secretar al 
Regiunii Autonome Maghiare între 1953-1961.

(fragment din romanul Orbecăitorul, în curs de 
apariţie la Editura Curtea Veche)

traducere şi prezentare de KOCSIS Francisko
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VIDA Gábor

VIDA Gábor (n. 1968, Chișineu-Criș, Arad) 
este prozator, redactor.

A absolvit Facultatea de Litere a Universităţii 
Babeș-Bolyai din Cluj, secția maghiară-franceză (1994).

Este redactor-şef al revistei literare Látó din 
Târgu-Mureș. 

Volume publicate: Búcsú a filmtől (Adio de la film, 
nuvele, 1994); Rezervátum (Rezervaţie, nuvele, 1998); 
Fakusz három magányossága (Cele trei singurătăţi ale 
lui Fakusz, roman, 2005); Nem szabad és nem királyi 
(Nu-i liber şi nu-i rege, nuvele, povestiri, 2007); Noé az 
indián meg a dinók (Noe, indianul şi dinozaurii, carte 
pentru copii, 2009); A kétely meg a hiába (Îndoiala şi 
zădărnicia, nuvele, 2012); Ahol az ő lelke (Unde sufletul 
lui, roman, 2013);  Acolo unde-i sufletul său, 2019, trad. 
de Andrei Dósa); Egy dadogás története (Povestea unei 
bâlbâieli, roman, 2017). 

Traduceri în limba maghiară: Eugen Uricaru: 
Așteptându-i pe barbari (A barbárokra várva), 2001; 
Lucie Kaenel: Luther était-il antisémit? 2008.

Este laureatul unor premii importante, printre 
care Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru 
debut (1994), Premiul „Arany János (2005), Premiul 
Artisjus (2008); Premiul „Déry Tibor” (2017), Premiul 
Merítés (2021).

* * *

Secuiul

Multă vreme am crezut că fiecare predecesor 
mi-e maghiar, cel puţin până pot urmări în timp, şi 
bunicii bunicilor mei se considerau maghiari. Uneori 
chiar mă necăjea că sunt atât de otova, nicăieri vreun 
strămoş evreu, armean, sas, pentru că de la o vreme e 
din nou la modă să descoperi şi în Transilvania această 
diversitate etnică de altfel naturală, de strămoşii slavi 
sau români nu suntem chiar atât de mândri, dar ni-i 
asumăm, pe ţigani nu. Altădată m-am complăcut în 
starea că eu sunt doar maghiar, nimic altceva, e bine 

aşa, mie-mi convine. Când mi-a căzut însă în mână 
certificatul de căsătorie al bunicilor mei secui, am 
văzut în el că religia bunicului după registrul stării civile 
e: greco-catolică (görög katolikus), şi lucrul acesta nu l-a 
scris notarul român din Baraolt în 1939, ci cel maghiar 
din Aita Seacă în 1904. Cu un grad mai bun decât dacă 
ar fi ortodox, dar numai cu un dram. Până atunci ştiam că 
a fost, înainte de a deveni membru al adunării baptiste, 
reformat, aşa ştia şi mama, toată lumea, de fapt. Secui 
de religie răsăriteană, aşa exprimă asta Orbán Balázs1, 
bunicul nu l-a citit, cred că nici n-a auzit de el, treaba asta 
nu are importanţă în lumea lui, fiecare se ştie maghiar, 
nu ştiu româneşte nici cei care, din cine ştie ce motiv, 
se declară români, ulterior, la Aita Seacă. Regret foarte 
mult că n-am fost destul de receptiv la asta atunci când 
bunicul încă mi-ar fi putut relata povestea satului său. 
Uneori am senzaţia că aş putea şti ceva foarte important, 
pe care nu-l ştiu şi pe care nici nu-l va mai afla nimeni 
niciodată. Problema de căpătâi nu-i pe ce ramură se 
înrudesc cu noi acei Berszán (Bârsan) care au participat 
la măcelul din 26 septembrie 1940 – bunicul era în 
prizonierat şi nici nu mai trăia în satul acela. Pe mine mă 
răscoleşte de ce a trebuit să se întâmple acel măcel. Am 
sentimentul că bunicul ar fi putut să deţină explicaţia, 
aşa cum ştiau şi foarte mulţi dintre cei implicaţi, dar n-au 
spus, şi această întâmplare, odată cu trecerea timpului, 
devine tot mai greu de relatat. Nu-i de-ajuns să spui că 
românii ticăloşi i-au omorât pe maghiarii nevinovaţi.

Bunicul a devenit orfan de mic, din familia 
lui numai el supravieţuieşte cu bine primului război 
mondial, doi fraţi mai mari rămân pe frontul din Galiţia, 
mama lui e răpusă de tuberculoză, o ia oftica, nici 
taică-său nu supravieţuieşte nenorocirilor războiului. 
Nu ştiu despre nici o rudă de-acolo, nu se afla printre 
locurile dragi bunicului meu, mie nu mi l-a pomenit 
niciodată, n-am fost acolo, deşi am fost în aproape 
toate satele din împrejurimi. Din această perioadă mi-a 
rămas în minte o întâmplare, cât de mărinimos ne dă 
vecinul pâinea furată de câine şi ne spune: tăiaţi partea 
mânjită cu bale, nu cumva să fie turbat. Da de unde, 
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cum s-o tăiem, mi-a spus bunicul, am mâncat-o până 
la ultima fărâmă. Un neam baptist o să-i fie tutore şi el 
o să-l integreze sau o să-l iniţieze în viaţa religioasă. 
Nu ştiu nimic despre convertirea bunicului, cum nu 
ştiu nici despre primii săi ani şi despre prima căsnicie. 
Nu pot afla ulterior nici dacă a fost soldat în armata 
română? Se pare că nu, pentru că nu ştie nicio boabă 
româneşte, sigur ar fi povestit ceva, aşa cum a făcut-o 
atât de amănunţit despre mina de cărbune de la Căpeni, 
despre război şi despre prizonierat. S-a însurat foarte 
tânăr, se pare, ăsta a fost, probabil, unul dintre motive, 
ca să nu-l încorporeze, aşa era considerat susţinător 
de familie. După promulgarea constituţiei din 1923, 
devin cetăţeni şi trăitorii de altă limbă de pe teritoriul 
României Mari, maghiarii, germanii, evreii, ucrainenii, 
ruşii, turcii, dar şi ţiganii, provocând pe plan naţional 
o revoltă degenerată în tulburări în sânul majorităţii 
care nu este capabilă să gestioneze haosul instalat după 
războiul mondial. Mi se pare că ar fi povestit ceva, că 
l-au trimis acasă de la recrutare pentru că s-a umplut 
lista sau că l-au găsit prea scund, nu mi-ar ajunge nici 
până la umăr, n-are importanţă.

Pentru mine, universul său religios este cu mult 
mai important decât contextul istoric în care se manifestă 
şi lucrează, pentru că în conştiinţa aceea religioasă există 
ceva ingenios, dincolo de timp şi istorie, o nelămurită 
deformare. Nu-i teolog, pare mai curând un iniţiat, 
căruia un învăţător sau un maestru tainic i-a dezvăluit 
odată ordinea fundamentală a lucrurilor, de atunci ştie 
precis cum trebuie să trăieşti drept, după rânduielile 
lui Dumnezeu, deşi lui nu i-a reuşit întotdeauna. La 
început, dacă nu-i sigur de ceva, scoate Biblia roasă 
de şoareci, ferfeniţită a lui Károli2 şi o citeşte până 
găseşte îndreptarea necesară. Mai târziu, când deja se 
poate orienta bine în textul scripturii, ştie unde se află 
locul dorit, iar pe cele mai importante le şi subliniază cu 
creionul. Cu timpul nu mai are nevoie nici să răsfoiască, 
ştie totul din cap, spune la timpul potrivit şi apăsat şi 
fără greşeală versetul cuvenit. În scris se află voinţa lui 
Dumnezeu, nu discută despre asta, nu interpretează, nu 
explică, nici cu el nu poţi intra în dispută. Ascultă cu 
plăcere părerile altora, dar respinge hotărât ideile cu care 
nu-i de acord, dacă ele sunt afirmate de un om de rang 
mai înalt, zâmbeşte şi privirea îi devine îngândurată, 
chiar şi clatină din cap. Stă liniştit până la capătul 
oricărui ritual, îi place să cânte, are ureche muzicală, 
e o structură armonică. Despre toleranţa religioasă 
crede ceea ce cred în general transilvănenii, poate să 
creadă fiecare în ce crede, eu ştiu ce ştiu şi e ceea ce 
e. Ce altceva ar putea fi libertatea, dacă nu consonanţa 
credinţei cu cunoaşterea şi realitatea?

Bunicul Gyurika ştie o dată pentru totdeauna 
adevărul, întreprinde tot ce trebuie ca familia lui să 
trăiască în conformitate cu adevărul, nu se plictiseşte 
să biciuiască păcatul: cu vorba, dacă e de-ajuns, cu 
biciul, toiagul, pumnul, dacă nu. E un ţăran secui, un 
cap de familie simplu, care nu despică firul în patru 

de ce trebuie să se întâmple ce spune el, cuvântul lui e 
poruncă pentru bivol, femeie, copil, şi asta-i ordinea de 
precădere. Provine dintr-o lume arhaică, în care e admisă, 
cotidiană, dar nu necesară, continua molestare a femeii şi 
copiilor; autoritatea paternă e inviolabilă, dar nu-i necesar 
s-o dovedeşti neîntrerupt, nu trebuie să-i pui mereu la 
încercare pe cei aflaţi sub autoritatea ta, nici n-o face toată 
lumea, numai cine-i nesigur, pentru că nici el însuşi nu 
crede pe de-a-ntregul sau nu se poate sătura de ea. Bunicul 
e un om frustrat, cu certitudine a fost un copil grav 
brutalizat, tot timpul e la pândă şi-şi hărţuieşte familia: 
când nuiaua-i la culcare, ţâncul îşi ia nasul la purtare. După 
judecata sa, el vrea numai binele, şi educă, dar neliniştile 
sale provoacă sumedenie de pagube. Conform narativei 
familiale, se scoală şi prăşeşte porumbul sau cartofii la 
lumina lunii, e un om harnic, dar noi ştim că asta nu-i 
hărnicie, ci insomnie. Nu există să nu fie primul care se 
scoală de la masă, şi când s-a ridicat el, masa s-a sfârşit. 
S-ar putea dedica un întreg studiu proceselor sociale în 
marginea cărora se desfăşoară sectarizarea, cum reuşeşte 
doctrina religioasă să creeze noi dezbinări în cadrul unei 
comunităţi cu probleme, la ce se reduc viaţa şi omul.

În timpul săptămânii muncim fără preget ca să 
avem din ce trăi, duminică îl slăvim pe Domnul pentru 
că ne-a dat puterea de a munci şi ne rugăm ca să putem 
lucra în continuare întru slava Sa, căci ăsta-i rostul vieţii 
noastre. Dacă suntem buni, Domnul ne ajută, dacă nu, 
ne pedepseşte; trăim în uniune cu Dumnezeu, dar pentru 
noi ăsta-i un târg, de fapt. Aş putea să spun, ironic, că 
baciu Gyurika a simplificat decalogul pentru familia sa: 
cinsteşte-l pe părintele tău! E o personalitate autoritară, 
care îşi justifică puterea prin versete din vechiul testament, 
la povestea vieţii lui Isus e copleşit de emoţie, ca unul care 
resimte cu toată fiinţa sa că nazarineanul s-a dat pe sine, 
a murit pentru el pe cruce, ca acela ce crede în El să nu se 
piardă, ci viaţă veşnică... Pe primul său băiat îl botează Isac, 
şi nici nu îndrăznesc să mă gândesc ce credea despre sine 
omul acela, cel puţin ceva de genul că el e un nou Avraam. 
În Secuime, de când protestanţii au pus piciorul acolo şi 
Vechiul Testament se citeşte în ungureşte, în pătura de jos 
a populaţiei sunt frecvente numele de origine biblică, ehe, 
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dar în anii treizeci numele de Isac îl poartă numai evreul 
telal sau comerciantul ambulant. Cum se întâmplă cu 
secuii în general, nici bunicul nu înţelege situaţia politică, 
îi place să se exprime în aforisme, ca şi mine, însă în zonă 
sunt şi atunci mai mulţi oameni care poartă numele de 
Isac. Ataşamentul faţă de Vechiul Testament este foarte 
puternic la sectele neoprotestante, întrucât, odată cu 
evocarea epocii patriarhilor, mitul revine în locurile din 
care a fost alungat de raţionalismul teologic. În cuget şi 
simţire, baciu Gyurika nu se află departe de sâmbătaşii 
secui şi de evreii din Bezid, toată înclinaţia îl împinge în 
direcţia asta, şi-am fost şi noi păstori, oameni cu blănuri, 
cum spune Orbán Balázs. Epoca patriarhilor îl subjugă, 
ştie pe din afară Pildele şi Psalmii, nu prea înţelege cărţile 
cronicilor, civilizaţia aceea e prea încurcată pentru el. 
Dumnezeu îl loveşte pe inamic, ăsta e cel mai important, 
se relevă iar şi iar, ca unul care are el însuşi îndoieli. 
Zelul bunicului îl întrece de departe pe al sâmbătaşilor 
şi al secuilor iudaizanţi şi e neliniştit, autoritar, agresiv. 
Uneori simt că ideologia religioasă simplificată sau chiar 
prost înţeleasă şi însufleţirea exaltată adusă la sfârşitul 
secolului al XIX-lea din America s-au suprapus peste o 
bogată religiozitate populară, în numele căreia bunicul 
înrobeşte, exclude autoritar imaginaţia fecundă, tradiţia 
diversă ale cărei rămăşiţe îi uimesc şi astăzi pe toţi ce 
reuşesc să le întrezărească. De la el am auzit că odată, 
cândva, înainte de ravagiile turcilor, în Harghita au fost, 
în locul pădurilor de brazi, vii şi livezi şi lanuri de grâu, 
tot el a povestit că în Transilvania a fost cândva mare şi că 
Sfântul Ştefan, regele, a pus să se taie pasul de la Turnu 
Roşu ca să se scurgă marea, mai ştia şi alte câteva astfel 
de curiozităţi. Eu nu credeam astea, şi el doar le-a auzit 
demult, de la bătrâni, nu le mai credea nici el, dar nu cred 
să fi citit aceste istorii din cărţile lui Benedek Elek.3

Cu mai mare tragere de inimă povestea 
întâmplări biblice, pentru că în ele se găseau întotdeauna 
învăţăminte şi se vădea mereu că noi ne aflăm pe calea 
cea bună, mână în mână cu Dumnezeu, pe când vecinii 
nu, degeaba au fost pe vremuri mari bogătaşi, şi este mai 
uşor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre 
cel bogat în Împărăţia lui Dumnezeu (Matei 19:23-24), 
este foarte important de ştiut. A încercat să origineze 
totul din Biblie, s-a străduit să instituie o tradiţie 
originală, nu putea să-şi sară umbra, desigur, nu ia în 
seamă lucrurile care nu se pot integra în lumea sa, acelea 
sunt superstiţii şi idolatrie. E un om care se raliază, care 
vrea să aparţină poporului ales al lui Dumnezeu, ştie că 
de la apostolul Pavel încoace asta e doar chestiune de 
opţiune, nimeni nu-i ales prin naştere, ci devine numai 
prin credinţa lui, iar credinţa e ascultare, ţi se spune în ce 
trebuie să crezi, şi cinsteşte-l pe părintele tău! De aceea 
noi putem mânca, de pildă, carne de porc, nouă nu ni-e 
interzis, am şi mâncat întotdeauna, din acest motiv nu 
mâncăm, de pildă, sângele animalelor, pentru că aşa 
scrie Biblia, să nu-l mâncăm. Nu ne ducem la cinema, 
la restaurant, la cârciumă, nu ne uităm la televizor şi 
nu ascultăm muzică, pentru că acestea sunt ostentaţii. 

Regele David a interpretat muzică şi a cântat, dar numai 
întru slava lui Dumnezeu, e voie să cânţi la chitară în 
casa de rugăciune, dar şi acasă numai muzică religioasă. 
Nu mâncăm nici peşte, pentru că-l mâncă numai ţiganii, 
noi nu avem timp de pescuit, iar păstrăv nu mănâncă 
decât domnii, când vânează. Urechiuşe şi mânătărci 
mâncăm, e adevărat că le culeg ţiganii, dar sunt gustoase 
şi Scriptura nu le interzice. Nu bem vin de coacăze, pe 
acesta îl vinde bunica pe bani frumoşi păgânilor, să-l 
bea ei. E interzis să fumezi, cafeaua nu-i un păcat, dar 
ceaiul e mai ieftin. Dacă la şcoală te învaţă că nu există 
Dumnezeu, nu trebuie să te ciondăneşti cu profesorul, 
numai că nu trebuie să crezi ce spune, însă lecţia trebuie 
s-o înveţi, chiar şi istoria la care te învaţă că nu există 
Dumnezeu...

S-ar putea brăzda în lung şi-n lat interpretările 
selective ale Scripturii făcute de baciu Gyurika, am dat 
peste foarte multe contradicţii chiar din copilărie, un timp 
am pus întrebări, dar n-am ajuns prea departe, nu-i plăcea 
curiozitatea mea, iar dacă pica într-o contradicţie, striga 
la mine să tac din gură. Am început destul de devreme 
să citesc însemnările teologice ale tatălui meu, mai ales 
introducerea la Vechiul Testament, chiar dacă nu înţeleg 
prea multe din ea, dar tocmai de ajuns ca să mă comport 
neîncrezător faţă de învăţătura religioasă a bunicului meu. 
Mă dăscăleşte şi pe mine mereu, mă îmboldeşte, vrea să 
mă convertească, mă şi tem multă vreme că voi ajunge 
în iad, precum cei neascultători şi neînţelegători. Aveam 
în mine un fel de împotrivire şi când încă nu ştiam ce i-a 
răspuns tata, şi mă ruşinam foarte mult pentru asta, pentru 
că inima mea era tare şi o împietream şi mai mult. Când 
la începutul anilor şaizeci fetele sale de şcoală medie 
citesc Iosif şi fraţii săi, baciu Gyurika, bunicul, rupe foile 
care nu se potrivesc cu concepţia sa religioasă, mai pe 
ungureşte: îl cenzurează pe Thomas Mann. Din păcate, 
exemplarul acela nu s-a păstrat, aşa că nu pot reconstitui 
care pasaje îl deranjau. Îmi pot imagina cum şade secuiul 
şi la ore liniştite, seara, smulge filele din romanul faimos 
în toată lumea.

Poţi să zâmbeşti bine dispus la cum încearcă 
bunicul, care a îndurat traume grave, să-şi organizeze 
viaţa de fiecare zi în România din timpul fascismului şi 
al socialismului după principiile unei religii pragmatice, 
puritane, ca membru al unei confesiuni neoprotestante 
importate din America. Nu are cum să pună întrebări 
lămuritoare asupra a ceea ce crede şi propovăduieşte, 
pentru că în cultura sa nu există autoreflecţie, nu se pune 
nicio clipă întrebarea dacă principiile declarate se află 
într-adevăr în concordanţă cu Scriptura, dacă faptele 
noastre zilnice se petrec în conformitate cu principiile şi 
rânduielile sau numai noi credem că sunt aievea. Totul 
trebuie să se afle în armonie, ori nimic nu se află în 
armonie. Scriptura este înţeleasă ad litteram, nu au cum 
să cunoască distanţa care desparte cultura timpurilor 
biblice de a noastră, şi-apoi limbajul lui Károli Gáspár se 
află aproape de limba vorbită în fiecare zi, bătrânilor de 
la ţară li-e şi astăzi mai uşor să citească Biblia lui Károli 
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decât multor teologi contemporani. Bunicul nu are cum 
să sesizeze nici că Biblia, care era, în vremuri nu foarte 
îndepărtate, suma cunoştinţelor despre lume, la mijlocul 
secolului al XX-lea a devenit doar cea mai importantă, 
dar nu exclusivă carte a unui mod de gândire şi pretinde 
forme de comportament tot mai speciale dacă ţinem la 
spiritul şi litera ei, şi ţinem stăruitor, cu toate unghiile, 
pentru că Dumnezeu ne răsplăteşte pentru asta. Poate n-ar 
fi nicio problemă nici cu asta, dacă pe fiul său Isac nu l-ar 
călca în copilărie, în 1946, singurul camion din Baraolt 
în momentul ieşirii pe poarta fabricii. E imposibil să mai 
reconstitui astăzi circumstanţele accidentului, despre 
Isac nu ştim, de fapt, nimic, doar atât că a fost un băieţel 
foarte bun, ascultător, pe care baciu Gyurika îl aduce cu 
el din prima căsătorie. Pe el judecătoria i-l atribuie de 
la bun început, nu ca pe sugarul Will, pe care mama îl 
abandonează şi care va lua apoi locul primului născut, dar 
e un copil diabolic de rău, în aprecierea asta consensul 
familial este total. Pe baza schemei veterotestamentare, 
se poate imagina ce s-a petrecut în bunicul: în locul lui 
Isac, Domnul n-a trimis un berbec. Şi se poate imagina că 
dacă, după Thomas Mann, Isac este „sacrificiul neprimit”, 
atunci primitul sau luatul Isac este oare un sacrificiu, şi ce 
poate însemna? Oare ce crede bunicul despre asta înainte 
de a citi şi ce crede după aceea?

Să te împaci cu voinţa Domnului e relativ simplu 
pentru omul religios, dar oare ce ne spune Domnul? Nu 
vreau să forţez firul acesta, dar e uşor de sesizat că bunicul, 
de la o clipă la alta, din Avraam a devenit Iov şi în poarta 
aceea însângerată de fabrică i s-a pecetluit soarta şi nu se 
va mai putea abate de la calea arătată, indiferent ce va fi 
mai târziu, nu există vreo încercare pe care să n-o îndure, 
el a devenit pentru vecie alesul lui Dumnezeu. În anul 
următor se naşte Tom, cel mai mic dintre băieţi, care e 
înscris şi chemat ungureşte Tamás, din nou un nume grav, 
grăitor, iar el se va spânzura apoi în şură în zorii unei zile 
de delirium, iar eu nu vreau să-l identific cu Beniamin, 
deşi ar fi la îndemână. Încă nu s-a născut acel romancier 
abject, cu înclinaţii perverse, care să îndrăznească să-
şi asume conştient logica acestor botezuri, chiar dacă 
schemele veterotestamentare sau mitologice ne împânzesc 
întâmplările vieţii, însă nu s-ar putea duce nici chiar atât 
de departe, astfel că e o exagerare şi o simplificare. Eu mă 
pot elibera de această schemă, nu trebuie să mă identific 
cu ea, dar bunicul abia dacă putea, pentru el acestea nu 
erau numai nume grăitoare, comparaţii, metafore şi 
analogii, ci realităţi, iar când pe una dintre fete o numeşte 
înfuriat soaţă a lui Putifar, atunci cu asta spune, tu, curvă, 
numai că eufemizează. Ar trebui să mai adaug doar atât 
că unchiul Will e, de fapt, Ismael, fiul lui Hagar, pe care 
Domnul îl ajută să devină, în realitate, o familie mare, i se 
vor naşte apoi trei fii, eu mă consideram, în copilărie, al 
patrulea, dar asta era doar o formă de solidaritate, noi vom 
fi indienii, ne petrecem împreună cele mai frumoase veri 
ale copilăriei într-un fel de rezervaţie...

Nu aud monologul interior al bunicului Gyurika, 
deşi vorbeşte neîntrerupt şi şuşoteşte în sine, dar pare 

că mormăie textele psalmilor; în loc să se frământe şi să 
cugete, calcă şi prăşeşte pe melodia imnurilor. Dealtfel şi 
fraţii americani au adoptat cu bun gust multe ritmuri de 
blues şi jazz în cântecele religioase, e sub toate aspectele 
un univers muzical mai colorat decât orga şi ţipetele 
babelor din bisericile calviniste sau cântecele puse pe 
note pe urmele lui Clément Marot4, chiar şi atunci când 
lucrează cu ele un cor de-a dreptul bun. Nu aud monologul 
interior al bunicului Gyurika, deoarece pentru el aşa ceva 
nu există, cum şi-ar putea pune o astfel de întrebare: de 
ce, Doamne, de ce?

Pe mine m-ar interesa acum, mai mult decât lumea 
religioasă a bunicului meu, prima lui căsătorie, dar aia 
e considerată în legenda familiei un adevărat tabu, ca 
şi prima căsătorie a bunicii. Prima nevastă a bunicului 
a fost o femeie rea, deşi baptistă; bărbatul cu care s-a 
măritat prima oară bunica a fost un beţiv, dar catolic. Se 
poate imagina ce s-a petrecut în aceste căsnicii dacă în 
anii treizeci au optat pentru despărţire, în lumea aceea 
închisă, religioasă, secuiască, atunci când şi tribunalul 
era românesc şi costa o grămadă de bani. Iar bunica, pe 
deasupra, n-a scăpat numai de un bărbat beţiv, chefliu, ci 
a ieşit şi din sânul bisericii, însă a primit ca pe o uşurare 
vestea că bărbatul ei pleacă, imediat după divorţ, la târgul 
de la Debreţin, de-atunci n-a mai auzit nimeni de el. În 
arhiva familiei nu se găseşte nici măcar un capăt de hârtie 
despre asta, nici anii nu-i mai ştie nimeni, deşi se remarcă 
intenţia de a păstra toate documentele. S-au păstrat 
ilustratele din primul război mondial, cele două hârtiuţe 
aruncate din tren de bunicul în toamna anului 1944, că 
mă duc în Rusia, cu cine-i împreună; există un pasaj 
despre vite în româneşte şi-n ungureşte, adeverinţă despre 
scăldatul oilor, certificat de căsătorie, extras de carte 
funciară, contract de închiriere, nu aruncăm nimic, nici nu 
se pierde, de regulă, nimic. Hotărâri de divorţ nu există, 
evident că la încheierea noii căsătorii trebuiau înfăţişate, 
apoi n-a mai fost nevoie de ele, deşi pentru mine ar valora 
acum cât o comoară. Ar fi acolo, probabil, în motivarea 
divorţului, câteva elemente importante ale trecutului uitat 
şi renegat, dar le era cu siguranţă ruşine chiar şi înaintea 
lor, chiar şi în lăuntrul lor, că s-a putut întâmpla aşa ceva, 
deşi e mai clar ca lumina zilei că partea cealaltă a fost, 
indiscutabil, singura vinovată pentru cele întâmplate, asta 
n-o poate lua nimeni în serios, orice târg se face în doi. 
Bineînţeles, în 1940 bunicii nu pot fugi decât înainte, 
se iubesc, au ceva pământ, o bucată de pădure, în total 
trei copii, sunt tineri şi trăiesc febra unui nou început. La 
puţină vreme după pătrunderea maghiarilor, în 1941, li se 
şi naşte primul copil comun: Helena, ea îmi va fi naşă, cu 
ea începe şirul pe care îl încheie Tom.

Atunci încă nu ştie nimeni că între copiii aduşi 
în căsnicie şi copiii dulci se va da o luptă la cuţite, dar 
nu pentru avere, pentru că aia e foarte puţină, ci pentru 
dragoste, pentru dreptul la dragoste, căci aceea e răsplată, 
şi trebuie să lupte şi pentru dreptate, pentru poziţia de 
conducător, de pe care celorlalţi li se poate spune cu un 
ton care nu admite nesupunere cum stau lucrurile, unde 
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li-e locul, ce au de făcut şi ce nu li-e permis, despre ce nu-i 
voie să vorbeşti. Întotdeauna se dăscălesc unii pe alţii de 
sus, arogant, cu glas care nu suportă împotrivire, precum 
unii care nu luptă pentru putere, ci pentru dreptate, întrucât 
copiii dulci ştiu precis că ei sunt cei autentici, ştiu şi 
copiii aduşi că iubiţi cu adevărat sunt doar cei dulci, prin 
egalitarismul evanghelic se străvede realitatea secuiască. 
Conform ideologiei familiale, fiecare are parte egală din 
tot, mămăliga, laptele, cârnatul se pot împărţi egal, dar 
grija, dragostea, gingăşia nu, astea nu sunt porţii, ci relaţii, 
unice şi personale.

Conform modelului biblic, primul născut e cel mai 
drag, dar după tradiţie cel mai mic moşteneşte gospodăria, 
el le va purta de grijă părinţilor. Unchiul Will îl urăşte 
toată viaţa pe fratele mezin pentru că, deşi el e primul 
născut, el e şi cel străin, căci nu-i copil dulce, Tom este 
fiul dulce, a lui ar trebui să fie casa familială, dar e lipsit 
de vitalitate, însă moştenitorii, conform legii în vigoare, 
primesc părţi egale din întreg, deci şi fetele, care nu sunt 
acasă, pentru că învaţă în continuare, apoi se mărită, nu iau 
parte la muncă şi la conflicte, doar secondează. Bunicul 
nu-i Solomon ca să poată face dreptate între ei – şi cine 
ar putea reconcilia cele trei sisteme diferite de gândire? 
–, căci încă nu i-a reuşit nimănui să împace invidiile şi 
geloziile fraţilor.

1941: Helena, 1942: Violetta, 1944: Anette, 1947: 
Tom. Baciu Gyurika, după ce se întoarce din război şi 
din prizonierat, face un copil. Trăiesc împreună cincizeci 
de ani, celor doi băieţi le construiesc case, pe fete le 
mărită, aste e o căsnicie reuşită, aşa ştie toată lumea, 
chiar şi eu trebuie să depun un efort considerabil ca să-mi 
fundamentez îndoielile. Nu vreau să-i tulbur nici acum, 
ulterior, dar ar putea să ne pună pe gânduri cum de se 
întâmplă ca cei doi copii aduşi în căsnicie, care au apucat 
maturitatea, i-au dăruit lumii şase nepoţi în total, pe când cei 
patru dulci numai doi? Ce fel de schimbare de paradigmă 
e asta? Mătuşa Helena nu putea avea copii, nici unchiul 
Tom n-a lăsat în locul său urmaş, eu sunt unic, la fel şi fata 
mătuşii Anette, amândoi am divorţat. Asta va fi ramura 
care moare. Fiii şi fiicele lui Rachel, aş putea spune, deşi 
ştim că n-a avut fete. Dar unde a rămas, sau cine e Iosif? 
Fireşte, mi-aş pretinde acest rol, numai că. Iată de ce nu 
trebuie să forţăm paralela biblică sau mitologică, pentru 
că ar putea ieşi uşor la iveală că nu suntem deloc un popor 
ales. O familie care crede despre sine că nu-i precum toate 
celelalte, deşi e întocmai. Trebuie să mă confrunt acum 
cu faptul că abia dacă ştiu ceva despre bunica maternă, 
deşi prin ea ne înrudim cu jumătate din oraş, sora mai 
mare a mamei a numărat o dată şaptezeci de veri de-al 
doilea. Toţi cei care poartă numele astea şi astea ne sunt 
neamuri, spune, dar eu nu cunosc pe nimeni dintre ei. Nu-
mi amintesc decât că toţi sunt înşiraţi pe linie maternă, cei 
ai lui Klári, Gizi, Marika, Annuska, Bözsike, de parcă ar 
exista, pe lângă o lume patriarhală strictă, şi o dimensiune 
maternă, care ar considera că femeile măritate aparţin şi 
în continuare familiei, apoi şi fetele lor. Mama nu ţine 
legătura cu nimeni, doar întâmplător şi sporadic, de parcă 

şi dintre rude am fi în relaţii bune numai cu cei care ne-ar 
putea fi prieteni, dar eu cred că noi n-am avut niciodată 
prieteni, de parcă ne-ar fi interzise neîngrăditele legăturile 
omeneşti bazate pe simpatie: cine nu-i rudă e străin.

Am şi uitat deja de castel, deşi ar fi fost de dorit, 
pentru că începând cu 1939, până în 1948 sau chiar 1950, 
această mare familie, secui şi câmpeni, ar fi fost cumva 
strânsă la un loc, şi secuii din Baraolt n-ar fi locuit pe 
strada Apei, micuţa lor casă ţărănească ar intra uşor în 
şopronul de la castel, acolo, în momentele marilor ploi, 
urmăresc din fereastră râul, ca să urce repede în pod dacă 
vine apa, şi sărăcia şi conştiinţa sărăciei n-ar fi o povară 
atât de grea, pe care ţi-e ruşine s-o arăţi în faţa celorlalţi 
săraci, de parcă în epoca şi în comunitatea aceea, în 
care oamenilor li s-a luat totul, ar mai fi existat oameni 
cu adevărat bogaţi. Nici familia de pe pustă nu şi-ar fi 
târât zilele la marginea satului; câtă vreme lucrează la 
construcţii, bunicul e plecat săptămâni, luni întregi, sau 
e căruţaş pe moşii. Aşa se naşte tata, de pildă, la Şiria, 
pentru că locuiau pe moment acolo, ei sunt, în realitate, 
săraci lipiţi pământului, material şi cultural, aşa cum 
i-a descris fidel Móricz Zsigmond: condiţia jelerilor. 
N-ar trebui să mă zbat atât de mult să înţeleg, pe latura 
secuiască problema nu-i deloc sărăcia, ci conştiinţa 
sărăciei, şi mai ales situaţia aceea marginală pe care o 
reprezintă confesiunea bunicilor mei şi apartenenţa la 
biserica baptistă care, asemenea celorlalte secte, tinde 
să-i înveşmânte cu o identitate religioasă cu totul nouă 
pe aderenţi, pe convertiţi, în care îi şi închide după aceea. 
Numai că acesta e un ghetou, o foarte ascuţită confruntare 
noi-ei, pentru că noi venim de acolo, dintre păcătoşi, cei 
mai nou-veniţi sunt şi cei mai zeloşi, au multe de recuperat. 
Noi suntem credincioşii, ei necredincioşii, profanii. 
Noi respingem obiceiurile lor, noi suntem poporul lui 
Dumnezeu, ei nu sunt poporul lui Dumnezeu. Noi suntem 
creştini, ei păgâni. Noi trăim în sărăcie evanghelică, ei 
se îmbuibă. Şi se poate continua: beau, fumează, petrec, 
preacurvesc, noi nu. Nu-i voie să uităm nici de conştiinţa 
păcatului, pentru că şi noi am fost asemenea lor, iar acum 
ne pocăim cu zelul neofiţilor. Dar de ce-i păcătos, de ce 
trebuie să ispăşească un copil?

Fiecare întemeietor de religie îşi continuă 
activitatea cu reforma modului de viaţă, după ce a rezolvat 
până la detalii problemele teologice, dacă se confruntă cu 
ele. Adevăratul întemeietor de religie e cel ce reprezintă el 
însuşi o problemă de teologie, dar ăştia sunt, din fericire, 
foarte rari. Adunarea baptistă cumpără clădirea casei de 
rugăciune de la biserica reformată în 1954. Nu ştiu ce 
sumă a hărăzit pentru asta bunicul, baciu Gyurika, cu 
siguranţă există undeva o listă sau o evidenţă, măcar în 
documentele Securităţii, dacă în altă parte nu. Ne poate 
da însă de gândit cam câţi bani se pot pune deoparte în 
anii cincizeci, din munca la colectiv, pentru scopuri 
bisericeşti, în timp ce trebuie să hrăneşti, să îmbraci, să 
porţi la şcoală şase copii, suntem după război, în ţinutul 
acela pământul rodeşte întotdeauna puţin, iar clima e 
aspră. Astăzi cifrele nu mai spun nimic, casa Domnului e 
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mai presus de nevoile casei noastre, dar e destul de greu 
să le explici asta copiilor veşnic flămânzi. Cei mici nici 
nu înţeleg, dar cei mari da, şi se revoltă. Pe ei, severitatea 
şi brutalitatea bunicului reuşesc să-i ţină tot mai greu în 
corzi. Şi dacă mama, Violetta, povesteşte că în vacanţe 
mergeau totdeauna la lucru pe câmp, pentru că erau săraci 
şi le plăcea să lucreze, unchiul Will spune că lui i-a fost 
întotdeauna lehamite să lucreze, pentru că nu erau totuşi 
chiar atât de săraci, numai că îi mâna tatăl lor ca pe sclavii 
din Egipt, ceea ce a umplut paharul lui Moise, ca şi pe-al 
lui de atâtea ori. Dar trebuie să adăugăm, desigur, că-n 
vremea aceea învăţăturile despre natura sclaviei nu le 
oferea Biblia, ci manualele staliniste, pe care le voi coborî 
apoi din pod, într-o vară ploioasă. Nici mama nu poate 
să facă o deosebire netă între învăţătura bisericească şi 
şcoală, există o poruncă, trebuie să fie ascultătoare, pentru 
ea asta-i baza pe care stă, şi-mi povesteşte că în copilărie 
Will scorneşte un joc în care el e Faraon, iar surorile sunt 
sclave evreice, un bici se găseşte totdeauna la casă. Mai 
există un rând de întâmplări de groază, anume că bunicul 
îi încuie în pivniţă şi în grajd, unde cei mari îi sperie 
groaznic pe cei mici, sau îl bate pe fiul său până îl opresc 
vecinii, apoi fetele îl încuie în casă pe cel mai mic, pierd 
cheia, trebuie chemat un lăcătuş, biciul e la îndemână, 
toată lumea urlă şi plânge, iar când rup în bucăţi o păpuşă, 
pentru că fiecare o vrea pentru sine, bunicul o aruncă în 
foc, ca să n-o aibă nimeni, sunteţi filistini şi edomiţi.

Toată lumea vede că familia lucrează zi şi noapte, 
cu mic, cu mare, şi tot nu se observă un spor apreciabil, 
nici haine, nici încălţări, trăiesc în mizerie într-o cameră 
şi-o bucătărie toţi opt, nu beau, nu petrec, deci ceva nu-i 
în regulă. Ce fac ăştia cu banii, pentru ce-i strâng? Sărăcie 
evanghelică, rânduială secuiască, viaţă puritană, şi totuşi 
nu-i nimeni fericit, deşi ar trebui să fie, au pentru asta 
izbăvitoarea reţetă de viaţă, fiecare vorbeşte, şi ulterior, 
mai degrabă despre sărăcie, severitate, cu atâţia copii 
trebuie să ţii ordine. Şi toată treaba asta are ceva, fireşte, 
undeva în adânc sau în urmă, despre care nu poate vorbi, 
despre care nu vrea să ştie nimeni, şi lucrul acesta îl face 
foarte disciplinat, în consens, întreaga familie, chiar şi 
atunci când cel mai bucuros s-ar îneca unul pe altul într-
un pahar de apă, şi nimeni nu are voie să răscolească 
tabu-urile, despre ce nu vorbim, nu există. Vorbind mai 
pe şleau, e voie să vorbeşti numai despre anumite lucruri, 
în modul prevăzut, toate celelalte sunt interzise. Mie cel 
mai înspăimântător mi se pare faptul că funcţionarea 
familiei baraoltiene seamănă halucinant cu anii cincizeci, 
al căror sfârşit vine în zadar odată şi-odată, pentru că 
în minte şi în suflet continuă, şi-i foarte greu să nu te 
gândeşti că dictaturile secolului trecut s-au putut menţine 
atât de uşor şi de eficient, pentru că opresiunea se găseşte 
în fundamentele structurii familiale. Nu-i adevărat că 
familia a fost aşa dintotdeauna, eu am impresia că acest 
tip de menţinere a ordinii a fost elaborat de societăţile 
agrare de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi l-au lăsat 
moştenire epocii următoare. Şi tata se comportă cu noi 
ca poliţistul de la colţul străzii, dar ne mai şi iubeşte, 

asta numai ca lucrurile să fie şi mai încâlcite. Dealtfel, 
aceasta este epoca Regiunii Autonome Stalin, ulterior 
Regiunea Autonomă Maghiară, faţă de care s-a trezit mai 
nou o puternică nostalgie, pentru că sentimentul naţional 
maghiar din Transilvania consideră că cel mai rău regim 
politic din lume nu-i dictatura de tip sovietic, ci statul 
român din toate timpurile.

Astăzi deja ştiu precis că religiozitatea bunicului 
ar fi funcţionat exact la fel dacă ar fi fost membru al 
partidului nazist sau comunist, nu al adunării baptiste. E 
genul de om care e în stare să sacrifice totul în numele 
ideii sale fixe, fanatic, decis, nemilos, are o ideologie, are 
pentru ea credinţa necesară şi energia. Crede că cel mai 
bine ar fi pentru fiecare dacă ar crede în acelaşi lucru, cu 
aceeaşi însufleţire şi ar acţiona plin de abnegaţie pentru 
el, sau dacă nu, atunci îi rupe şalele cu leuca. Nu are 
capacitate de autoreflecţie, deşi nu-i nătâng, cred că n-a 
avut niciodată conştiinţa vinovăţiei personale. Pe doi 
dintre fiii săi îi îngroapă, unul îl reneagă, fiicele dulci se 
mărită toate cu oameni de altă religie, unitarian, reformat, 
român ortodox, nu înţelege. La sfârşitul vieţii rămâne 
cu totul singur, toţi au devenit mireni, oftează. Dacă aş 
scrie un roman, m-ar preocupa până la detalii inefabile 
faptul că există o problemă fundamentală cu religiozitatea 
bunicului meu, baciu Gyurika, el nici nu crede, în realitate, 
nu ştie să ierte, să se pocăiască, e de parcă un păcat foarte 
greu i-ar apăsa sufletul şi face totul ca să ascundă asta, 
deşi nu ştie nici el, probabil, care e. Nu voi afla niciodată 
care a fost problema fundamentală a bunicului, poate nici 
n-a avut aşa ceva, doar eu cred că toate lucrurile de pe 
lume au. Aflu numai cu decenii mai târziu şi faptul că 
n-au făcut cu bunica cununie religioasă. Bunica rămâne 
catolică, bunicul baptist, de aceea adunarea, pentru o 
vreme, îi retrage dreptul de a predica, de a face serviciul 
divin, pentru că trăieşte în concubinaj, cum s-ar zice. 
Formal, adunarea a exclus-o pe mătuşa, pentru că s-a 
măritat cu un bărbat ortodox, dar pe cea măritată cu un 
unitarian nu, pentru că ăia au rămas totuşi maghiari. 
Toleranţa religioasă funcţionează şi nu funcţionează în 
Transilvania, depinde cine e principe.

(fragment din romanul Povestea unei bâlbâieli, în curs 
de apariţie la Editura Cartea Românească)

prezentare şi traducere de KOCSIS Francisko
_____
Note: 
1 Orbán Balázs (1829-1890), foarte cunoscut scriitor, 

etnograf, istoric şi politician secui, cunoscut în special 
pentru Descrierea Ţinutului Secuiesc (A Székelyföld 
leírása)

2 Károli Gáspár (1529-1592), pastor reformat, realizatorul 
primei traduceri integrale a Bibliei în limba maghiară.

3 Benedek Elek (1859-1929), scriitor, jurnalist, povestitor, 
culegător de folclor. A realizat colecţia Basme populare din 
Transilvania şi a tradus numeroase basme culte.

4 Clément Marot (1495-1544), poet, autorul mai multor texte 
ale cântecelor reformate; în original se foloseşte numele 
maghiarizat al acestuia, Marót Kelemen.
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VINCZE Ferenc

Vincze Ferenc (n. 1979, la Târgu-Mureș, 
începând din 1989 trăiește la Budapesta) – prozator și 
traducător. Este profesor universitar la Universitatea 
Károli Gaspar de la Budapesta, Departamentul de 
Literatură Comparată. A fost asistent universitar la 
Catedra de Limbă Română a Universității ELTE din 
Budapesta. A lucrat ca redactor la revista literară Napút, 
secția critică (2005-2013), redactor la secția de proză 
a revistei Kortárs și ca redactor la revista de istorie 
literară Irodalomtörténet. Din 2016 este redactor-șef la 
revista literară budapestană Szépirodalmi Figyelő.

Opera: 
Gloria și decăderea castorilor de munte. Schițe 

și nuvele, Editura Lector, Târgu-Mureș, 2020;
Desertum (roman), Editura Orpheusz, Budapesta, 

2014;
Dsida Jeno, cel salvat, monografie, Editura 

Kijárat, Budapesta, 2011;
Povara tradițiilor. Studii și critici din 

literatura maghiară, română și germană, Editura 
Felsőmagyarország, Miskolc, 2009;

Ochii pisicii, povestiri, nuvele, Uniunea Tinerilor 
Scriitori și Editura Napkút, Budapesta, 2007.

A tradus din germană în maghiară romane de 
Benedict Wells, Peter Stamm, dramă de Dimitré Dinev 
(scriitor austriac de origine bulgară). Din română în 
maghiară a tradus Ursoaica Lili și balena Goliat de 
Lili Lăzărescu, Editura Kaligramm, 2011 și Trimisul 
nostru special de Florin Lăzărescu, Editura Geopen, 
Budapesta, 2009. 

Fragmentul de față este din romanul Desertum. 
Cartea bunicilor, care prezintă nouă povești a nouă 
bunici de diferite etnii din Transilvania, printre care 
unul sârb, altul evreu, unul rom, altul secui, un român 
și un sas. 

Desertum 
(fragment)

Sunt istorisiri care trebuie relatate, obișnuia să 
repete bunicul în ultima vreme, adâncindu-se tot mai 
adesea în amintiri. Strângea în mână paharul lui de 
verde pal și, așezat pe taburetul cel uzat din bucătărie, 
se pierdea în reverie. Cafeaua era demult răcită în 
asemenea momente, dar asta nu-l deranja, mai sorbea la 
răstimpuri câte o gură din pahar. Era pe alte meleaguri. 
Cufundat în valurile trecutului care se înălțau, bunicul 
cu ochii înnegurați și tot mai stranii părea că nu vrea să 
se mai întoarcă. Doar cafeaua cea rece și amară îl mai 
reținea într-un ungher al bucătăriei încălzite. 

Bunicul nu vorbise niciodată de trecutul său, 
îmi împuia capul doar cu povestiri inutile și plicticoase. 
Trecutul lui nu ținea de legătura noastră. Ocazii ar fi 
avut destule să o facă: atunci când băteam împreună 
covoarele în curte sau când schimbam apa de la varza 
murată. Stăteam amândoi lângă butoi, în colțul cel mai 
răcoros al pivniței, eu țineam găleata, el afunda un 
furtun subțire până pe fundul butoiului de lemn, trăgea 
din furtun, apoi lăsa apa acră să se scurgă. Zeama de 
varză pe jumătate fermentată umplea clipocind găleata 
de zece litri, pe care apoi trebuia să o vărs înapoi în 
butoi. Înainte, firește, mișca puțin căpățănile de varză: 
pe cele de sus le punea la fund, pe cele de jos le așeza 
deasupra.

‒ Varza trebuie cumpărată în octombrie sau cel 
târziu la începutul lunii noiembrie, spunea căzut pe 
gânduri. Și trebuie să aibă omul grijă să nu fie prea mari 
căpățânile de varză, să aibă cel mult un kilogram, să nu 
fie mai mari. Alea mai mari nu se fac cum trebuie. 

Astea erau primele instrucțiuni, lângă butoiul cu 
varză. În timp ce țineam găleata, ascultam tertipurile 
artei de a face varză murată. Și asta tot de la el am 
învățat, dibăcia. Bunică-meu îmi explica ce este. Zicea 
că ea s-ar afla la fundul doagelor, că este la drept 
vorbind adâncitura făcută în lemn. Asta e frumusețea, 
iscusința. Se apleca și îmi arăta pe funtul butoiului. Îmi 
arăta frumusețea doagei și iscusința de a face varză. Eu 
țineam găleata și priveam iscusința asta. Dibăcia. Dar 
atunci, în bucătărie, nu vorbi despre varză și nici despre 
cum trebuie bătute covoarele.

‒ Știi, fiule, sunt istorisiri care trebuie împărtășite 
– repetă a nu știu câta oară bunicul, apoi tăcu din nou, 
holbându-se la albul mesei. 

În acest punct, am început să bănuiesc că am să 
aflu odată pentru totdeauna povestea bunicului meu, că 
nu mai este cale de întoarcere, în zadar orice intenție și 
voință, trebuie să mă leg de scaun să nu care cumva să 
cad, în caz că o să mă ia somnul. Am simțit că voi încasa 
trecutul din plin, peste față și n-am decât să îl privesc, 
fie că îmi place, fie că nu. Pentru că sunt nenorocite de 
istorisiri la care nu poți să faci altceva decât să dormi de 
la un cap la altul.
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‒ De trei zile stăteam nemișcați. Uneori, cineva 
sărea în sus și înainte să îl prindem se năpustea spre 
pădure. Apoi era multă vreme liniște. Și se auzea 
împușcătura neașteptată. Care, după un timp, nu mai era 
chiar așa de neașteptată. Ne obișnuiserăm. E straniu, dar 
niciodată nu mă gândisem că pe cel care o lua la goană 
înspre pădure îl vedeam pentru ultima oară. Pădurea 
acoperea totul. Doar detunătura, fumul ce se ridica în 
vreme senină. Ar fi putut fi fumul unui foc de tabără pe 
cale să se stingă. De trei zile stăteam nemișcați. Și ei 
la fel. Stăteam culcați, păduchii mișunau, puțea teribil. 
Ce-o să fie dacă o iau la goană spre pădure, am întrebat. 
Nimic, doar o împușcătură, spuse Molnár care era întins 
alături de mine. Nu simți nimic, poate vezi fumul, apoi 
se face cald și o să râzi de noi, de acolo, de sus. O să râzi 
de noi, cum stăm pitiți, așteptând să sară cineva. Atât, 
spuse Molnár privind înainte, deci nimic, își aprinse o 
țigară, apoi scuipă. Pesemne că nici el nu credea. Nu 
credea că de acolo, de sus...

Nu prea înțelegeam povestea bunicului. 
Istorisirea asta nu era despre varză și nici despre tăierea 
grijulie a viei. Pe acest bunic nu îl cunoșteam. Mi se 
părea cu totul necunoscut, părea altcineva. În niciun caz 
rudă de-a mea și, sub niciun chip, nu era bunicul. Era 
cu totul altfel în timp ce explica cum se face varza. Și 
povestea părea alta.

‒ Verzele trebuie alese, nu le luăm doar pe baza 
mărimii. Iei fiecare căpățână în mâini și o apeși bine 
cu degetul mare, peste tot. Când aici, când acolo. Cel 
mai important este ca varza să fie tare. Să nu poți să îți 
înfunzi degetul. Pentru că dacă e moale atunci când e 
proaspătă, în butoi se va înmuia și mai mult și atunci n-o 
să simți cum scrâșnește între dinți. 

Ăsta era bunicul pe care îl știam, nu și pe celălalt, 
cel din pădure sau de lângă pădure. Parcă nici nu ne-am 
fi cunoscut vreodată. Povestea cu pădurea suna cu totul 
altfel, vocea temperată, militărească împărțea porunci. 
Sec, simplu, neînduplecat. Presimțisem dinainte că era 
vorba despre ceva ce trebuia să ascult până la capăt. 
Că nu pot să evadez, nu există să adorm, n-am voie 
nici măcar să-l întrerup. Era povestea care nu poate fi 
evitată, trecută cu vederea, nu poți face pe niznaiul, 
trebuia neapărat ascultată. Fără discuție, discuția e doar 
relatarea, nimic altceva. Și dacă mi-ar spune și mâine 
sau poimâine povestea, atunci toate s-ar petrece puțin 
diferit. Toate. Nici pădurea n-ar mai fi acolo unde era. 
Dar, cine știe, unde a fost odată, ca niciodată. Iată ce nu 
vom afla vreodată.

‒ De trei zile stăteam nemișcați, continuă bunicul 
netulburat. Așteptam. Eram tot mai descurajați. O liniște 
forțată, șușoteală permanentă și coduri neîncetate. 
Altceva n-aveam. O dată pe zi o zeamă lungă, grețoasă, 
ce nu se putea mânca. Ziceau că e fasole. Nu știu. Serile 
câte un pahar de palincă. Uneori, și dimineața. Apoi, 
iarăși, nimic. Liniștea dintre copaci. În cele din urmă, 
Molnár sări în picioare. Se năpusti printre copaci cu o 
furie țicnită și urlând, cu vocea poticnindu-i-se. Ceilalți 
nu urlau, doar fugeau. Urletul lui Molnár se auzi minute 

în șir. Împușcătura întârzie multă vreme, acoperind ecoul 
strigătului. Lângă mine nu mai rămăsese atunci nimeni. 
A doua zi, când au adus fasolea m-au mutat cu douăzeci 
de metri mai încolo. Atunci m-au făcut secundant. Căci 
locotenentul-major Márton își exprimase nevoia de un 
secundant. Spusese, asta am auzit, e drept, la multă 
vreme după ce mă făcuseră secundant, că nu mai are 
cu cine să vorbească și se plictisește. Și mie mi-era 
urât, dar nu eram locotenent-major. Așa s-a întâmplat 
că a patra zi am devenit secundantul lui Márton. 
Sarcina mea era să îi curăț în fiecare dimineață pușca 
și să i-o pregătesc, să îi fie la îndemână. Apoi trebuia 
să discutăm. Cu alte cuvinte să tac. Iar locotenentul-
major Márton avea o părere despre orice. Era de părere 
că ne-au tras-o pe bune, când ne-au detașat aici. Ar fi 
fost mai bine dacă ajungeam la o altă trecătoare. Acolo 
măcar s-ar fi întâmplat ceva... dar, n-are importanță, 
asta nu mai interesa pe nimeni, spuse Márton și apoi 
scuipă, ca și Molnár. După părerea mea, lui Márton îi 
era frică. Credeam că un locotenent, cu atât mai mult un 
locotenent-major, nu se teme. În ziua aceea m-am gândit 
mult la Molnár. Eram din același sat, locuiam aproape 
pe aceeași uliță. Îl cunoșteam pe taică-su; odată, când 
am furat lemne de pe șantier, fusese cât pe ce să mă 
omoare cu toporul. Noroc că eram mai rapid decât el, 
așa nici nu m-a văzut ca lumea, doar zbiera după mine, 
fir-ar mă-ta, ceva și despre bunică-mea. În familia lui 
Molnár toți obișnuiau să zbiere. Márton spunea că 
Molnár a fost un laș, de aceea s-a năpustit înspre pădure. 
Eu cred că Molnár a fost curajos și urletul lui amintea 
de cel al tatălui său. Bătrânul Molnár sigur ar fi fost 
mândru de el, dar nu l-a auzit. În ziua aia m-am gândit 
mult la Molnár. Mai ales atunci când îl ascultam pe 
locotenentul-major Márton, care spunea că ne-au tras-o 
pe bune, și că o să crăpăm acolo, în munți. Și până să 
dea de noi, o să se termine demult toată tărășenia. Adică 
până să ne găsească oasele.

Care va să zică asta era povestea de război 
a bunicului. Până aici suna de-a dreptul plauzibil – 
pădurea, șanțul, oamenii care aleargă de colo-colo, 
zbierând. Până și acel oarecare locotenent-major Márton 
părea de-a dreptul real. Sigur, se poate să fi fost doar 
caporal sau sergent, dar asta este până la urmă întru totul 
nesemnificativ. A trecut. Doar înjurăturile nu trecuseră. 
Până atunci nu îl auzisem pe bunicul înjurând, nici 
„naiba” nu prea spunea, iar acum cu locotenentul-major 
sau plutonierul sau ce-o fi fost Márton spunea că ne-
au tras-o. Chiar și mie, care eram nevoit să ascult toată 
povestea, căci se apropia miezul nopții. Doar poveștile 
binecunoscute și inventate erau repetate papagalicește. 
Și de bunicul meu, și de celălalt bunic, și de tata. Despre 
ce m-ar fi interesat nu vorbeau. Deși, cine știe, dacă 
după această poveste avea să mă mai fi intereseze ceva. 
Orice. Pentru că își are și omul limitele sale, cât poate 
duce. Eu unul, nu rezist multă vreme la poveștile fără 
noimă, care n-au nici cap, nici coadă, darămite conținut. 
Și bănuiam că această povestire este una de acest gen. 
Cum spuneam, bunicul nu obișnuia să înjure, nici urât, 
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nici frumos. Mai cu seamă nu atunci când explica arta 
de a face varză murată. 

‒ Iar între căpățânile de varză, era cât pe ce să uit, 
trebuie să pui și cimbru. Să pui cimbru, hrean și usturoi. 
Cât mai mult, cu atât mai bine.

Bine, am să pun și hrean, și usturoi, și desigur și 
cimbru. Bănuiesc că e chestia aia galben-verzuie care se 
vede la suprafața butoiului și care are un miros așa de 
puternic, de mă ia cu greață. Nu e chiar așa de simplu 
să faci varză.

‒ În a cincea zi s-a adeverit că locotenentul-major 
iarăși n-avusese dreptate. Dimineața tocmai îi curățam 
arma când au început pe neașteptate să tragă. La început 
de departe, apoi tot mai de aproape. În cele din urmă, 
gloanțele șuierau în jurul capetelor noastre. Dar nu era 
nimeni în care să tragem la rândul nostru, în fața noastră 
era doar pădurea și înlăuntru ei ceața cea groasă. Abia 
dacă deslușeam ceva. Uneori, câte un foc de țeavă, mai 
mult nu. Primisem poruncă să nu tragem decât asupra 
unor ținte concrete. Așa ceva n-aveam, așa că stăteam 
și așteptam. Așteptam o țintă concretă. Ăștia turbaseră. 
Tocmai mă pregăteam să îi spun locotenentului-major 
Márton că avea dreptate, chiar că ne-au tras-o, când 
brusc s-a înnegurat totul.

Care va să zică bunicul fusese rănit. Nu știusem 
asta. Nici n-ai fi zis. Absolut deloc. Le avea pe toate 
la locul lor, mâinile, picioarele, urechile, nu-și târșâia 
piciorul. Pe când celălalt bunic al meu... Și ăla își avea 
propria lui poveste, pe care trebuia s-o spună. L-au 
împușcat rușii în cur, în timp ce evada. Ei da, crezuse 
că eu înghit orice brașoave. Ei da. Deși și el era teafăr, 
nici lui nu-i lipsea nimic, nici infirm nu era. Dar l-au 
împușcat în cur sau a căzut din greșeală, în timpul marii 
evadări, într-o sârmă ghimpată. Pe bune, asta e mai ușor 
de închipuit. Asta e, deci bunicul a fost rănit în timp ce 
apăra marea patrie maghiară și a ajuns într-o pivniță 
jilavă unde l-au ținut cel puțin o săptămână cu supă de 
fasole. Nici ceapă nu le-au dat lângă supă, s-a plâns. 

‒ Stăteam în pivnița umedă și așteptam. Nimeni 
nu știa ce așteptăm. Nimeni n-avea chef de vorbă. M-am 
gândit la locotenentul-major Márton, care sigur ar fi 
povestit despre satul lui natal. Și despre faptul că iar 
ne-au tras-o. Și că o să crăpăm în pivnița asta jegoasă 
și jilavă. Apoi, într-o zi s-a deschis ușa și a apărut o 
matahală de ofițer. A citit câteva nume, printre care și pe 
al meu. Ne-am ridicat. Voia să vadă dacă suntem în stare 
să mergem. Eram.

Trebuie să îi fi fost al naibii de rău locotenentului 
ăsta major Márton sau sergent major sau ce-o fi fost. Se 
temea tot timpul că o să crape. Că o să putrezească acolo 
în tranșee, după aceea că o să rămână în pivniță. Eu unul, 
sunt de părere că nu e totuși așa de ușor să putrezești. E 
nevoie de timp. De timp și de rigiditate de mort. Trebuie 
să fie leș de mai multe zile. Spre diferență de el, acel 
Molnár probabil că, fără doar și poate, putrezise în 
pădure, undeva în munți. La umbra unui tufiș sau a unui 
brad. Pe unde nici pasărea nu zboară. Sigur, asta trebuie 
să fi fost bine, măcar nu i-au putut împrăștia leșul 

putred. Mă refer la păsări. S-a descompus de la sine. 
Deși el sigur nu-și dorea una ca asta, să putrezească, 
pur și simplu se săturase să stea culcat între păduchi. 
Bunicul sorbi o gură de cafea. Așa cum obișnuia să 
guste zeama de varză acră. Bea din borcan și amesteca 
în gură zeama acră.

‒ Și nu uita să cauți o piatră mare, pe care să o 
pui deasupra. Pe varza cea mai de sus așezi o scândură 
în formă de cruce, și pe scândură așezi piatra. Ca să 
apese varza în jos. 

Nu prea pricepeam, firește, cum vine treaba, dar 
bănuiesc că e vorba de știința străveche și temeinică de 
a pune varză la acrit. N-avea rost să întreb la ce folosește 
piatra. E nevoie de ea și cu asta basta. Nu există o 
explicație, după cum nu exista nici pentru temerile 
sergentului Márton.

‒ Stătusem până atunci culcați în pivnița unei case 
țărănești. Satul nu-l cunoșteam. Peste tot erau camioane 
pregătite de plecare. Am aflat că și locotenentul-major 
Márton fusese rănit și nu voia să meargă singur la spital. 
A cerut să fiu chemat. De asta m-au scos din pivniță. 
Am primit documentele, apoi ne-au urcat într-unul din 
camioane. Locotenentul-major stătea întins acolo, sub el 
erau două pături groase, deasupra lui un sac de dormit. 
Când m-a zărit, i-au strălucit ochii. Fiule, a spus, dar n-a 
mai adăugat nimic, pentru că doctorul care stătea lângă 
el l-a privit cu asprime, la care el a tăcut numaidecât. 
Stăteam lângă el și ne uitam unul la celălalt. Am observat 
că îi venea destul de greu să facă asta, ar fi preferat să 
spună ceva, dar se vedea că se teme de doctor, lucru 
pentru care m-am bucurat sincer. Am călătorit așa multă 
vreme. Să fi trecut vreo trei zile bune cât ne-am tot 
hurducăit cu camionul. Am traversat munții, a urmat o 
câmpie întinsă, nesfârșită, apoi iarăși munți. Mult mai 
mici ca primii, dar mașina s-a zgâlțâit și de la aceștia.

Munți mici, munți înalți. Mereu diferențierea 
asta. Ce contează cât sunt de înalți, mama lor de munți? 
Că ăștia chiar sunt munți, acolo sunt doar dealuri. Și 
totuși li se spune munți. Muntele este o ridicătură mai 
înaltă decât dealul. Iar dealul este o ridicătură mai joasă 
decât muntele. Mda, să decidă fiecare. Poftiți, veniți să 
constatați care este deal și care este munte. Pe mine nu 
mă interesează cu adevărat problema asta a dealului-
munte sau a muntelui-deal. Pe cel care-l interesează 
n-are decât să ia țolul și să măsoare. Să numere, să adune 
sau să scadă. Uneori, chiar că ar fi nevoie de medici ca 
să îi liniștească pe ăștia cu fobia dealului și a muntelui, 
poate că atunci le-ar veni mintea la loc. Dar nu de un 
doctor simplu, nu. Un psihiatru. Dar până atunci: sus pe 
munte, jos pe deal.

‒ Spitalul se afla chiar în vecinătatea gării. 
Auzeam toată ziua vocea la megafon și șuieratul 
trenurilor care soseau și plecau. Mi-au dat pat separat. 
Lângă locotenentul-major Márton, despre care a reieșit 
că n-avea rană chiar așa de gravă. Dimineața vizită, 
după-masa vizita mare. Doctorul șef, asistentele și câțiva 
medici. Ăștia s-au tot împuținat cu timpul. Locotenentul-
major m-a lămurit că asta e pentru că se apropie frontul. 
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Era nevoie de toți doctorii. Pe ei i-au dus primii. Unul 
din medici, un tânăr înalt, frumos pieptănat m-a chemat 
deoparte pe coridor. Auzise că eu fusesem pe front, el 
pleca a doua zi și nu voia să plece nepregătit. Se temea. 
Nu așa, ca locotenentul-major Márton, acolo sus, în 
pădure. Se temea în mod vădit. Nu te aștepta la nimic, 
i-am spus după ce m-a servit cu o țigară. Ia cu tine cât 
mai multe țigări, altfel o să te plictisești, i-am spus în 
cele din urmă. Cred că n-am fost prea convingător, nici 
foarte încurajator. Nici pe medicul ăsta înalt, îngrijit 
pieptănat nu l-am mai văzut după aia. Au dispărut și 
asistentele. Locotententul-major Márton a luat asta pe 
un semn de rău augur. Credea că frontul trebuie să fie 
foarte aproape și cel mai bine ar fi să dispar din spital. 
Cât mai repede. 

Mare cartofor sergentul ăsta Márton! Bănuiesc 
că abia se julise puțin acolo și a cerut să fie mutat de 
pe front. Cât mai departe, în spatele frontului. Sigur, 
probabil că lui îi datora bunicul faptul că scăpase cu 
viață. Trișorului Márton, care se plictisea singur așa că 
avea nevoie de companie. Iar ceilalți au rămas acolo, în 
tranșee. Ori s-au năpustit urlând în pădurea învăluită de 
ceață. Fiecare cu ce s-a ales. Știu, în război trebuie să 
supraviețuiești. Nu numai păduchilor, supei subțiri de 
fasole sau liniștii care durează ore lungi, în tranșee. Ci și 
momentului când omului i se încețoșează cu totul mintea 
și se năpustește ca un terminator în ceață. Hasta la vista 
baby. Locotenentul-major Márton era mare pezevenghi. 
Pe bune. Nu se temea de păduchi, nici de plictiseală, se 
temea să nu cumva să devină erou. Și că n-o să mai fie I 
will come back! Locotenentul-major Márton nu voia să 
fie erou, el pur și simplu voia să scape cu viață. Îl durea 
în cot de constituție, de guvernator, de camarazi și mai 
ales de rușii care năpădiseră țara. Știa, că le-au tras-o. Ia 
uite, vorbesc ca bunicul meu. M-am molipsit. 

‒ Se apropia primăvara, iar frontul era tot mai 
aproape. M-am gândit la cele spuse de locotenent. Doar 
datorită lui nu mă trimiteau înapoi pe front. În timpul 
zilei hoinăream prin oraș, noaptea mă culcam în patul 
curat din camera de spital. Așternuturile erau schimbate 
la două zile, de parcă aș fi fost la hotel. Într-o zi, cum mă 
vânturam de colo-colo prin gară, cineva m-a strigat. În 
spatele meu l-am zărit pe fratele meu, Pișta. Îl înrolaseră 
cu mult înaintea mea, nu-l mai văzusem de patru ani. 
Slăbise, albise. M-a îmbrățișat și multă vreme nu mi-a 
dat drumul. Stăteam așa, fără să scoatem o vorbă. Aș 
fi vrut să îi spun prea multe lucruri. N-am zis nimic. 
Nici el. Apoi m-a mai îmbrățișat încă o dată și s-a urcat 
într-un tren, care tocmai pornea. Îl duceau pe front. El 
n-avea un locotenent major. 

Odată fusesem și eu la mormântul lui Pișta. 
Așadar și Pișta supraviețuise războiului și se întorsese 
de pe front. Sigur, nu așa ca bunicul, în pat, între perne 
moi, albe, ci probabil în tranșee, năpădit de păduchi – 
ăsta e urâtul. Și cu siguranță că stătea la pândă și acea 
clipă, precum rușii în tranșeele din față. Pariu mie la 
sută că și el a avusese povestea lui de război, pe care n-o 
s-o mai spună vreodată, slavă celui de Sus! 

Sau o fi povestit-o cuiva, dar acela nu a dat-o mai 
departe. Sau poate i-a relatat-o bunicului. Cine știe. Pot 
să o pățesc rău de tot. Te pomenești că bunicul o să-
mi povestească cum a fost când trenul l-a dus pe Pișta 
pe front. Printre dealuri, pentru că munții erau pierduți. 
Încep să mă obișnuiesc cu gândul că, orice s-ar întâmpla 
în viață, munții sunt mereu pierduți. Asta e calitatea lor. 
Ei sunt cei care sunt mereu pierduți. Apoi n-ai decât 
să plângi după ei. Ar trebui tocmite bocitoare speciale 
care să-i jelească. Sunt într-un loc greșit. Deși ce mai 
contează, unde sunt, odată ce se pierd mereu.

‒ Tunurile se auzeau de două zile, fără încetare. 
Iar locotenentul-major Márton a doua noapte și-a 
dat duhul. De pneumonie. Am crezut că nu se mai 
duce odată. În ultima vreme nu făcea decât să stea pe 
marginea patului și să vorbească. Povestea de maică-
sa, ce zeamă piperată de cartofi face duminica și ce 
frumoasă era Katița Bozo, care cânta în primul rând 
în biserică. De s-ar mișca munte, mormânt, de mână 
cerească înălțată, și cutremurul văzduhului de pustiire 
i-ar da semn deodată, cânta și chipul lui părea angelic 
în lumina aceea, dinții îi străluceau. Era zveltă, povestea 
el și în ultima zi. Zveltă, cu sâni frumoși, în formă de 
pară. L-am crezut. Și la noi cântau. În primul rând 
stăteau mereu fetele frumoase, înalte, cu sânii ca merele 
sau ca perele. Mie mi-era totuna că e Katița sau Zsuzsa, 
să aibă sânii frumoși, în formă de măr. Nu știu de ce 
locotenentului-major Márton îi plăceau sânii în formă 
de pară. Nu numai că n-avea dreptate, dar nici bun gust 
n-avea. Noaptea care a urmat și-a dat duhul. Nimeni 
n-a băgat de seamă. S-a dus fără o vorbă, în tăcere. 
În noaptea aceea nu scosese o vorbă. La prânz mi-a 
înmânat o scrisoare, să i-o duc maică-sii. Am luat-o, 
dar i-am spus că o să i-o ducă personal. Mai e puțin și 
se încheie toată tărășenia și atunci îi va putea înmâna 
personal scrisoarea. A zâmbit, să o iau totuși, mai bine 
să fie la mine. Atunci, cred că pentru prima oară, a avut 
dreptate. Până dimineață m-a doborât și pe mine febra. 
Abia mă puteam ridica și târî până la toaletă. Unul din 
doctori, care încă mai rămăsese în incintă, spunea că 
e pneumonie. După ce s-a încheiat vizita medicală de 
prânz, am împachetat și am părăsit spitalul și trupul 
răcit al locotenentului-major Márton. În spatele gării 
începea șoseaua. Era plină de refugiați. Unii mergeau cu 
căruța, alții pe jos. Am pornit spre casă. Însă în primul 
sat amețeam atât de tare, încât m-am prăbușit în șanțul 
de lângă drum.

Asta da schimbare! Bunicul ajunsese din nou în 
șanț, sergentul Márton avea în sfârșit dreptate. Dar nu 
numai cu scrisoarea. Ci și cu putrezitul. Firește, nu în 
tranșee sau în pivnița umedă, ci în pat, între perne moi. 
Acolo unde un om de arme nu-și dorește cu adevărat 
să putrezească. Știm demult asta. Apropo, de pivniță 
umedă, bunicul meu spunea că pentru varză cel mai 
bine este să pui butoiul în ungherul cel mai răcoros al 
pivniței.

‒ Fiule, caută mereu colțul cel mai răcoros al 
pivniței și acolo să pui butoiul – spunea bunicul în timp 
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ce turnam înapoi zeama peste verze. Și după ce ai așezat 
piatra, las-o să se odihnească. La două-trei zile, zeama 
trebuie scursă, apoi turnată înapoi. Altminteri putrezesc 
verzele. Iei furtunul, așa cum am făcut eu adineaori: îl 
înfunzi pe fundul butoiului, îi dai drumul în găleată, 
apoi o verși la loc. Între timp, schimbi locul căpățânilor 
de varză, ca să apese aceeași greutate peste toate. 

Asta era măiestria și dibăcia artei de a face varză 
murată. Trecuse de miezul nopții și noi tot în bucătărie 
eram. Bunicul mai sorbi o gură de cafea și între timp mai 
murise locotenentul-major Marton. Dar înainte de asta, își 
exprimase opinia despre sânii femeiești. Auzi, cică n-ar fi 
avut gusturi bune. Sincer, nu știu ce avea bunicul cu sânii 
în formă de pară. Sunt numai buni de luat în mâini. I se 
potrivesc omului în căușul palmelor. Și, la urma urmei, 
ce atâtea mofturi? Sânul e sân.

M-am trezit la atingerea unor mâini calde. În 
penumbră, am văzut aplecată asupra mea o fată tânără. 
Îmi punea comprese pe frunte și mă învelise până la gât 
cu plapuma groasă. Și în întuneric i se întrezăreau sânii 
în formă de pară. Am vrut să îi ating, dar mâinile nu-mi 
dădeau ascultare. Trebuie să fi dormit mai multe zile în 
camera cu storuri acoperite și Iutka venea în fiecare zi să 
mă vadă. Îmi aducea de mâncare, uneori supă fierbinte 
de pui, alteori pâine, fără nimic. A treia zi visam cu pere 
mari, coapte. Iutka, neclintită, aducea în fiecare zi supa 
și pâinea. Serile când totul se liniștea, se culca lângă 
mine. Respira încet, tăcut, plămânii ei nu șuierau ca ai 
locotenentului-major. După două săptămâni am pornit 
mai departe. Din poartă, Iutka m-a petrecut multă vreme 
cu privirea, dar nu m-a îndemnat cu niciun cuvânt să 
rămân. Mi-a încărcat desaga cu pâine, apă și mi-a făcut 
cu mâna. Bănuiesc că nu eram primul și poate nici ultimul 
care din curtea aceea pornea spre răsărit. 

Munții lipseau cumva acum. Sus pe munte, jos 
pe deal. Mă îndreptam spre casă. Se apropie sfârșitul 
poveștii. Al poveștii pe care a trebuit să o relatez. Tocmai 
începusem să mă sperii că mi se vor dezvălui secrete 
din viața sexuală a bunicului meu. La ora aceea târzie 
din noapte asta mai lipsea. Însă povestea asta cu sânii 
tot n-am priceput-o. Poate pentru că niciodată nu m-a 
interesat dacă sânul e în formă de măr sau de pară. La 
drept vorbind, mie mi-e totuna. Poate fi și în formă de 
prună. Sus pe munte, jos la vale. Înapoi la răsărit. Acolo, 
unde răsare soarele. Asta înseamnă mereu să mergi acasă. 
Numai asta de n-ar fi. Odată ce am plecat, la cel bun să ne 
mai întoarcem? Nici până în ziua de azi nu mi-e limpede. 
Suntem asemeni păsărilor călătoare. Plecăm, ca să ne 
putem întoarce. Adineaori cred că m-am înșelat. Tocmai 
din cauza acestei neîncetate hoinăreli, din cauza acestui 
du-te vino nu se încheie niciodată această poveste. 
Întotdeauna există încă o poveste care trebuie relatată. 
Un nou drum întreprins undeva. Sau unul de întoarcere. 
Depinde cum privim lucrurile. De unde. De sus, pe deal, 
sau jos, la vale. 

Întâi m-am întâlnit cu tatăl lui Molnár. Cel care mă 
luase cu el m-a lăsat în fața bisericii; am coborât din căruță 
și am privit în jur. Taică-su tocmai ieșea de la cârciumă. 

Bătrânul m-a privit întrebător și s-a îndreptat spre mine. 
Albise complet, trupul i se lăsase, mâinile se vedea că îi 
tremurau. Ne priveam, așteptam. Din cârciumă au mai 
ieșit câțiva, mă măsurau de departe cu privirea. Era și tata 
printre ei, dar nu m-a recunoscut. Nici tatăl lui Molnár nu 
mă recunoscuse. Nu-și amintea de mine, nu ținea minte 
furtul de lemne de odinioară. Și nici că le pomenise pe 
mama și pe bunică-mea în timp ce alergase urlând după 
mine. L-am văzut ultima oară pe fiul dumitale atunci 
când s-a năpustit în munți urlând înspre pădure, acolo 
sus, i-am spus bătrânului încet. Era o ceață de nedescris 
am continuat, nu se vedea aproape nimic din pădure și 
fiul dumitale alerga zbierând puternic, agitându-și arma. 
Am vrut să continui, să-i spun cât a fost de curajos și cât 
de laș a fost locotenentul-major Márton, dar în acea clipă 
tatăl lui Molnar a început să urle. Vocea lui venea din 
adâncuri și în gâtlej i se preschimba în urlet nearticulat. 
Am pornit în sus pe munte, spre casă. Ceilalți stăteau în 
fața cârciumii și priveau în urma mea. Eram deja departe 
și încă îl mai auzeam pe tatăl lui Molnár zbierând. Căzut 
în genunchi, scormonea pământul și urla. De atunci tot 
aud acel urlet și uneori se amestecă: cel al lui Molnár și 
al lui taică-su. Locotenentul-major Márton avusese totuși 
dreptate. Într-un singur lucru. Ăștia ne-au tras-o pe bune. 

Sus pe munte, jos la vale. Istorisirea s-a încheiat. 
Bunicul se ridică, puse în chiuvetă paharul verde pal și, 
fără să mă privească, se duse să se culce. Asta a trebuit să 
povestesc. Pădurea, ceața, urletul și sânii. Sus pe munte, 
jos de pe deal. Și eterna reîntoarcere. Eu am rămas în 
bucătărie. Stăteam acolo, pe taburet, țintuit locului și 
mă holbam la masa albă din fața mea. Sergentul Márton 
poate că avusese dreptate. Ăștia ne-au tras-o, cum ar 
spune bunicul. Le-au tras-o. Sau nici nu știu. Și iată că 
acum cunoșteam toate tertipurile de a face varză murată. 
Sânii în formă de pară ai Iutcăi și ai lui Katița. Urletul lui 
Molnár. Și al tatălui său. A răzbătut până la mine, de la 
cincizeci de ani distanță. Știam povestea care n-are nici 
început, nici încheiere. Nici măcar mijloc. Cunoșteam 
această poveste și nu-mi păsa că n-am de-a face cu ea. 
Că nu mai am nicio legătură cu toată tărășenia, doar 
cu nenorocitele astea de călătorii. Ei, da, cu astea am 
berechet de a face. Sus pe munte, jos la vale. 

Prezentare și traducere de 
Maria-Gabriela CONSTANTIN
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II.	Poezie

BENKE András

 Odă pentru șapte surori

prețul benzinei crește zilnic
se vede de la geam cu toate că nu-i acea
pompă care merită observată
mă gândesc că-i direct proporțională
să zicem cu o altă pompă
sau cu mutările
de pe o machetă să zicem
așa-mi închipui cel puțin
și adică de ce

pentru că prețul biletelor n-a crescut
să zicem că cineva a scrijelit pe muchia
scaunului game over
aici poate încă nu
deși au crezut adesea deja
dar atunci vântul a luat iar
o nouă direcție altceva afară pe geam
dacă a avut

iar ceilalți au adus fumul
sau ei înșiși sunt fumul
așa se zvonește cel puțin
și atunci le-o și trântesc în față
game over
go back motherfucker
dacă și unde
iar câinilor dați-le drumul
dacă nu mușcă împușcați-i se zice
transmiteți direct
palme și picioare străpunse
să zicem aici și acum
și dacă încă nu

neghina de grâu se zice
alegere și împărțire și diviziune
care nu-i bun nu trece
milostenie hoinară
dacă și pentru cine

ca materia dintr-o formă arsă
se isprăvesc
pân-la urmă
așa

traducere de Fülöp ZSIGMOND,
din Pământ fără adresă, antologie de poezie 

metamodernă transilvană tânără,
publicat la editurile Erdélyi Híradó din Cluj-Napoca
și Fiatal Írók Szövetsége din Budapesta, în anul 2020

Fülöp	Zsigmond

BORBÉLY András

     
 Trandafir climatic

Nu știm cum o să fie.
Parcă ar răsări nopți la rând luna akkazilor
deasupra parcelei năpădite de sorbestrea.
Visez că renaște cultivarea prin irigație
printre stâlpii de beton armat
ai culturii high tech.
Un soare negru e Deus otiosus-ul ei,
copia nouă, carboniferă a zeului-capital.
Din melancolia generațională
răsare utopia,
depresia agrară se propagă pe Insta,
tristețea feudală a straturilor vegetale.

Toată lumea așteaptă haosul,
conform visului meu o să fie feudalism.
Carnea slugilor, copiilor, femeilor hrană cerească,
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preoți-economiști dau târcoale
în jurul grânarelor,
pruncul suveran se scaldă în sânge vegetal...
Mă trezesc.
Adulmec praf de grafit în cafea,
cei doi copii încă mai dorm,
mârâi din nou în soarele puternic al dimineții:
nu știm,
nu știm cum o să fie
cel mai nou timp străvechi între Devonian și Permian.
Va să vină din nou vremea lui Melchiade?
Țiganii reintră în circuitul sangvin?
Legea, migrația, violența devin una? 
Băiatul din vecini
nu demult a venit acasă din legiunea străină
(anul trecut încă mai trăgea asupra copiilor din 
Mali?),
acum se ocupă de permacultură în grădina soacrei.
Poartă mereu haine militare.
Și atunci când sapă.

traducere de Fülöp ZSIGMOND,
din Pământ fără adresă, antologie de poezie 

metamodernă transilvană tânără,
publicat la editurile Erdélyi Híradó din Cluj-Napoca
și Fiatal Írók Szövetsége din Budapesta, în anul 2020

DEMÉNY Péter

                                                Foto: László Bereczky

Péter DEMÉNY s-a născut la 24 iulie 1972 la 
Cluj-Napoca. A studiat la secţia maghiară-română a 
Facultăţii de Litere a Universităţii „Babeş–Bolyai”, 
obținând licența în 1995 și absolvind masteratul în 1997. 
Și-a dat doctoratul în 2014 cu o lucrare despre poezia lui 
Zsófia Balla. În prezent lucrează la revista literară Látó 
din Tg. Mureș, fiind redactorul rubricii de eseuri.

Romanul lui Vadkanragyogás – Splendidul 
mistreț (Lector, Tg. Mureș, 2017.) a apărut în română, în 
traducerea lui Kocsis Francisko, la editura Curtea Veche, 

București, 2020. Ultimul său volum: Villámvignetták – 
Portrete în povestiri. Proză scurtă. Idem, 2020.

A tradus opere de Ștefan Bănulescu, Daniel 
Bănulescu, Filip Florian, Andrei Gazsi, Traian Ștef, 
Pavel Șușară etc. Are un blog pe adevărul.ro.

În ultimul timp, majoritatea coperților volumelor 
sale sunt desenate de a doua sa soție, artistul plastic 
Noémi Eperjesi.

 Carnet de condus

Încerc să fac rost de carnetul de condus
și îmi dau seama că pînă acum nu mă pîndise niciun 
pericol,
tot ce am încercat a fost cununat de succes,
am intrat la facultate,
m-am însurat,
s-a născut fata mea,
a crescut,
am divorțat,
toate au depins de mine,
și-acum, cînd trebuie să conduc o mașină,
de-abia acum realizez că nu e întotdeauna vreme de 
decizii bine cîntărite,
trebuie să te-arunci în viață,
nu ai timp de reflexii psihologice,
apeși pe una dintre pedale,
și se întîmplă ceva ce nu poți ști dinainte.

 Fluture

Am trasat cu linii toată viața mea,
am desenat triunghiuri, dreptunghiuri, pătrate,
am asamblat conuri și piramide,
am găurit pereți să pun rafturi,
am făcut o ordine mai mult decît geometrică
și am tronat peste toate crezînd că trăiesc bine,
sau poate nici n-am crezut, 
dar m-am convins singur,
era prea multă teamă în mine,
angoasă și suferință cotidiană.

Apoi a venit cineva cu o dezordine desăvîrșită,
fără liniar, fără compas,
fără dreptunghiuri și pătrate,
fără burghiuri și rafturi,
flușturatică și zîmbăreață,
zgomotoasă și dinamică
și-acum nu mai am nevoie de nimic din viața mea 
anterioară,
privesc fluturele și sunt fericit,
cît de simplu e,
nu am știut că nu e nimic complicat în asta.
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FEKETE Vince

Este unul dintre cei mai importanţi poeţi ai generaţiei de la trecerea dintre milenii. Redactor-şef adjunct al revistei 
Székelyföld (Miercurea Ciuc).
A publicat volumele: poezii – Parázskönyv (Cartea de jar, Editura Erdélyi Híradó, Cluj-Napoca, 1995); Ütköző 
(Tampon, Editura Mentor, Tg. Mureş, 1996); A Jóisten a hintaszékből (Bunul Dumnezeu din balansoar, poeme 
alese şi versuri noi, Editura Erdélyi Híradó, Cluj-Napoca, 2002); Lesz maga jusszt isa (Fi-va propriul justit iar, 
parodii, satire, fabule, Editura Erdélyi Híradó, Cluj-Napoca, 2004); Védett vidék (Ţinut protejat, Editura Erdélyi 
Híradó-Ráció Kiadó, Cluj-Budapesta, 2010); Vak visszhang (Ecou orb, poeme alese şi poeme noi, Editura Sétatér, 
Cluj-Napoca, 2015); Szélhárfa (Harfă de vânt, 99+1 haiku-uri, Editura Gutenberg, Miercurea Ciuc, 2016); A világ 
újra (Lumea din nou, Selecţie poetică 1995-2015), Editura Pont, Budapesta, 2017; Vargaváros (Oraşul croitorilor), 
Editura Magvető, Budapesta, 2019.
Selecţia face parte din ultimul volum al poetului.

Oraşul cizmarilor. Început de veac
(Vargaváros. Századelő)

in memoriam Földi István

Şi-acum ei, eroii de odinioară, stau aici, 
fără o patrie, înşelaţi, jefuiţi şi umiliţi, 
într-un  fel de harababură sălbatică, în faţa porţilor
mijind în negura zorilor...

Săltăreţ şi scânteietor, din cazarma oraşului se revarsă
sunetul goarnei, între zidurile vechii clădiri se aud pro-poziţiile 
scurte ale ofiţerului de serviciu, strigătul răsunător atenţie 
al gărzii de la poartă. Case spoite cu albastru deschis, vopsite
cu alb imaculat, cu streşinile sărind în afară în dreapta şi stânga,
cu acoperişuri de şindrilă putredă, cu şarpante disproporţionat 
de mari, cu ferestre minuscule cu tăblii de lemn.
În spatele uşilor care dau direct în stradă, lăsate deschise
de primăvara până toamna, printre gramofoane cu pâlnii
uriaşe, paturi nefăcute şi pături şi cizmele aşezate
pe bârne, papuci, gulere, accesoriile uneltelor
învechite, soarele răsare irepresibil şi strălucitor. Vântul,
trezit din când în când din aţipeală, rostogoleşte dintr-un 
capăt în celălalt al străzii mirosul gunoaielor adunate în gurile 
canalelor, al bucăţilor de piele, al pâinii şi tocăniţei de cartofi.
Pe coamele acoperişurilor de şindrilă, cu coşurile fumegând,
se înfioară cocoşii rotitori de tablă, ferăstraie muşcă
din scânduri geluite, rindelele netezesc, pocneşte strungul,
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de undeva, de departe se-aude zăngănitul caracteristic al tablei 
îndreptate cu ciocanul de lemn, bătăile uniforme de la masa
cizmarului. Încep să behăie oile, să ţipe purceii, porcii grohăie
pe întrecute, un viţel flămând mugeşte într-un grajd îndepărtat. 
Cum este coborât cu mare iuţeală, lanţul fântânii zornăie,
ucenici, calfe se holbează cu ochii cârpiţi de somn,
se spală bolborosind, stropindu-se unul pe altul cu apa
proaspătă. Trenul de dimineaţă intră în gară, vânzătorul
de ziare duce în pas alergător ziarul proaspăt
spre zona pieţei, se hurducă fiacrele, apar de pe străzi,
încărcate cu marfă, cotigile pe două roţi ale cizmarilor,
le împing-trag ucenici încinşi cu şorţurile lor cu pieptar,
îmbrăcaţi cu pantaloni din stofă ţesută în casă, mânjiţi,
după ei vin apoi domnul maistru, ajutoarele şi stimata 
jupâneasă. Spaţiul pieţei se animă, corturi, căruţe,
mărfuri, ţărani scrutători, tocmeli, târguieli, aldămaşuri.
Apoi piaţa se goleşte, de pe cuiele de susţinere dispar
cizmele, oalele, ghetele, micul ucenic deja dă fuga la Györffi
după carne cu şoric. La Binder azi se va da cep butoiului nou.
Bătrânul ajutor începe să împacheteze. Domnii maiştri
intră în cârciumă de parcă s-ar duce acasă,
fiecare la locul lui. Dar a doua zi, crăpatul zorilor
îi găseşte deja tot acolo, la locurile lor, somnoroşi,
cu sunetul viorii de aseară încă răsunându-le-n urechi.

Dulce-scumpă...
(Édes-kedves...)

Vine, nu vine, trebuie să vină, nu vine, ba vine, sigur vine,
doar întârzie, dar vine,
trebuie să vină, va veni, nu s-a mai întâmplat să nu vină,
aşa ceva nu s-a mai întâmplat
niciodată, atunci de ce-mi trece prin cap că acum nu va veni,
ce s-ar fi putut întâmpla
cu ea, s-a îmbolnăvit, da de unde, va veni, nu se îmbolnăvesc
aşa, tam-nisam, şi dacă da,
şi atunci e înlocuită de cineva, şi vine şi o aduce, o aduce, va
fi acolo, în mâna ei, voi
vedea de departe deja, o va flutura, o voi vedea de la cincizeci
de metri deja cum dă 
colţul străzii, cum coboară din direcţia pârâului Borviz,
o va avea în mână,
şi-atunci mă voi scula de aici, mă voi ridica, dar încet, pe-ndelete,
fără grabă, de ce m-aş mai
grăbi acum, mă voi scula, voi coborî de aici, de pe placa lată de pe
împrejmuirea de piatră unde 
aştept de ore întregi, mă voi da jos, voi sări, şi de parcă nici n-ar fi 
atât de important, nici nu
voi porni spre cutia poştală, ci în spate, undeva în curte,
spre fundul grădinii,
dar între timp voi arunca priviri spre cutia poştală, pentru că ştiu
că deja-i înăuntru, pentru că
acum, de câteva clipe, a strecurat-o înăuntru poştăşiţa, naşa mea,
acum a pus-o înăuntru, numai că
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nu vreau s-o scot imediat, să mă uit la ea imediat, să deschid revista,
să răsfoiesc Jóbarát1,
bunul meu camarad, de m-aş şi grăbi s-o răsfoiesc, căci sigur e 
acolo, chiar la început, va fi acolo,
tipărit totul cu litere mari, numele, titlul, poezia, prima mea poezie,
e despre Ardeal, despre ce altceva
ar putea fi vorba, Ţara Ardealului, despre ce ar putea glăsui, că are
obrajii scăldaţi în lacrimi, am găsit-o
într-un calendar dintre cele două războaie, într-o fotografie sepia,
cu guvernatorul în faţă,
şi a trebuit să descriu într-o poezie această senzaţie, sau ce e,
aceasta e a doua mea operă,
dar acum încă dau un ocol înspre grădină, în spate, în direcţia
nucului uriaş, spre adâncitura
unde se afla între cele două războaie buncărul, l-a săpat bunicul,
în forma literei L, acolo se ascundeau
când veneau avioanele, veneau nemţii, veneau ruşii, fremăta,
vuia coroana nucului, acolo
se ascundeau cu cei şase copii, printre ei şi cel mai mic, tata,
acesta-i locul meu preferat, acolo obişnuiesc
să mă retrag înainte de masă, când nu-i nimeni acasă, numai bunica,
mama, tata la fabrică, fabrica de şuruburi,
fabrica de izolatori, în oraş, ajung acasă numai după-amiază sau 
seara, până atunci fac ce vreau,
poat’ să spună bunica ce vrea, de ea nu trebuie să ascult, iar astăzi
nu am nimic de făcut,
nu trebuie să culeg coacăzele negre, ca să se facă vin, pe care
tata îl bea până la ultimul strop
şi-şi pierde minţile, cum obişnuieşte să spună mama, nu trebuie
să culeg vişine, pentru că anul acesta
nu sunt, mere, nuci vor fi numai la toamnă, atunci se coc, iar acum
sunt fericit, naşa a plecat deja,
a băgat revista Jóbarát, e acolo
în cutia poştală, şi-n ea, sigur, e acolo poezia mea, prima, pentru că
cealaltă, de mai înainte, e
un poem epic, ca al lui Arany János sau al lui Petőfi, e precum cel
pe care l-am ascultat în primăvară
la căminul cultural la spectacolul Ansamblului Artistic Mureşul recitat
de Széllyes Sándor, îmbrăcat cu iţari secuieşti,
bunicul meu surd a râs de el, stătea în primul rând, s-a ales cu surzenia
asta în război, de la suflul unei explozii,
adică era tare de ureche, eşti surd, îi spunea bunica de câte ori
îi zice ceva şi bunicul
n-o auzea, pizda mă-tii, îi zicea atunci nervoasă, dar asta intra în 
urechea bunicului, ai ajuns departe,
îi repeta bunicii în asemenea momente, dar acum şedea în primul rând
şi râdea plesnindu-şi genunchii,
dar râdea în hohote şi publicul din căminul cultural, era plin de săteni,
de cei ce veneau de la muncile de seară,
atunci m-am decis că voi scrie o poveste din asta sau ceva asemănător,
o vor reprezenta pe scenă, va fi un succes
imens de revelion, ce mai mândrie, se vor bucura tata, mama, bunica,
bunicul, vom fi cu toţii fericiţi,
dar acum încă mă îndrept spre buncăr, spre nuc, între timp rup câte-o
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agrişă, mă uit dacă a început
să se coacă perele cu miez roşu, cum arată căpşunele la vecini, acolo
obişnuim să trecem când nu-s acasă nenea Anti
şi tanti Anna, să furăm căpşune, gardul are spărturi, se poate trece uşor,
mă uit dacă au şi măcriş, rup câteva
frunze, nici nu ştiu dacă e amiază sau după-amiază, un lucru e sigur,
părinţii încă n-au ajuns acasă, n-am nici o treabă de făcut,
abia acum începe ceva despre care în momentul acela încă nu ştiu
că începe, acum sau nu peste multă vreme,
acum ştiu, la distanţă de atâţia ani, că da, atunci începe, că atunci încep
să-mi născocesc prima oară un
sat, un oraş, îmi voi imagina apoi o patrie, una cum am, nu mai am sau
nu mai e aşa cum a fost, nici n-a fost,
dar putea să fie, dar nu va fi, frământ laolaltă lipsă, vis, dorinţă din ceva fost,
din ceva posibil, dar nedevenit vreodată şi niciodată
devenind, şi acesta va fi Ardealul meu, aceasta va fidulceascumpameapatrieardeleană,
împreună cu deceţi-escăldatăfaţa-nlacrimi,
şi-acesta va fi ţinutul apărat, ecoul şoptit, Patria mea
a fost odată, de va fi vreodată...
______
1Camarad

Dulce Ardeal A, B, C
(Édes Erdély A, B, C)

lui Ferenczes István

A. La o aruncătură de piatră de biserica pelerinajelor, pe terasa
restaurantului,
un grup de turişti din Ungaria. Bărbaţi
şi femei,
de-a valma.
Beau bere, cafea, răcoritoare.
Şi vociferează. Dacă ar fi români,
ar vorbi, probabil,
mai reţinuţi. Aici. Pentru că e ţara lor,
patria lor, şi totuşi, nu se ştie niciodată
cu localnicii ăştia. „Ei” însă
sunt „acasă”. Această ţară e şi a lor.
A fost...
Cândva. Deci ei au venit aici acasă,
s-au întors. Pe toată terasa, dar şi împrejurul terasei,
poate şi-n apropierea bisericii se pot auzi
discuţiile lor în care supralicitează, depăşesc, întrec vocile
celorlalţi. Au vizitat, probabil, biserica Fecioarei din Şumuleu,
poate au urcat şi scările de lemn de la picioarele Mariei,
se vor fi rugat, poate-au şters cu batistele picioarele
Fecioarei şi, înainte de a urca pe jos 
în şaua Şumuleului, s-au odihnit,
au strâns putere, cu o bere, două, şi-au împrospătat trupurile
cu o răcoritoare înainte de a urca pe calvarie.

B. Acuma fac socoteala consumaţiei. În lei, 
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cu voce ridicată; adună aproape ţipând, câte cafele,
câte beri, câte răcoritoare
au fost. O doamnă mai însufleţită
numără fugitiv sticlele de pe masă; că n-au consumat
decât atât.
Nu se potriveşte, nicicum nu se potriveşte cu numărul
de pe bon. E mai mare cu preţul a trei beri. Trebuie
chemată chelneriţa, ţipă o voce de femeie. Că doar nu
plătim mai mult
decât am băut, spune o voce baritonală; alţii
aprobă, ce dumnezeu. Careva dintre ei cheamă
chelneriţa şi încep să clarifice lucrurile. Cu voce ridicată,
ţipând,
băgându-se unii peste alţii şi atacând-o împreună pe chelneriţa
fragilă, intimidată.

C. Cum adică, noi am băut atât,
şi-aici
figurează totuşi cu atât mai mult? Şi una dintre doamne numără
încă o dată,
în faţa chelneriţei, sticlele aflate pe masă. Acolo se află
cu trei mai puţine
deoarece colega mea,
mai devreme, a luat de pe masă cele trei sticle goale. Trebuie
chemată şi colega,
ţipă o voce din grup. O cheamă şi
pe colegă. Spune şi ea
că a luat mai înainte cele trei sticle 
de pe masă. Asta nu se poate, strigă din spate vreo trei voci
din grup, de-aici n-a luat nimeni nimic. Şi că ei
nu vor achita:
o sumă de circa o mie de forinţi, nu vor plăti preţul
celor trei sticle de bere. Ce credeţi voi? Chelneriţa subţire,
cu voce plângăreaţă, ca să pună capăt,
în sfârşit, disputei,
le spune, bine, plătiţi cât vreţi; şi intră
plângând în restaurant.
Grupul îşi adună catrafusele;
sunt satisfăcuţi, căci
au învins.
Lasă banii acolo, pe masă, suma exactă, minus preţul 
celor trei sticle de bere, apoi
pornesc spre coasta muntelui Şumuleu,
ca să facă un pelerinaj acolo, la locul acela spiritual, care oferă
o adevărată revigorare, „acolo unde fiecare maghiar trebuie să ajungă
cel puţin o dată în viaţă”. La întoarcere
vor mai intra o dată 
în biserică – pentru a-şi trage sufletul şi să mai spună o rugăciune.
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Ex-teritoriu
(Exterritorium)

„Ce fel de lăuntrică destrămare”
Székely János, Învinşii

Cum vine sfârşitul săptămânii, de cum se face sâmbătă,
în fiecare săptămână, de la lună la lună, de la an la an, vai,
numai să nu se îmbolnăvească omul, vai, să nu cumva 
să cadă omul la pat, pentru că atunci s-a sfârşit, atunci
îl ia naiba de foame, iese, pas, din circuit, viaţa lor nu-i 
numai flori, nu-i un vis de fată, nu-i o petrecere de sâmbătă
seara, nu-i un galop de cavalerie uşoară, să pleci la sfârşit
de săptămână, s-ajungi acasă la mijlocul ei, până la sfârşitul
săptămânii să te descotoroseşti de mărfuri, să stai îndărătul
meselor de beton, să te uiţi la chipuri, la cei ce vin şi pleacă,
să-ţi oferi marfa, apoi s-o pasezi cuiva, vreunui pieţar, şi vai,
să porneşti din nou înapoi, nici nu s-a răcit încă scaunul
pe care ai stat în autobuz, de la săptămână la săptămână, 
de la lună la lună, de ani întregi, vai, să cărăbăneşti produse 
congelate, curcan, pui congelaţi, carne tocată, caşcaval, 
fidea la pungă, vegeta, ţigări, peşte pane, scutece,
alteori cafea, detergent, saci-raschel, primăvara seminţe
de flori, de crăciun bomboane pentru pom, de paşti
iepuraşi de ciocolată, fiecare lucru în sezonul lui, când
cu ce se poate câştiga mai mult, mai bine, o, vai, vai,
haine pentru copii, lenjerie, pentru că astea aduc
cel mai mult la teşcherea, şi nici nu se strică pe drum,
nu se împuţesc, şi nici nu-s o marfă atât de grea 
încât să-ţi rupă braţele, o, de câte ori şi-a schimbat 
culoarea carnea tocată în timpul drumului de paişpe ore,
abia puteai scăpa de ea, pentru că oamenii sunt mofturoşi,
fac reclamaţii, nu le place, dar vine altul, o ia el, cineva
tot o duce până la urmă, o, să fii în relaţii bune cu şoferii
ca să ai un loc bun pe autobuz, la fel şi bagajele, oricâte
ai avea, să aibă întotdeauna loc, pentru că şoferul decide
cine unde-şi are locul, pen’ că-n autobuz există mereu
şi unghere de ascuns, el dispune şi de astea, o, cine s-ar
mai ocupa cu aşa ceva dac-ar fi de lucru acasă, treaba
dracului, numai cocoaşă-n spinare, pe vremea tovarăşului 
Împuşcat măcar era, se găseau şi bani, nu mulţi, dar erau,
nu se putea găsi nimic pe-atunci, numai pe sub tejghea,
dar se putea obţine orice şi orice se putea aranja,
trebuia să ai grijă numai de gură, că putea să bată uşor,
dacă-ţi umbla, cea de sus pe cel de jos, vai, nu-i un vis
de fată călătoria, trambalarea, riscul la graniţă, taxa
şi ici, şi colo, nervii, teama că-ţi confiscă marfa,
sau îţi pune ştampila în paşaport şi n-o să mai poţi ieşi
luni întregi, apoi mersul la magazine cu discount, la piaţă,
alergătura, să fii la zi cu preţurile, ce şi unde-i mai ieftin,
cu ce se poate câştiga cel mai mult acasă, ce merită
şi ce nu, necontenita schimbare în forinţi, vai, dacă 
omul nu-i atent, îl trag pe sfoară şi nu s-a ales cu nimic, o,
nu-i un vis de fată, nu-i o viaţă înfloritoare, nici nu prea merită,
dar n-ai ce face, doamne, nu ne lăudăm, nu ne văicărim,
nu ne plângem, numai că nu-i uşor, nu-i un vis de fată...

traducere şi prezentare de KOCSIS Francisko
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GÁL Hunor

                               Foto: Mátyás Zsolt

 /carne/

pământuri trase pân-la genunchi sub tălpi. au schimbat
lunar șnurul nădragilor, iar petecul lor de pâmînt a 
scos
toți morții la iveală. într-o liniște apăsătoare au stat 
tăcuți
unul lângă celălalt. delicatețe risipită sub picioare.
au încercat să-și vorbească, dar continuarea
au povestit-o-n vise. ca un călugăr sfrijit
pus la îndoială și tulburat de un pumn de mătănii.

1.
proba spinării
  e frângerea.
iar a nopții e liniștea,
dacă lumina nu-mi atinge corpul dimineața.
  pentru că înăuntru e prea întuneric,
  pentru că cineva tocmai se spânzură.
  tencuiala căzută i se usucă pe cap,
și undeva tocmai se naște cineva.
membre mici, bisturiuri-n carne,
nu-i salvare,
nu se poate.
în cârciumi, grădini, cordoane ombilicale.

2.
îmi lepăd zdrențele,
căci seara locul lor stabilit,
  și aici apa dinlăuntrul corpurilor
  e atât de rece, încât peștii care viețuiesc
  în ea
   cresc
    deosebit
     de încet.
  aici neîncrederea e pură iubire,
nimic mai mult.
de aceea cunosc zgârciurile zilelor ce vin,
     poate și ei
3.
duhoarea, căci mirosuri

numai din mine se pot crea,
iar simțul mirosului nu merită simulat.

tații numai păcatele,
iar mamele
durerile facerii pot lăsa moștenire.

traducere de Fülöp ZSIGMOND,
din Pământ fără adresă, antologie de poezie 

metamodernă transilvană tânără,
publicat la editurile Erdélyi Híradó din Cluj-Napoca
și Fiatal Írók Szövetsége din Budapesta, în anul 2020

GYÖRGY Alida

      Foto: André Ferenc

 Mama caracatiță

De când au dat-o afară
- ea spune așa: a demisionat -,
mama se trezește în fiecare dimineață la șase.
Îl trezește pe tata, cere cafea,
deschide televizorul și se uită la știri
într-o limbă necunoscută.

Înțelege, ea așa spune,
a mers într-o școală din aceea,
a fost o elevă fruntașă, dar
ce să faci, împrejurările.

Îmi rescrie fiecare compunere,
tanti învățătoare nu bănuiește nimic,
sunt pline de greșeli gramaticale.
Mama de la o vreme
vorbește greșit în fiecare limbă.

Deșiră toate bluzele tricotate ale familiei
într-un singur ghem,
pomenește din ce în ce mai rar fabrica de ață.
Mai bine zice întruna
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că are trei inimi,
aidoma caracatițelor.
N-o credem multă vreme,
dar cu ocazia vizitelor mele bianuale
mă încolăcește cu tentaculele ei.

Atunci mă gândesc
că vrea să mă omoare,
dar ventuzele slăbesc
mereu în ultima clipă.

traducere de Fülöp ZSIGMOND,
din Pământ fără adresă, antologie de poezie 

metamodernă transilvană tânără,
publicat la editurile Erdélyi Híradó din Cluj-Napoca
și Fiatal Írók Szövetsége din Budapesta, în anul 2020

GYŐRFI Kata

      
                         Foto: Dávid Anna Júlia

 eu și pielea mea

când căldura ei se adâncește destul,
rupe contactul cu toate suprafețele,
pielea mea într-un vis adânc,
moleculă de oxigen în fierbere.

amorțesc în membrana fierbinte,
pătura plutește,
și transpir tihnă în jurul meu.

respir regulat,
eu, eu și pielea mea ne deconectăm de toate,
și căldura va fi acea stare de bază,
de care nici nu ne mai pasă.

și până când cerul de afară, alb ca orezul se îmbibă
cu ceva întunecat de pe vârfurile blocurilor,
eu, eu și pielea mea ne alintăm reciproc,
totul e în ordine, totul e în ordine.

traducere de Fülöp ZSIGMOND,
din Pământ fără adresă, antologie de poezie 

metamodernă transilvană tânără,
publicat la editurile Erdélyi Híradó din Cluj-Napoca
și Fiatal Írók Szövetsége din Budapesta, în anul 2020

KEMENES Henriette

Kemenes Henriette (n. 1988, Oradea), poetă 
și traducătoare literară. Între 2017 și 2020, secretară 
de redacție a revistei culturale „Várad”. Actualmente 
redactor al revistei „Újvárad”. A publicat în numeroase 
reviste literare și antologii. Autoarea volumului de 
poeme Odú (Scorbură), apărut sub egida FISZ (editura 
Uniunii Tinerilor Scriitori Maghiari). Membră FISZ, 
Élő Várad Mozgalom (Mișcarea Oradea Vie) și a 
Uniunii Jurnaliștilor Maghiari din România. Laureată 
a Premiului Kinde Annamária. Selecții din poemele ei 
pot fi citite în limba română în reviste precum „Poesis 
internațional”, „Familia” sau „Mozaicul”.

 De unde nici că se mai aude

„I want more applesauce. I want more seats reserved 
for heroes.

Dear Forgiveness, I saved a plate for you.
Quit milling around the yard and come inside.”

(Richard Siken)

Ce trivialitate ponosită, cum totul, ca un săpun,
îți scapă din strânsoarea corespondențelor.
Agitai o cutiuță de glucoză înainte
să-ți fi luxat glezna, asta știu sigur.
Stăteai la un capăt al patului, îmi interpretai cu 
gesticulații vehemente
faza în care canadianca, în timpul filmărilor, i-a dat un 
picior în mutră partenerului ei.
Dac-aș vrea, mi-aș mai putea asambla ceva din foșnetul 
distorsionat al chipurilor imaginare
din coronamentul plopilor negri ce se-ntind până-n 
dreptul geamului nostru de la șase.
Dar precum ritualul vesperal de curtare al broaștelor, 
sau ca pocnetele osoase
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ale unor zaruri mărunte, ori, de ce nu, ca frânturile de meci ridicându-se
din radioul portabil a doi bătrâni, se amalgamează și astea irecognoscibil.

Așa se sting și sunetele, sucombând treptat, apoi dintr-odată.
Ca-ntr-o peliculă bollywood în care un tip înarmat,
de pe care curg apele, astupă gura victimei c-o cârpă.
Costuri reduse, adevărata dispnee lipsește,
zvâcnire a ridurilor din colțul ochilor, artere umflate până la oglindire.
Îmi lipsește să mă facă cineva să cred că s-ar putea întâmpla exact așa.
Mă aflu în laguna distragerilor, nu există liman,
iar eu nu te mai vreau. Dispare fără urmă,
pur și simplu se desprinde de mine, ca plânsul de prunci.

Sunt datoare cu recunoștință tuturor lucrurilor care nu au așteptări de la mine.
E seară, trecut de șapte, doi oameni îmi stau pe față. Pălăvrăgesc.

 De sus par puncte

căderea în păcat a început cu prima diviziune celulară
de atunci toate amărăciunile se depun în brazdele
microscopice provocate cu această ocazie
în timpul mort dintre pornire și sosire
în spațiul ăsta nu mai există decizii reale
doar întâmplări
o mișcare uniformă în linie dreaptă
fiecare iluzie a previzibilității ei
e o fata morgana încețoșată a unui
punct b incert mâzgălit în plină proliferare
în spațiul dintre pornire și sosire
stă apatia asemeni apei grele acrindu-se
cu zilele în rufele întinse la uscat

parcarea unui tesco din birmingham cutii de carton
chestii adunate de prin tomberoane câteva bulendre mai groase
cu care cei din cartier și-au arătat mila față de el
un asistent social îl servește pe kane walker cu ceai fierbinte
filmând tremurul necontrolat al mâinilor sale degerate
I’m done now
I’m not gonna be here
This ain’t my life
câteva ore mai târziu îl găsesc în cotlonul lui obișnuit
heroină black mamba și pneumonie
o pomenește pe mamă-sa răposată după care o urmează

ăsta e timpul mort dintre pornire și sosire
aici n-ai voie să staționezi amice știi bine
o femeie nebună predică despre carnea sfinților
ciorile au confiscat ochiul funcțional al zeului nostru

 Ogar

Subsolul compromisurilor noastre îl vor
inunda zăpezile topite, va-ncepe atunci în-
delungata migrare a locuitorilor orașului nostru
secret construit sub pat. Ceva s-a umezit înăuntru,

encefal poros, clanța ușii umflate
zdrăngăne până la toropeală. Niciodată
nimic nu m-a durut mai tare decât lipsa durerii. 

ce sau cum scriu maghiarii din românia



91

Noaptea, apa s-a infiltrat prin câteva crăpături,

privesc în jos, către mormanul de vase, de pe puntea
ghetei tale drepte zvârlite din picior neglijent.
Dincolo de geamătul de igrasie al pereților subțiri,
primăvara sosește-ntre colții unui ogar cu spinarea-harpă.

 Când vorbesc de bătrâni, nu vorbesc de mama

Capul bunicii – un coridor de spital,
singura lui fereastră radiază-n alb.
Animale ruginii sar afară din capul ei
și se împrăștie, scâncind, de-a latul nopții.
Au formă de câine, deși-s ceva mai mici,
cutreieră toate drumurile, ne povestește,
până când un ins în halat îi prinde-n niște saci
și le dă drumul pe malul râului.
Dar de acolo încotro, în lipsa
vreunui estuar, nu știu.
Consecință a defrișărilor masive:
platforma pur și simplu se prăbușește
în lipsa rădăcinilor care să fixeze solul.
Chipul bunicii e alunecare de teren.
În breșele mimicii ei nedefinite mama
plantează flori, apoi i se pare că vede o grădină.
Sub scări se află un bazin colector închis,
aici ajunge apa de ploaie din jgheaburi, și-atâta lumină,
câtă-i permite breșa minusculă lăsată pentru găletușă.
Țin minte cum bărbații când prindeau pești
mai aruncau pe câte unu’ aici,
apoi familia îi hrănea cu anii,
copiii le dăduseră chiar și nume.
Dar carașii de vară, precum caii de mină,
orbesc până la venirea primăverii, uneori
rotocoalele lor anoste îmi dădeau senzația
că am pietre țesute sub piele, că mă scufund.
Îți aparține doar ce ai născut,
îți aparține doar pe ceea ce te pironesc.
Oasele bunicii sunt lemne plutitoare.
Asemeni mușchiului de pământ, mișcările
disonante ale involuției spongioase au năpădit-o.
Voiam să spun despre limitele toleranței
ceva nedeterminat de timp și spațiu.
Dacă-ncerc totuși s-o aproximez, ne aflăm undeva
la începutul anilor ’90, e vară, zăpușeală – peste patruzeci
de grade, crângul coboară deasupra lanului de porumb,
vântul poartă spre mine sunetele prășirii,
mișcările sănătoase ale unor femei sănătoase.
Amintirea nu are sex, asemeni copiilor din orfelinat.
Fibrele vieții se dezintegrează.
E dimineață, mama fumează, tușește,
de pe măgura spinării ei convulsive
bulgări grei se desprind și o iau la vale.
Peștele plutește la suprafața apei din pahar.
  
 Traducere și prezentare de Mihók Tamás

Mihók Tamás – foto: Alberto Groșescu
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LÁNG Orsolya
                                                                                                      Foto: Arne Bansch

 Vara unui crescător de struți

  Lui Albert Camus și Németh Gábor

studentul francez la Medicină, spicuia actualitățile
lângă mine, în timp ce șoferul asculta muzica dată tare
uneori striga câte un răspuns fetei de lângă el
de unde aveți mașina asta bună, îl întrebă deodată 
francezul
poate lucrați la finanțe sau la asigurări
nici nu l-a auzit din prima, goneam pe autostradă
pe urmă, că e student la facultatea de Construcții
prietena lui învață dezvoltare IT, studentă și ea
francezul plesni din limbă admirativ, urmat
de o vocală a tăiată, apoi: pesemne părinții
sunt bogați, păi, cum ar veni
sosi răspunsul stingher și totuși oarecum mândru
toate astea în română, cu un accent moale, ușor dintr-o parte

pe parcurs acea plesnitură s-a auzit de mai multe ori
de fiecare dată referindu-se la relațiile locale,
diferențierile stridente, adică acele lucruri
care pentru un localnic chiar și cele incomode sunt obișnuite
pentru un străin sunt noutăți, dar comode în lipsa
implicării, ca de ex. situația economică, organizarea
politico-socială
obiceiurile culturale
s-a mirat și de faptul că minoritar fiind vorbesc
așa de bine limba pentru mine străină a țării
deși trebuie să admitem el vorbește mai bine
Marseille, pronunțat în așa fel, cum
n-ar fi putut nici unul dintre noi
a parcurs cu glas scăzut știrea scurtă despre cel mai nou atac
ce am înțeles din prima a fost un cuvânt: couteau
a doua oară: mort
cunoșteam această limbă, era străină, dar o cunoșteam bine
câmpul semantic s-a destrămat în jurul ei
am văzut din prima în bătaia nimicitoare a soarelui
coasta uscată și prăfuită, printre dune chiparoși negrii uriași
golful imens și lin înconjurat de arbori de mastic cenușii
unde omul e neînsemnat, apa grea și mută
focul ucigaș al soarelui
se revarsă în valuri

fiecare dimineață pe plajă parcă
ar fi prima dimineață a lumii
și fiecare seară de vară sărbătorește sfârșitul lumii

multiples coups și radicalisée
am mai putut desluși fiind mai atentă
câteva rânduri mai jos aflăm că făptașul a crescut acolo
e de-al locului, a doua generație
l-a împușcat un polițist, după ce
conform mai multor martori oculari, a strigat Allah Akbar

după ce am coborât, am mers împreună o bucată de drum 
chiria și centrul se aflau în aceeași direcție
l-am mai întrebat de ce tocmai aici
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de ce a ales tocmai această țară, să-și petreacă ani aici
din cauza facultății, spuse, mult mai ieftină decât oriunde
și nici nu se mai simte singur deja, deoarece francezii,
majoritatea arabi, și-au format încet
un mic cartier al lor

o fost o plăcere să sporovăiesc într-o limbă străină comună
și ca să pecetluiesc cu o referire fină și la locul ei
solidaritatea noastră înfiripată, totodată
legitimând și ulterior nedumerirea
față de mașina scumpă, cu care am putut călători ieftin
i-am arătat preț de-o clipă o dimensiune diferită, mai înaltă
a bunurilor ingurgitabile
și l-am menționat pe Camus
datorită lui cunosc cuvântul couteau, i-am spus

știe despre cine e vorba, spuse nu prea hotărât
cu toate că n-a citit nimic de el
nu-l interesează literatura, ridică din umeri
desigur, am dat zeloasă din cap, nu de aia, dar
mi-a venit într-un mod marginal în minte
m-a copleșit în așa hal faptul că primul francez
cu care vorbesc, nu cunoaște prototipul,
printre atâtea cópii și falsuri nu sclipește
cu o certitudine orbitoare lama de cuțit
originală în mâna unui trup întins pe-o plajă

pe urmă a virat spre cămine pe lângă zidul de piatră
degeaba m-am uitat după el, nu s-a întors
a început să telefoneze, cred
cum mi-a întors spatele a și uitat complet de mine
parcă nu ne-am fi întâlnit niciodată
deși, fără îndoială cei care călătoresc ocazional împreună,
nu împart nimic în afară de spațiul partajat de nevoie, 
cu excepția în care călătoria însăși nu ia o turnură care
le pecetluiește soarta, făurind vieților paralele un sfârșit comun
ca prăbușirea podului din San Luis Rey

am mai stat în colțul străzii o vreme

cunoștința, la care am ajuns, a adus vorba
de un documentar despre struți, pe care l-a văzut nu demult pe un canal francez
știam de exemplu că, m-a întrebat, dansul nupțial poate să țină zile-ntregi
exemplarele care și-au găsit perechea se fugăresc fără odihnă
prin deșert fără apă și mâncare, până când le piere suflul
atunci masculul și femela se reped unul asupra celuilalt, se împreunează extatic
păzesc pe rând ouăle, femela ziua, masculul noaptea
în întuneric cocoșul negru e aproape invizibil
poate atunci și primejdiile care pândesc sunt mai multe

în noaptea acea am visat ouă de struț
păzesc în camera mea aceste ouă și dunele fierbinți de nisip
în lumina unor becuri puternice
împreună cu studentul francez la Medicină
și când ies din găoace, le deschidem ușile și le dăm drumul în zare
îi asmuțim asupra lumii pe acești dinozauri antropoceni
cu stâlpuri în loc de picioare
încredințându-le căile prosperității

traducere de Fülöp ZSIGMOND,
din Pământ fără adresă, antologie de poezie metamodernă transilvană tânără,

publicat la editurile Erdélyi Híradó din Cluj-Napoca
și Fiatal Írók Szövetsége din Budapesta, în anul 2020

ce sau cum scriu maghiarii din românia



94

LÖVÉTEI LÁZÁR László

Lövétei Lázár László s-a născut în 1972 
la Lueta. Studiile liceale le-a urmat la Liceul „Tamási 
Áron” din Odorheiul Secuiesc. În 1998 a devenit 
licenţiat al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 
secţia maghiară-română. Din 1998 a fost redactor al 
revistei culturale „Székelyföld” din Miercurea Ciuc, 
iar din 2010 ocupă funcţia de redactor-şef. Locuieşte la 
Sândominic.

A publicat: A névadás öröme (Bucuria 
botezului, Erdélyi Híradó, Cluj-Napoca, 1997, poezie), 
Távolságtartás (Distanţare, Pro-Print, Miercurea Ciuc, 
2000, poezie), Két szék között (Între două scaune, 
Kalligram, Bratislava, 2005, poezie), Zöld (Verde, 
Erdélyi Híradó, Cluj-Napoca, 2011, poezie), Alkalmi 
(Ocazional, Sétatér Kiadó, Cluj-Napoca, 2017), Miféle 
harag (Ce supărare, Editura Előretolt Helyőrség 
Akademia, Budapesta, 2019).

Volume de traduceri: Mircea Cărtărescu, Lulu 
(roman, Editura Gondolat, Budapesta, 2004); Filip 
Florian – Matei Florian, Kölyök utca (Băiuţeii, roman), 
Editura Bookart, Miercurea Ciuc, 2014); Alexandru 
Vakulovski: Hányinger utca (Pizdeţ, roman, Editura 
Sétatér, Cluj-Napoca, 2015), Doina Ioanid: Ideje, hogy 
fülbevalót hordj (E vremea să porţi cercei), Esitura 
Lector, Târgu-Mureş, 2019.

A fost distins cu Premiul de debut al Uniunii 
Scriitorilor din România pentru volumul Bucuria 
botezului (1997), premiul Déry Tibor în 2005, premiul 
Radnóti în 2008, premiul József Attila în 2009, Marele 
premiu al Ligii Scriitorilor Maghiari din Transilvania în 
2011, premiul pentru cea mai bună carte a Academiei 
Maghiare de Artă în 2017. 

* * *

Tide
– fragment din Munca la negru –

În prima zi
Cum o fi fost prima zi
Nu reuşeşti să-ţi aminteşti nici dacă-ţi storci creierii 
cum o fi fost prima zi ca muncitor la negru
Nu-i vorba că ţi-ar fi fost teamă ori ceva de genul 
acesta
Speri cel puţin că nu te-ai temut
Nu s-a şters totul pentru că te-ai temut
Nu-ţi aminteşti aşa în general despre nici o prima zi
Nici de prima zi a copiilor tăi
Ceea ce nici nu-i de mirare
Pentru că n-ai vrut o naştere cu participarea tatălui
Cel puţin asta să le-o lăsăm femeilor ai spus 
justificându-te
Una dintre cele mai frumoase taine ale lumii
Cel puţin în asta să nu băgăm nasul
Să nu distrugem şi asta
Nu-ţi aminteşti de nici o primă zi
Deşi acuma ar prinde bine
În caietul tău de note figurează că aici ar veni bine o 
istorioară despre o geneză
Ce ai văzut-auzit în prima zi ca muncitor la negru
Oare Adam îşi amintea de prima sa zi
Îl furnica pielea de la atingerea lui Dumnezeu
Sau se uita numai prosteşte
Cu o ocazie
În comuna Plăieşii de Jos
La izvorul pârâului Tiszás,
În tabăra tuturor artelor Minimum Party ai perorat 
despre amintire
Ai ţinut jurnal
Poţi să şi citezi din el
Oare care muncitor necalificat a mai ţinut jurnal după 
descărcarea unui vagon de azbest ondulat
Este oare posibilă o (re)amintire literară „obiectivă” 
sau fiecare amintire se transformă
de îndată ce se transpune în literatură? ai întrebat 
la izvorul pârâului Tiszás în tabăra tuturor artelor 
Minimum Party
Mai-mai să te ia cu frig de la asemenea speculaţii 
pentru că nu-ţi aminteşti nicio primă zi
Nu-ţi aminteşti când ai cules prima ciupercă
Nu-ţi aminteşti când ai prins primul peşte
Copacul tău preferat e carpenul
Dar nu-ţi aminteşti când aţi tăiat împreună cu tatăl tău 
primul carpen cu joagărul
Nici de crăpi nu-ţi poţi aminti cum o fi fost prima zi ca 
muncitor la negru
Tide
Cine ştie de ce îţi vine în minte detergentul Tide
Dar asta încă la dus pe autobuz
Nu-ţi aminteşti cine a spus dar cineva a vrut să-i facă 
soţiei o surpriză cu Tide
Păcat că Tide-ul nu curăţă amintirile
Pumaadidas
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Şireturi verzi-neon sau ciclam
Ceas cu cuarţ
Din astea în vin în minte
Sunt cam puţin pentru o istorie de geneză
Însă ca lume e şi asta un fel de lume.

Sândominic, 31 ianuarie 2019

Opt mii cinci sute cincizeci şi patru
(Nyolcezer-ötszázötvennégy)
– fragment din Munca la negru –

Citeşti în ziar
Vor să interzică tele-prezicerea pentru că mulţi oameni 
sunt păcăliţi
A fost o ocazie când şi tu
O dată de pildă
Cu totul şi cu totul precis
Numărând şi anii bisecţi
Cu opt mii cinci sute cincizeci şi patru de zile mai 
înainte şi tu te-ai păcălit
E adevărat că nu din pricina tele-prezicerii
„Du-te acasă că-mi dai ortul popii aici” urlă CS mai 
tare ca betonierele
N-ai mai văzut de atunci muncă făcută la viteza asta
Trebuie să ne grăbim betonaţi lângă poliţie în 
Szentendre
Permis de muncă nu are decât TP
Acasă porneşti televizorul
Dar nu mai ai putere să-l opreşti
Cu ani mai târziu te păcăleşti tot aşa la Dunaföldvár
Nu din pricina tele-prezicerii e adevărat
Ci e posibil
Să fi fost stricate scoicile din spaghete
Apoi şi acasă
Acasă ai nevoie deja de salvare
Organismul e în stare să producă simptome groaznice 
dacă de păcăleşte
Trebuie acţionat în grabă calciu în venă ca atunci la 
Szentendre beton în cofraje
Te uitai la televizorul lui BG
N-ai mai avut putere să-l opreşti
Atunci ai văzut prima oară tele-profet
Iar acuma citeşti că creştin-democraţii vor să interzică 
tele-profeţia
Deşi ei ar trebui să ştie cu adevărat dacă cineva ştie
Că şi aşa rămân pe din afară dulăii fermecătorii 
destrăbălaţii criminalii închinătorii la idoli şi cine 
iubeşte şi grăieşte minciuna
Cel puţin după Profeţiile lui Ioan
Speră că ai numărat bine
N-ai vrea să fii prins cu minciuna
Mai bine numeri din nou
Nu nu n-ai greşit a fost într-adevăr în urmă cu opt mii 
cinci sute cincizeci şi patru de zile.

Sândominic, 1 februarie 2019

Fiat voluntas tua...

A 22-a duminică din an
N-ai chef să te duci la lacul Omsk
Deşi vor avea gulaş şi beri şi karaoke şi numai luetieni
Eşti un pic mahmur
Aţi sărbătorit cea de-a 13-a zi
Numeri atent cât a trecut şi cât a mai rămas
Ai putea murmura şi cuvintele slujbei
Dar n-ai putere decât pentru un prânz duminical
Dacă vei continua tot aşa vei uita şi cuvintele ungureşti
Deşi maică-ta te-a învăţat Tatăl nostru şi în latină:
Pater noster – murmuri –, qui es in caelis, sanctificetur 
nomen tuum;
În timp ce cureţi legume deasupra ziarului de mică 
publicitate Expres
De vânzare sub preţ real bazin de polo nou de vânzare 
scenă peep show
adveniat regnum tuum;
Venituri nebuneşti pentru nebuni tânăr s-ar angaja 
pentru orice fel de muncă în expediţii călătorii de 
cercetare  (întâietate cele de căutare a patriei străbune)
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Tratament cotul tenismenului operaţii pentru deformaţii 
halux degete în ciocan hernie operaţii plastice pentru 
urechi clăpăuge
consumaţie cu hidromasaj cu valuri împachetare 
corporală aromaterapie
Împletituri africane
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
Dezlegări eficiente de deochi alungarea diavolului 
incocarea spiritelor ridicarea mesei prezicere cu globul 
de cristal chiromanţie cărţi reîncarnare Cezar primire la 
marele vrăjitor
Et dimitte nobis debita nostra...
Masaj extra „la patru mâini” pe dumneavoastră vă 
aşteaptă „vulvele pudice” euromasaj de la „Sziszi”
Et ne nos inducas in tentationem;
Biroul de plasare „Bestia”! Să vă trimitem doamna – 
sau vă duceţi dumneavoastră la ea?
Vreţi un fantastic extaz? Chemaţi Sextaz!
Te cheamă regina ta, fii ascultător!
Lesbi-show rubensian!
Sed libera nos a malo,
Maghiar ardelean elitist chip frumos îngrijit adulator 
al sexului solid înţelegător fără copii cu torace 90 alură 
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suplă forme tari cunoştinţe de „limba franceză” înalt 
atletic natură veselă tip interesant serios inteligent 
temperamental sportiv accentuat reprezentativ ataşat 
muncii sale divorţat subţire doritor de afectivitate parola 
„Maşina nu-i lux, ci necesitate” parola „Have some fun” 
parola „Binecuvântat de Dumnezeu”
Asistenţă  lumea de dincolo! 06-20-9348-098
În ceea ce te priveşte chiar că ţi-ar prinde bine ceva 
asistenţă din altă lume
Pentru că le dai din ce în ce mai greu iertare greşiţilor tăi
Şi aşa ţi-am spart bietele tăbliţe de lut – ai cita –
Şi tot aşa voi vedea şi pământul făgăduinţei – ai cita –
Mai citeşti de vânzare 1 buc. statuie de bronz Lenin şi 
1 buc. Marx
E adevărat că Marx e pe jumătate îngropat de cojile de 
ceapă
Amin.

Sândominic, 9 noiembrie 2018

Fântână adâncă
(Mély kút)

Au existat şi situaţii
În care proprietarului i s-a sculat
După ce i-am terminat casa
Ne zice
Să-i săpăm o fântână în curte
Ştiu că eşti sătul până-n gât
Dar mai ascultă-mă de data asta 
Şi după aceea decizi
Dacă te mai întorci pentru o lună
E democraţie în definitiv
Deci omul ne spune să-i săpăm o fântână
Locul se afla pe o colină frumoasă
Săpăm
Săpăm fântâna
Dar apă n-am găsit mai mult
De câţiva stropi cu care să-ţi uzi faţa
Şi deodată un urlet
Am avut amic
Şi-amicul nu-i
În costişa aceea a fost o veche pivniţă de vin
Numai că nu ştia nimeni
Nici vechiul proprietar
Nici cel de-acum
Deşi e posibil
Ca vechiul proprietar să fi ştiut de ea
Numai că nu le-a spus noilor parveniţi
Îl văd în stare pe ungur de aşa ceva
Amicul n-a păţit nimic
Dar a urlat neîntrerupt
Până am reuşit cu greu să-l scoatem din pivniţă
Ne-a spus că
S-a uitat la licărul acela de lumină
Până i-a înţepenit grumazul
Poţi să spui liniştit

Laţica
Nu mă supăr:
Am căzut şi eu într-o astfel de fântână
Nici în patru ani n-am reuşit să ajung la ceva
Nici pâinea nu s-a ieftinit
Îţi dai seama
Că după asta a trebuit să căutăm şi intrarea pivniţei
Vezi dacă mormanul ăsta 
De cărămidă ţigănească ar fi al meu
Din care s-au zidit
Cândva arcadele pivniţei
Acasă mi-aş putea ridica în roşu casa
Sau dacă am fi găsit nişte comori
Dar nimic
În pivniţă zăcea doar o roabă de lemn mâncat de cari
Sau de-ar fi fost măcar plină cu vin
Chiar aşa
Tu câte butelii de vin ai cumpărat pentru drum?

Tricou nespălat
(Mosatlan póló)

„Timp de o lună
Am purtat un tricou nespălat
Şi iată că n-am murit” –
Relatează în paginile ziarului
Un tânăr despre experienţele sale inedite
Şi recomandă tuturor
„Să şi facem ceva pentru mediu
Nu numai să vorbim”
Cine-ar fi crezut că la Balatonszárszó vei fi şi tu 
O minte strălucită de muncitor la negru
Nici tu pat nici tu saltea
Ai dormit o săptămână pe-un sul de vată de sticlă
Trei bucăţi de lemn prefabricat
Două aşezate în unghi drept
Iar una orizontal în chip de acoperiş
Şi-i gata baraca pentru muncitori
Nu are nimic deosebit
Dar nici nu-i necesar
Constaţi până la urmă
Că se poate dormi chiar şi o săptămână
Pe un sul de vată de sticlă
Mâinile şi picioarele îţi zac pe-alături
Dar cui îi pasă
Dimineaţa te-ai dus agale până la Balaton
Ca să te stropeşti pe faţă
Dar nici prin cap nu ţi-ar fi trecut să-ţi speli tricoul
Atunci ai crezut să te reţine jena
Sau n-ai vrut să te dai de gol
Acum însă citeşti
Că ai protejat şi tu mediul.

prezentare şi traducere de KOCSIS Francisko
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MARKÓ Béla 

         

MARKÓ Béla s-a născut la 8 septembrie 1951 
la Tîrgu Secuiesc. A studiat în oraşul natal, urmând apoi 
Facultatea de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai, secţia 
maghiară-franceză (1970-1974). Între 1974-1976 a fost 
profesor de franceză la şcoala generală din Sântana 
de Mureş, din 1976 devenind redactor la revista Igaz 
Szó din Târgu-Mureş, unde îl prind evenimentele din 
1989, când revista îşi schimbă titlul în Látó, devenind 
redactor-şef al acesteia, funcţie deţinută până în 2005. 
Între 1990-2016 a fost senator în Parlamentul României. 
Între 1993-2011 a fost preşedintele Uniunii Democrate 
Maghiare din România, iar între 2004-2007 şi 2009-
2012 a deţinut funcţia de vicepremier în Guvernul 
României. Este membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, membru onorific al Academiei de Literatură 
şi Artă Széchenyi. Preşedinte al Filialei Mureş a USR. I 
s-au tradus volume de poeme în limbile română, engleză 
şi franceză. A semnat şi o serie de volume de versuri 
pentru copii.

A debutat în colecţia Forrás a Editurii Kriterion 
în anul 1974 cu volumul A szavak városában (În oraşul 
cuvintelor). După volumul de debut a mai publicat 
peste douăzeci de volume de poezie, numeroase cărţi 
de publicistică, dialoguri, eseuri. În limba română 
i-au apărut: Ruleta maghiară (traducere de Anamaria 
Pop), Erotica grădinii (traducere de Paul Drumaru), 
Badminton, Poezii oportune şi inoportune 2008-2015 
(traducere de Kocsis Francisko, Editura Curtea Veche, 
Bucureşti, 2016), Iartă-ne, Ginsberg (traducere de 
Kocsis Francisko, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 
2020).

A fost distins cu prestigioase premii: Premiul 
pentru debut al Asociaţiei Scriitorilor Târgu-Mureş, 
1974; Premiul Uniunii Scriitorilor din România, 1980; 
Premiul Asociaţiei Scriitorilor Târgu-Mureş, 1982; 
Premiul Füst Milán, 1990; Premiul Déry Tibor, 1991; 
Premiul József Attila, 1994; Premiul Bethlen Gábor, 
1996; Premiul pentru poezie al revistei Irodalmi Jelen, 
2010; Premiul revistei Alföld, 2012; Premiul revistei 
Székelyföld, 2013; Premiul revistei Bárka, 2013; Premiul 
de excelenţă Mozgó Világ, 2015; Premiul revistei 
Kortárs, 2016. A primit diverse ordine şi decoraţii.

* * *
Ochiul magic
(Varázsszem)

Mama l-a repezit de mai multe ori,
dă-l mai încet, a şuşotit nervoasă,
nu poate dormi copilul,
în sfârşit, tata a dat mai încet revoluţia,
aşa că răpăitul sălbatic al puştilor
a devenit un ţârâit îndepărtat de greier,
ca afară, într-o calmă seară de vară,
în iarbă, măruntele, nepericuloasele
mitraliere ale greierilor,
dar şi uruitul tancurilor era numai
ca în tufişuri pufnitul aricilor
ori leneşa împăunare a porumbeilor
deasupra burlanului de la streaşină,
iar pocnetul coctailurilor Molotov
semăna mai curând cu sfârâitul chibritului
când cineva şi-aprinde o ţigară în întuneric,
ori poate clipea ochiul magic al radioului
Popular de fabricaţie românească,
această privire când şi când limpezită, verde
strălucitor, ca apoi să se tulbure iar
undeva în interiorul aparatului,
îl bruiază, se enerva tata, şi într-adevăr
pârâia destul de mult, am auzit şi eu că
bruiază continuu lupta de eliberare,
a trecut de-atunci foarte mult timp, dar 
toată lumea ştie despre ce vorbesc 
dacă spun răpăit de puşcă,
însă dacă spun ochi magic,
încet-încet nu mai ştie nimeni,
radioul se afla pe noptiera de lângă patul meu,
tata şi-a adus din bucătărie un taburet
şi a răsucit toată seara butoanele,
m-am întors ostentativ spre perete,
fir-ar să fie, dă-l mai încet, ce naiba,
a trecut prin mintea mamei, dar n-a spus nimic,
căci ea nu înjura niciodată,
însă cu atât mai abitir tata, e adevărat că şi el
la modul simplu, că Dumnezeu aşa şi pe dincolo,
deci la noi, în dosul ferestrelor cu perdelele trase,
ajungea numai câte o frântură de propoziţie,
câte-un pămătuf de fum din depărtarea
care urla din toţi bojocii,
atât putea face radioul Popular,
apoi l-am schimbat mai târziu cu un altul,
marca Bucureşti, un aparat 
care prindea tot mapamondul, pe care,
şi îndărătul perdelelor trase,
ochiul magic s-a luminat timp îndelungat,
dar atunci chiar şi cu volumul dat la maxim
de dincolo nu mai auzeam decât cântec de greier
eventual pufnit de arici sau, foarte rar,
şi cum prinde bufniţa vreun şoricel,
după întunecare, pentru că şi acolo sus
se trag perdelele.
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Sală de aşteptare 
(Váróterem)

Stăteam în capătul de jos al centrului,
acolo unde se afla odinioară autogara,
dar acum tocmai ăsta era necazul, că nu vedeam
nici un autobuz prin apropiere,
şi-n zadar am căutat şi sala de aşteptare,
şi colac peste toate, ne-am întâlnit numai din 
întâmplare,
ceea ce e cu totul straniu, dacă mă gândesc
că ea e mama mea, sau şi mai precis:
ea a fost mama, şi continuu mă frământam
că ar trebui să-i spun cumva
că acesta e numai un vis,
însă în clipele acelea nu mă deranja deloc
ceea ce revine mereu în visul meu,
că în mod evident nu vom ajunge la ţintă,
pentru că vom reuşi să cumpărăm bilet,
atunci o să ne dispară valiza, şi dacă totuşi
vom reuşi să dăm de ea, nici aşa nu vom ajunge
la timp la autobuz, dar de data aceasta m-a absorbit
cu totul dacă să aduc totuşi vorba
despre moartea ei, deoarece a murit
de foarte mulţi ani, deşi aveam o oarecare 
nesiguranţă (incertitudine), dacă visul e într-adevăr vis,
respectiv are sens să iau drept vis
ceea ce se desfăşoară într-un fel sau altul în noi
şi dacă avem sau nu voie să facem vreo diferenţă
după izvorul viziunii, deci între imagine
şi imaginaţie, căci nu făceam decât să adăstăm
îndelung cu mama în centru, şi viaţa noastră nu avea
nici o semnificaţie nici înainte, nici după aceea,
nu era important decât faptul
că ne aflăm aici, vorbim şi fireşte
că n-am scos nici un cuvânt despre moartea ei,
şi cred că aşa erau toate la locul lor.

Despre existenţă
(A létről)

În semiîntuneric, zăresc cu colţul ochiului 
că s-a ghemuit cineva sub una dintre ferestrele 
fabricii părăsite, poate-şi face nevoile,
însă-i posibil şi să fie vreun bolnav, dar am şi trecut 
mai departe, dar încă presimt totuşi,
pentru că totul nu-i decât senzaţie,
că ghemotocul acela nici nu-i cineva,
ci doar ceva: o tufă gârbovită,
ştim că de la József Attila încoace tufele
se ghemuiesc, cine ştie cum a prins rădăcini, 
singuratică,
acolo unde nu-s decât pietre şi fiare, de-a valma,
abia de vezi câte-un fir da iarbă de jur-împrejur,
dar, repet, sigur îmi imaginez numai
că aşteaptă nemişcat înnoptarea,
sau poate s-a uşurat, într-adevăr, nu am habar
care-i diferenţa dintre o tufă de măceş

ce-şi ridică poala fustei roz
sau vreun homeless ce se ghemuieşte
la baza zidului, dar nu-i bărbat, e mai degrabă
o femeie zdrenţăroasă, sau cine ştie, şi din grădina 
noastră
tufa de merişor japonez sau de ploaie-de-aur
privesc peste gard doar ca orice om
ce-şi face treaba, adică nevoile, l-am citat
din nou pe József Attila, şi omul se luptă cu sine 
şi-n sine însuşi îşi pierde necontenit privirea,
ar putea să i se aşeze pe cap o vrabie, nici n-ar
băga de seamă până nu-şi face treaba: apoi învie iar.

Vară transilvană
(Erdélyi nyár)

Aşa-i întotdeauna vara pe la noi,
se pot vedea urmele viitoarei ierni
chiar în timp ce ne dezvelim statuile
în bătaia fierbinte a soarelui
şi ne ştergem frunţile de sudoare
cu batiste impecabil călcate,
da, dragă Petőfi Sándor,
mă adresez astfel şi nu cu Sandule
sau Săndrel, nu-mi permit familiarităţi,
nu mai are sens la această vârstă,
e prea mare diferenţa dintre noi,
ar fi de parcă aş vrea să fiu pe placul
tinerilor de demult şi de azi,
deci ştiu că n-ai iubit 
Carpaţii aspri, te irita
sălbaticul peisaj cu brazi,
şi totuşi de aici ţi se trage unul
dintre cele mai importante versuri,
care spune că zăpada acoperi deja vârful piscului,
de parcă priveliştea, panorama
copleşitoare a Transsylvaniei
te-ar fi făcut brusc prezicător, 
dar şi poemul celălalt
cu armăsarii fornăitori, e tot o prezicere,
cel puţin în ceea ce priveşte moartea,
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pentru că nu s-a transformat în triumf,
ci într-o înfrângere şi atunci
şi de atâtea ori şi ulterior;
şi când tu te-ai confruntat cu mult înainte 
prezisa ta moarte pe un şes nepotrivit
pentru bătălie, dar bun de măcel,
aproape ori departe albea felia munţilor,
ştiu, ai o problemă cu Carpaţii aspri,
de aceea ai lăsat scris că nu-ţi plac
şi că te simţi acasă pe şesul larg,
dar indiferent în ce fel de pământ te-au îngropat
– prin asta să înţelegi că te-au călcat –
sub copitele armăsarilor înspăimântaţi,
atunci locul acela ţi-a devenit casă,
acolo ai petrecut deja mult mai mult timp
decât pe pustă ori pe câmpie,
vezi, prin asta ne deosebim,
că la voi prezentul e copleşitor,
cu greu poate ochiul cuprinde
şesul părelnic nemărginit,
la noi însă, trebuie să formulez astfel,
adică la noi sau la voi,
deci noi trebuie să facem 
iar şi iar diferenţa
între o parte şi partea desprinsă între timp
din patria noastră comună,
ca să putem vedea, în sfârşit, întregul
măcar în imaginaţie,
pentru că acolo e tot timpul numai prezent,
dar aici se vede-n orice clipă viitorul,
sus pe vârful piscului, încă-i departe,
peste două mii de metri de-a lungul verii,
apoi apare şi mai jos la sfârşitul lui septembrie,
n-ar fi trebuit să te uiţi în sus, dragă Petőfi Sándor,
n-ar fi trebuit să zăreşti drapelul 
alb al zeilor fluturând în răstimpuri,
pentru că nu era semnul capitulării,
noi aşa trăim în continuu pe aici,
o singură patrie avem, şi totuşi două,
dar cine înţelege asta, tu poate ai înţeles,
în vara noastră e prezentă iarna,
de la noi nu pleacă de tot niciodată,
nici în canicula cea mai mare,
n-o topeşte aerul fierbinte
din nările armăsarilor fornăitori,
admir şi eu câmpia nesfârşită
unde vara e într-adevăr vară,
dar tare mă tem că adevărul adevărat
e la noi, de-acuma eşti aici şi tu,
e aici trecutul şi-i aici şi viitorul,
ca zăpada pe vârful piscului.
________
*Versul şi expresiile scrise cu litere cursive sunt 
„împrumutate” de la Petőfi, poezia fiind o evocare a marelui 
dispărut la Albeşti.

Gramatică păgână
(Istentelen gramatika)

Deci noi nu suntem din ăia. Adică de care?
Păi, din ăştia. Adică aici. Şi nicidecum acolo.
Nu ne putem duce acolo. Căci nu vom fi noi.
Nu-i posibil ca aici, şi totuşi mereu acolo.
Dar nu aşa, ci astfel. Dar noi. Dar noi? Da, noi!
Spun, nici acolo, nici de-acolo, nici atunci.
Mai curând de-aproape. Dacă e tot ce-avem pe lume.
Ne uităm de-aici acolo. Acum nu există atunci.
Să stabilim aici, cum acolo. Un fel de trecere
prin fisura dintre propoziţii. În prăpastia care
pulsează neîncetat. Se zbate vântul. Se linişteşte.
Un batic invizibil în gura unui monstru.
Există înaltele valuri. Scila şi Caribda.
Nu se aud mugete de valuri. Nici bubuit de stânci.
Deoarece tocmai s-au stins, şi încă n-au reînceput.
De-o vreme, aştept liniştea aceea colosală.
Mai devreme ori mai târziu, va trebui să trec pe-acolo.
Ori pe-aici. Din numărul plural. Dar nu singur. Însă
vom fi egali. Atotputernic fiecare. Şi totuşi,
nu înţelegem ceva. Gândul ne fuge alandala.
Adevăru-i că niciunde. Gândul trece dincolo.
Şi pe aceeaşi cale revine. Lâna de aur devine
un pumn de clisă. Merită? Întreb dincolo.
Voi să răspundeţi aici! Sunetul nu face saltul
dintr-o propoziţie în alta. Eroii cei noi.
Mituri noi. Supuşi noi. E de-a dreptul imposibil
să te înţelegi cu ei. E un gol. Dar numai dacă tu.
Din ăsta în ăla. Agent infiltrat în paradis.
Poate un Mesia pe veci incurabil. Deoarece tot el
şi pe Iuda. După toate semnele. Iar într-un final
îl demaşti pe Dumnezeu. Că nu există. Sau totuşi.
Dar tace. Nu poate vorbi între două propoziţii.

prezentare şi traducere de KOCSIS Francisko
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OZSVÁTH Zsuzsa

Unu mai

Mă doare să iubesc acest câine cu privire tomnatică.
Cum se uită împrejur, se duce lângă scaun,
Mă miroase în tăcere, fără întrebări, nu vrea răspunsuri,
Numai se uită cu privirea lui nudă.
Ce poți să faci cu lăcomia,
Cu fața-n flăcări până-n fundul ochilor.
Acest câine nici să doarmă n-ar trebui lăsat.
Nici să plece n-ar trebui lăsat.
A roade betonul în urma câinelui,
A scurma cu unghiile însângerate după el,
A te crampona de picioarele lui,
Ca un balast nedorit.
Mă doare să iubesc acest câine cu privire tomnatică.
A-nveli corpul cu căldura lui în loc de plapumă,
Să se-nfiltreze-n pori, să se amestece
Cu celelalte umori, altminteri mă doare,
Cum această privire tomnatică, acest câine înfometat iubește.
Cum devine stăpânul meu pe zi ce trece.

traducere de Fülöp ZSIGMOND,
din Pământ fără adresă, antologie de poezie metamodernă transilvană tânără,

publicat la editurile Erdélyi Híradó din Cluj-Napoca
și Fiatal Írók Szövetsége din Budapesta, în anul 2020
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SÁRKÁNY Tímea

       

 cânt

Îmi creez o zonă. Din cuvinte
evident. Din cuvinte durabile.
Hervay Gizella

timpul s-a bulucit din mine, număr zilele ca pe frunze.
le rup una câte una, frunzele mici de prun îmi acoperă
treptat tot corpul. halal pădure, nici să te rătăcești nu poți
în ea. rădăcinile par să crească din carnea mea, împărțim
fiecare aport de oxigen, copacii devin vineți, răzbesc
prin întuneric ca niște vene umflate. e zona aceasta, care-i fix
la fel de necunoscută, ca suprafața negilor mei, mă surprinde mereu,
dar știu că e totuși acolo. 

păi să vorbim despre lirica eului, a cărei
temă, cu cât vorbim mai mult despre ea,
devine tot mai străină, se pierde în narative, mi-am făcut-o,
mi-am făcut-o din nou, cât timp rămâne pentru
vindecare, scriu ca să mă ascund,
cu fiecare rând acopăr o fâșie din mine,
pot să-mi număr negii, să-mi notez,
numerele dispar până mâine, memoria e insuficientă
pentru enumerări, tristețea o absoarbe lăuntric, nu vreau
niciodată, dar numai despre asta pot să vorbesc. trenurile fug,
le leagă o veșnică singurătate, se ascund prin trei orașe,
ești egoist, și nu vrei să recunoști, că nu-ți găsești
liniștea nicăieri.

e imposibil să cazi la pace cu trei orașe.

traducere de Fülöp ZSIGMOND,
din Pământ fără adresă, antologie de poezie metamodernă transilvană tânără,

publicat la editurile Erdélyi Híradó din Cluj-Napoca
și Fiatal Írók Szövetsége din Budapesta, în anul 2020
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SZŰCS László

Szűcs László (n. 1965, Oradea), poet și ziarist. 
În anii ’80, membru organizator al Cenaclului literar 
„Ady Endre” din Oradea. Între 1990 și 2002, reporter, 
redactor, redactor-șef al cotidianului „Bihari Napló”. 
Între 2002 și 2016, redactor-șef al săptămânalului 
„Erdélyi Riport”; din 2002 până în 2020, redactor-
șef fondator, director-manager al revistei „Várad”; 
actualmente, redactor-șef al revistei „Újvárad”. Volume 
publicate: Hátam mögött észak (În spatele meu e nordul, 
poezii, 1996), Időkút (Fântâna timpului, proză, 2000), 
Bolondok a parton (Nebuni pe mal, poezii, 2008), 
Gazoskönyv (Carte cu buruieni, publicistică, 2011).

 Advent

Cum vine ăla antropoid? – mă-ntrebi
din tramvai, de la geamul din spate,
urmărind cum se retrage-n goană,
pășind pe propriile urme, orașul.

Și cum te fixează de-acolo – cu stâlpii lui
zgâindu-se la tine cu luminile lor portocalii,
cu zorzoanele lui de curcubeu căzând de pe fațadele
părăsite, pe lângă care trecuse odinioară și Ady.

Secesiune. Azi fără spirit și fără viziune.
Numai îngheț și cunoștințe lipsite de mister.

Evadare, goană nebună, traseu circular fără
terminus. Alo, controlu’! Ești robul propriei
tale fidelități. O simți și tu –
e de parcă, într-o noapte de toamnă,
nimicul te-ar fi blestemat în fața geamului
deschis. Deși ai spune ceva, doar o mână de pasageri
clandestini se holbează-n față, reflexii mijindu-se.
Pe ici, pe colo, lumina telefoanelor te scrutează 
albăstrui.

E frig și ți-au rămas în urechi tonuri de apel străine.

Cum vine aia sosire?
O întrebare asemeni cașcavalului ras,
și în timp ce minutele se scurg,
în loc de bătăile inimii
bâzâie doar un ventilator cu baterii.
Simți că asta nu e sosire,
pașii cu care te-ai promenat s-au consumat.

Umbli, întrucât pari să umbli, s-a rătăcit și tramvaiul.
Știm că mai ațipește și el. Și până o face fără tablete,
se decojesc de pe el în somn
reclamele fabricii de salam.

Ăsta ești tu acum. Poezia așteaptă să te ajungi din 
urmă.
Umbra îți ține de cald: iernezi.

 Simptome

Apare din nimic poemul, ca o mișcare stângace,
Apare, ca din pădure îndoirea arborilor tineri,
ca vocile umane-ndepărtate din diminețile de iarnă,
poemul apare și se așază în liniște lângă tine.

Nu mai vrea nimic, dar îți șoptește
despre cum n-avem putere nici să mergem,
și despre cum ochii noștri, la capătul străzii
pustii, sesizează doar luminescența.

Apar din nimic zorii, vibrează
în lumină acoperișurile scorojite, apare
și-ntrebarea subit din esența-mi,
în timp ce răspunsurile vuiesc în vid.

Rămâne doar vibrația poemului, ca
pașii moilor tale tălpi goale, se-ndepărtează
pe pietonale-nșelătoare de jăratic mocnit.

Rămânem, e povestea neterminată
dintr-o iubire neîncepută.

Rămânem, iată, boabe pe ciorchine de strugure,
cerșetori ai patimii gata să ne-alunge.

 Schimbare de ton
 sub poza în care cânți

E timpul să te caut în cântece,
numai așa mai pot reduce
amestecul de frică și durere.

Și nu cântecul, ci pe tine în el,
în vis, deasupra chipului tău m-aplec,
lumina ne-absoarbe umbrele.
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Cântecul spune adevărul, subtil,
asemeni fluturelui șușotind mut
al tainelor noastre farmec volatil.

Iar când liniștea începe să rezoneze
cu ceea ce-mi dictează dorința,
Încep să-ți simt prezentă ființa.

 N-am alte cuvinte

În fața casei – tulburare, mare zarvă,
Vântul ațintește-o pasăre de creangă.
Te strig, ferestrele-s proptite cu sfori.
Curtea-i pustie, nu privi-napoi.

Pustie-i și strada, orașul e mut,
Piața-ntr-un plic mare-a-ncăput.
Iar dacă mă-ntrebi de singurătate,
ei bine, e cu inima-mi la cerșit, departe.

 Incomensurabilă boltă cerească

să depășești taina printr-o înțelegere
pornind de la relativitate să iei în considerare o 
pierdere

și să-ți amintești că a existat un moment
când ți s-a ivit
posibilitatea sosirii

apoi doar așteptarea
splendoarea răbdării
tranziția
dintre vicisitudinile treziei
și iluziile cu partenere
pe care le provoacă somnul 

 Miercuri fără vorbe

e-o dimineață de toamnă gri-ardezie
netoată și rece
poporul doarme încă-n depărtări
ori se-ascunde îndărătul aburilor de ceai
inboxul totuși nu ți-e gol
între două invitații
câteva mailuri nedorite
ți-a trimis un prieten niște versuri
cel ce-și varsă în rime soarta –
neghioaba

dar tu o aștepți aștepți o zvâcnire
la geam
acolo unde fumul țigării
evadează în zări
o pisică sură sare-năuntru
din privirea ei vorbește conserva uleioasă de pește
tăcem chitic
ne înțelegem
eu trebuie să exist iar ea să mai insiste
de data asta strachina e goală
se stinge în noi așteptarea

Prezentare și traducere de MIHÓK Tamás
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VASS Csaba

                                                Foto: Kiss Gábor

 Când ești singur

Parafrază András László

Atunci ești singur când ești singur. Nu atunci
când închid ușa după tine, și vezi înfiorător de departe
în hăul imens, iar distanța dintre mobilele tale crește.
Deoarece când ușa o-nchid, și distanța dintre mobilele tale
crește înfiorător, nu ești încă singur nici pe departe.
Atunci ești singur când ești singur. Nu atunci, când
stai cu juma de bere fix în mijlocul festivalului. Ești mic, 
tăcut și ridicol.
Deoarece când ești mic, tăcut și ridicol în mijlocul 
festivalului, nu ești încă singur nici
pe departe.
Atunci ești singur când ești singur. Nu atunci când simți o 
acreală acidă
în gură. Stai pe-o bancă și ți-e frică să și scuipi. Deoarece 
atunci când simți
o acreală acidă în gură, și ți-e frică să scuipi, și nici nu poți 
să scuipi, e numai rușine,
jenă, dar nu ești singur.
Atunci ești singur când ești singur. Când dimineți la rând, 
simți cum
vor să-ți taie ochiul cu-n șiș, și în gura ta s-au aciuat 
mamifere.
Deoarece atunci ești singur când ești singur. Când poziția 
simetrică a magneților de pe frigider
e importantă, când vuietul frigiderului pornit urlă în așa hal
în locuința ta cu două camere, că-ți vine s-o iei la sănătoasa.
Abia atunci ești singur.
Deoarece atunci ești singur când ești singur. Când ai pete 
roz și
albe pe dosul mâinii. Când de trei zile
mănânci la bufetul din colț. Când mâna-ți miroase a muștar,
limba-ți ulei de pește și niște brazi ți se năzare.
E ceață și rouă.
E iarbă și ciulini.
Abia atunci ești singur.

traducere de Fülöp ZSIGMOND,
din Pământ fără adresă, antologie de poezie metamodernă 

transilvană tânără,
publicat la editurile Erdélyi Híradó din Cluj-Napoca
și Fiatal Írók Szövetsége din Budapesta, în anul 2020

VISKY Zsolt

       

 Save!

Tu în lume ne-ai trimis, Doamne,
dar noi am rămas în fața ecranelor acasă,
așa că a venit lumea la noi
– pe ecranele și în casele noastre – ,
ș-acum nu știm care-i treaba,
adică eu nu văd care-i treaba,
cum aș vedea care-i treaba, de ce, de ce atât,
ce știu eu ce văd ei, dacă se uită-n jur de aici,
cum e când totul devine deodată străin – 
de unde aș ști cum e: să fi refugiat.

 *

Citesc, Doamne, evocările Tale
spune-mi ceva mai precis, nu-mi aduc aminte, vezi,
am fost un venetic bineînțeles, în Egipt,
mi-ai putea arăta o depărtare mai clară,
ceva de care corpul meu să-și amintească,
c-am fost venetic în Budapesta, să zicem,
sau oriunde, Pata Rât, Berlin,
cer cu stele, Marianum, Calea Moților șaptezeci,
adu-mi aminte, Doamne, nu vezi, cum uit
că și eu, eu însumi venetic am fost,
că am fost și că sunt văduv și orfan – 
neajutorat – acesta-i tiparul comun, cred,
dar de ce îi pomenești împreună, Doamne, de parcă
veneticul, văduvul și orfanul pe o cale ar merge,
trioul Tău preferat, se duc ținându-se de mână,
spre un apus nesigur și frumos,
arată un semn că ai promis, Doamne,
până nu uită cei trei sfinți ai Tăi,
că-i faci dreptate,
că-l iubești, îl veghezi și-l sprijini,
că-i dai pâine și îi dai haine,
că-l judeci pe cel ce îl ocărește,
sunt vorbele Tale, Doamne, fă ceva cu ele,
și dacă nimeni în calea lor snopul nu-și uită,
dacă ne scuturăm măslinii și adunăm recolta,
și nu rămâne nimic pe lume în urma noastră,
revarsă lor snopii și recolta măslinilor Tăi,
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revarsă-ne nouă, Doamne, să-mi aduci aminte,
că sunt orfan, văduv și venetic în fața Ta,
nu fi mut, Doamne, de vezi lacrimile mele,
spune ceva cumva, ceva oricum,
acoperă-mi glasul cu glasul Tău.

 *

Aud. N-aud. Aud. N-aud.
N-aud, n-aud, auzi, Doamne, cred
în cei sfinți, în clubul sfinților Tăi,
dar nu știu, dacă știi, sfinții Tăi nu știu
că pământul ce-l locuiesc moștenire l-au primit,
vorbește-le, Doamne, dacă tot sunt fără speranță,
fi parte a suspinelor, chinurilor facerii,
pentru că nu-ți știu părerea despre asta,
auzi cum suspină împreună făpturile Tale,
împreună, de parcă corpul fiecăruia
unul după celălalt s-ar regla,
răbufnește un suspin din corp,
același suspin,
același suspin,
suspinul ierbii, suspinul câinelui,
suspinul pământului, suspinul mării,
suspinul sării și suspinul părului,
suspinul veneticului, văduvului și orfanului,
suspinul stelelor și suspinul mai-marilor înfricoșați – 
cine pune, Doamne, la unison toate astea,
cine are așa ureche centrată pe suspine,
atâtea suspine asurzitoare cine ascultă și notează,
le păzește ca pe niște unicate, să nu piară nici unul,
treabă bună, ce mai, îmi amintește de Tine, Doamne,
dar ce rost are, vezi bine, aici nimeni nu-nțelege,
ce-o să fie cu suspinele, atât arată-mi, Doamne,
ce-o să fie dacă se contopesc într-un singur acord,
o să vii, asta o să fie, ce-o să fie, Doamne, mai vii
pe aici, o să vii, dacă
tragem draperiile mai aproape,

venetic ne-ai mai fi, să te primim,
deși bine știi că nu te-am primi,
despuiat ai mai fi, haine să-ți dăm,
deși bine știi că nu te-am îmbrăca,
bolnav ai mai fi, vizite să-ți facem,
deși bine știi că nu te-am vizita,
în celulă ai mai fi, la tine să mergem,
deși bine știi, mai degrabă am sta acasă,
sau nici nu știu ce-am face, de ce trebuie, Doamne, să 
stăm
mereu în gardă, să fim atenți, cine
ar fi cel mai mic dintre noi, și de ce nu
ni te arăți mai curând, sau să ne explici simplu
cum trebuie să privești, să fii prezent,
cum trebuie privit în exterior,
cum să vedem lumea și să ne așezăm lângă ea,
suspinând împreună cu ea, să devenim una cu ea,
a spune ceva sau nu a spune nimic,
e vreun cuvânt, Doamne, care ar alina măcar ceva ---
nu știu cum să mă rog, uite,
am rămas fără cuvinte, doar umbra lor mă leagănă,
să se roage Duhul în locul meu, Doamne,
să se roage cum poate, cum mi-ai promis,
suspinând într-un mod de nedescris,
eu o să murmur în urma lui, amin,
salvez cum pot, Ctrl-S, Ctrl-S,
apăs pe save,
să fie odată amin,
tu urmezi, Doamne,
Ctrl-S
amin
save!

traducere de Fülöp ZSIGMOND,
din Pământ fără adresă, antologie de poezie 

metamodernă transilvană tânără,
publicat la editurile Erdélyi Híradó din Cluj-Napoca
și Fiatal Írók Szövetsége din Budapesta, în anul 2020
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III.	Studii
Cristina TIMAR

Fantezie pasională în cheie barocă 

Péter Demény se autodefinește în prezentarea de 
pe blogul ziarului Adevărul ca fiind o interfață în relațiile 
maghiaro-române și, implicit, în facilitarea dialogului 
celor două culturi, care, cu toate că au conviețuit pe aceste 
meleaguri de atâtea veacuri, nu s-au cunoscut atât de bine pe 
cât ar fi fost de așteptat. Sau poate, tocmai rivalitățile istorice 
au făcut ca punctele de incidență să fie rare și ele să se dezvolte 
mai degrabă independent una de cealaltă, decât căutând o 
mai bună cunoaștere și, de ce nu, simpatie reciproce. Péter 
Demény, redactor al revistei Láto, din Tg. Mureș, traducător, 
publicist, dar și profesor asociat al UBB – Cluj-Napoca, 
reprezintă unul dintre scriitorii maghiari care au încercat să 
umple acest gol, venind dinspre literatura maghiară, publicând 
volume atât în limba maghiară, cât și în cea română. Un 
demers asemănător a făcut, și face în continuare, cu maximă 
diligență, Dan Culcer, dar dinspre literatura română spre cea 
maghiară, cu accent pe dimensiunea sociologică a relațiilor 
româno-maghiare. Undeva la mijloc de drum între cei doi se 
află Kocsis Francisko, admirabil traducător din și în cele două 
limbi, pe care le stăpânește la fel de bine, după cum la fel 
de bine le cunoaște culturile. Nu e de mirare că traducerea 
romanului Splendidul mistreț*, al lui Demény, apărut în 
limba maghiară în 2017, la editura Lector Kiadό, a devenit 
un eveniment editorial la apariția sa, la finele lui 2020. Cu 
siguranță că, în versiunea originală, acest roman-poem sau 
poem în proză, căci substanța sa este, într-adevăr, pur poetică, 
și nu epică, sună foarte bine, dar necunoscând limba maghiară 
nu pot face aprecieri decât prin raportarea la traducerea în 
română. Iar traducerea este de-a dreptul excepțională, reușind 
să capteze tot lirismul și pasionalitatea răvășitoare ale acestui 
roman într-o limbă română desăvârșită, încât, cu siguranță, 
raportul între versiunea originală și traducere este de 1 la 1. 
Meritul unor astfel de traduceri este cu adevărat catalitic, 
probabil ele înlesnesc dialogul inter-cultural mai mult decât 
conferințele, articolele din presă, opiniile bine intenționate 
exprimate cu diverse ocazii sau pe varii rețele sociale, căci se 

nasc dintr-o nedisimulată admirație, în primul rând din partea 
traducătorului, care apoi, prin calitatea traducerii, o transmite 
mai departe în rândul cititorilor.

Aparent roman istoric, plasat la final de Ev Mediu, 
într-o cetate germanică, dintr-o zonă muntoasă, Splendidul 
mistreț se transformă rapid și iremediabil într-o confesiune a 
unor aventuri interioare, estompând până la anulare reperele 
istorice și augmentându-le pe cele fantastice, ștergând astfel 
limitele dintre vis și realitate, natural și supranatural. Nu mai 
contează dacă personajul-narator, a cărui voce o împrumută 
autorul, prințesa Katarina, a avut sau nu o existență istorică, 
una care ar putea fi redusă la câteva fraze convenționale: 
tânără aristocrată nonconformistă, educată în spirit pietist-
conservator, pe care setea de libertate o face să sfideze tiparele 
rigide și înguste ale societății și să se arunce fără rezerve 
în brațele unor iubiri ilicite: prima, cu fiul îngrijitorului 
hergheliei regale, tânărul și vânjosul Hans, a doua cu 
maestrul de ceremonii Don Diego de Estrada, pasionalul 
dansator latino, cu gesturi aristocrate, de la curtea soțului ei, 
demnul principe Nicolaus, cu 25 de ani mai în vârstă, dar 
pe care e nevoită să-l accepte, căci căsătoria fusese aranjată 
de părinții grijulii. Peste acest fragil schelet epic, se țese o 
pânză când reală, când ireală, dar irealul e atât e firesc inserat 
în arhitectura sofisticată, barocă, a acestui univers, încât nu 
mai stârnește consternarea. Nu e de mirare că nici fata, nici 
întâmplările nu sunt oarecare. Frumoasa prințesă e un fel 
de „farmazoană”, o fată-pasăre, întocmai ca în basmul lui 
Creangă. În momentele de maximă intensitate existențială, 
fie ea mânie extremă sau iubire pasională, se transformă în 
pasăre, pe când în episoadele de cădere în banalitate această 
capacitate dispărea. Strămoașă a Emmei Bovary – deloc 
întâmplător, guvernanta de origine franceză, Odile, sufletul ei 
geamăn, e singura care o înțelege și îi încurajează alteritatea, 
molipsind-o cu vitalitatea ei debordantă – Katarina suferă 
colosal de câte ori e constrânsă să se conformeze de dragul 
unor convenții, de câte ori simte plictisul, monotonia și 
ipocrizia vieții celor din jur, dar mai ales a celei parentale.

Cele două scene de mare încărcătură simbolică 
și premonitorie – viziunea mistrețului –, când Odile, cu 
puțin timp înaintea morții premature din pricina ciumei, 
îi apare călare pe un mistreț, apoi, înainte de ruptura de 
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iubirea mistuitoare pentru Diego, și el îi apare călare pe 
un mistreț, sunt proiecții ale instinctualității, ale umbrei, 
în sens psihanalitic, prevestitoare ale fisurii în plan 
interior. Mistrețul, fenomenalizare a abisalității, e inversul 
minunatei păsări aurii în care se transforma Katarina, când 
„colivia” devenea prea strâmtă pentru năvalnicul ei suflet. 
Dar, cu toată faima de bestii feroce a acestor sălbăticiuni, 
mistrețul, în ambele epifanii, nu dă semne că ar avea 
intenții agresive față de cea care îl contemplă fascinată, iar 
simbolistica este, din nou, inechivocă: spre deosebire de toți 
ceilalți semeni, cu poleiala lor de civilizație, Katarina și-a 
asumat umbra / instinctualitatea / pasionalitatea plenar, fără 
să trișeze, fără să–și cosmetizeze trăirile, într-un mod pur 
și nepervertit, și, la întâlnirea cu ea, aceasta nu devine o 
forță devoratoare. Imediat după aceste  întâlniri și pierderi 
revelatoare, universul ei se dislocă și trebuie reconstruit 
din cenușa rememorărilor. Chipurile celor doi semeni care 
i-au dat sens existenței, Odile – prietena și Diego – iubitul, 
mai pot fi salvate prin evocare. Tot scrisul/creația rămâne 
ultimul bastion al sondării propriei interiorități devastate de 
trecerea prin lume, instrumentul de autocunoaștere care ar 
mai putea conferi semnificație absurdului existențial.   

Inevitabil, ajungem la palierul metatextual al 
acestui exemplar poem în proză. Katarina e o ex-centrică 
și în amintire, și în scriere. Confesiunea ei, replică a unei 
autobiografii scrise de contele Ioannes, care o numește, 
malițios, „un animal feminin cu inimă ticăloasă, o femeie 
desfrânată” (p.118), are structura unui EKG de intensități, 
căci ea nu recuperează existența autoarei linear, cronologic, 
ar fi fost prea monoton și previzibil, ci abisal, captând 
extaze sau nimiciri, creația, în fond, nefiind decât o altă 
formă a zborului, e viața însăși, a cărei curgere e formată 
din piscuri urmate de prăpăstii. Dacă își pierde elanul vital 
și se uniformizează, nu mai e viață, ci o pre-moarte. Astfel 
se încheie șirul metamorfozelor mistreț-pasăre, această 
alternanță a celor două imagini animaliere – de două ori 
mistreț, de trei ori pasăre, sugerând ideea că opera/cartea e o 
pasăre cu aripile crescute în interior, zburând deasupra acestui 
infinit – și explicând, într-o anumită măsură, și titlul. Poate 
ne-am fi așteptat ca în locul „splendidului mistreț”, autorul să 
fi pus accentul pe „splendida pasăre”, dar cum altfel e posibil 
zborul, dacă nu prin asumarea totală a condiției umane, 
cu toate ambiguitățile sale, cum ar fi fost posibil sublimul 
creației, dacă la temelia ei nu ar fi stat sublimul suferinței? 

Text complex, ce sparge convențiile și câștigă 
simpatiile cititorilor de ambe limbi și, de ce nu, și al 
cititorilor din alte spații culturale, căci merită cu prisosință 
și alte traduceri, Splendidul mistreț este un roman de 
mistere și unul inițiatic. O carte exemplară, ce vorbește nu 
numai despre avânturi și străfunduri umane, ci se propune 
și ca o pledoarie parabolică pentru explorarea potențialului 
spiritului uman, ce transcende epoci și spații, prejudecăți de 
gen, etnie, vârstă, religie și orice alte limitări artificiale, în 
momente privilegiate, când descoperim că în fiecare dintre 
noi așteaptă o Katarina.
_____
*Péter Demény, Splendidul mistreț, trad. de Kocsis 
Francisko, Editura Curtea Veche, București, 2020.

TAPODI Susana-Monica

Coloana infinită a romanelor 
Andreei Tompa

Scriitoarea Andrea Tompa s-a născut la Cluj în 
1971, din 1990 a urmat cursuri universitare la Budapesta, 
unde trăiește până în prezent. Este doctor în literatura 
rusă, editoare a revistei budapestane „Színház [Teatru]”, 
critic teatral, redactor a numeroase publicații legate de 
istoria teatrului, lector al Facultății de Teatru și Film 
a Universității Babeş-Bolyai, membru al Academiei 
de Literatură „Széchenyi”. În operele sale beletristice 
temeinic documentate se trec în revistă principalele 
evenimente care au marcat în veacul din urmă soarta 
comunității maghiare din Transilvania. Romanele sale 
A hóhér háza [Casa călăului], 2010, Editura Kalligram, 
Bratislava; Fejtől s lábtól. Kettő orvos Erdélyben [Din 
cap până-n piciore]  Editura Kalligram, Bratislava, 
2013; Omerta. Hallgatások könyve [Omerta. Cartea 
tăcerilor], Editura Jelenkor, Budapesta, 2017; Haza 
[Acasă] Editura Jelenkor, Budapesta, 2020 au fost 
distinse cu numeroase premii de mare prestigiu național.

Premii: 
Erdély Magyar Irodalmáért debüt-díj, 2010 

(pentru romanul A hóhér háza)
Békés Pál-díj, 2013 (pentru romanul A hóhér 

háza)
Artisjus Irodalmi Díj (pt. Fejtől s lábtól), 2014
Déry Tibor-díj, 2014 (pt. Fejtől s lábtól)
Márai Sándor-díj, 2014 (pt. Fejtől s lábtól)
Natalie Gorbaniewska-díj, Wroclaw, 2017, 

(pentru romanul A hóhér háza apărut în poloneză)
Libri Irodalmi Díj (pentru Omerta. Hallgatások 

könyve), 2018
Baugarten-emlékdíj (pentru romanul Haza), 

2021 
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   Andrea TOMPA

Primul roman al Andreei Tompa, A hóhér 
háza [Casa călăului], a apărut în 2010 la Editura 
Kalligram. Pentru acest roman, Andrea Tompa a fost 
distinsă cu premiul pentru debut „Erdély Magyar 
Irodalmáért” (2010) și Premiului „Békés Pál” (2013), 
iar în 2017 versiunea poloneză a câștigat Premiul 
Cititorilor „Natalia Gorbanevskaia”. Casa călăului este 
un roman cu tentă autobiografică, având în centru 
experiențele unei adolescente maghiare, care trece prin 
procesul maturizării în timpul ultimelor decenii ale 
dictaturii Ceaușescu. În ciuda multitudinii motivelor 
autobiografice (pe lângă elementele de identitate – 
personajul principal e o fată din Cluj, născută în 1971,  
premiată la olimpiada de literatură – regăsim în roman  
faptele și operele unchiului autoarei, István Tompa, 
numele real al bunicii și al fratelui  acesteia etc.) și a 
narațiunii care recurge la fluxul conștiinței – cele 38 
de capitole reprezentând fiecare câte-o singură frază –, 
autorea mizează pe persoana a III-a singular, pe o formă 
aparent obiectivă. Experiențele personale se conturează 
pe fundalul trăirilor și traumelor colective de supunere și 
privare de drepturi, o existență plină de lipsuri materiale 
și refulări (penuria de carne, ouă, vată, ciocolată etc. e 
dublată de frigul din blocuri; se ia curentul, spectatorii 
stau în paltoane la teatru, membrii orchestrei simfonice 
cântă îmbrăcați în haine groase, se fac perchiziții la 
domiciliu, interogări la sediul securității etc.). Titlul, 
Casa călăului, face referire la o clădire din centrul 
vechi al orașului, deci la un spațiu real, dar, simbolic, se 
referă la Casa Poporului din București care este ridicată 
prin muncă forțată ca expresie a grandomaniei puterii 
totalitariste. Un exemplu al consecințelor cultului 
personalității conducătorului țării asupra populației este 
surprins prin descrierea spectacolului de aniversare a 
zilei de naștere a dictatorului din perspectiva elevilor 
participanți la probele din timpul iernii, desfășurate pe 
stadion. Comunitatea maghiară este expusă la o mare 
presiune de deznaționalizare, școlile se închid, tânăra 
eroină își dă seama că studiile sale începute la un 
liceu maghiar cu o tradiție de 380 ani nu vor putea fi 

continuate în limba maternă, deoarece nu au mai fost 
aprobate locuri la admitere. Cea mai puternică traumă 
care marchează personalitatea acestei tinere este moartea 
tatălui ei, o sinucidere motivată, pe de o parte, de drama 
copilăriei acestuia (el fiind abandonat de mama sa, o 
comunistă ilegalistă, fapt care va justifica incapacitatea 
lui de a duce o viață de familie armonioasă), pe de altă 
parte, este determinată de realitatea dictaturii în care 
el este tot timpul supravegheat și urmărit. Acțiunea 
romanului, ca într-o ramă, începe cu scene din 21 
decembrie 1989, când se trage în centrul orașului, și 
se termină în  momentul extatic al revoluției, al nopții 
Crăciunului născător de lume nouă, cu sosirea primelor 
camioane de ajutoare din Ungaria. 

Pe coperta primei ediţii, din 1975, a celui 
mai important dintre romanele  lui Imre Kertész 
(scriitorul maghiar laureat în 2002 al Premiului Nobel 
pentru literatură), Fără destin, putem citi următoarea 
profesiune: „Nu cunosc temă mai dificilă decât cea de a 
vorbi despre mine însumi. Pentru un romancier, cuvântul 
eu poate avea o semnificație numai în cazul în care acel 
eu înseamnă şi este egal cu toată lumea, sau cel puţin 
cu oricine, dar cel mai fericit caz este, aşa cum afirma 
şi Flaubert, acela de a nu fi eu. Numai aşa, geamătul 
înăbuşit al individului lovit de aberațiile totalitare 
ale istoriei se poate înălța la nivelul obiectivității de 
neatins”. Subiectivismul din Casa călăului manifestat 
și  prin lipsa numelui eroinei – căci cea care vorbește nu 
se autoadresează printr-un nume – este filtrul prin care 
experiențele comunității apar dintr-o perspectivă aparte, 
apropiată celei din narațiunile din cadrul paradigmei 
oral history, o istorie trăită și văzută de oricine. 

Cel de-al doilea Bildungsroman al scriitoarei, 
Fejtől s lábtól [Din cap până-n picioare] a apărut în 
2013 și a fost distins cu Premiul Artisjus pentru cel mai 
bun roman al anului, cât și cu Premiul „Sándor Márai” și 
Premiul „Tibor Déry” în 2014. Acțiunea are ca sursă de 
inspirație experiențele imaginate ale bunicilor autoarei 
și prezintă, prin monologurile alternante ale eroilor, 
mișcările istoriei din primele două decenii ale secolului 
trecut, reflectate prin soarta celor doi tineri naratori 
anonimi (un secui de lângă Brașov, de origine nobiliară, 
și o tânără din Aiud, fiica unui negustor evreu) care 
studiază medicina la Cluj, trec prin război și încearcă 
să-și refacă existența după schimbarea granițelor. În 
această operă de mari dimensiuni (484 de pagini), sunt 
surprinse principalele orientări spirituale care își pun 
amprenta asupra identității celor doi (materialism – 
idealism, psihanaliză, feminism, socialism, naționalism 
– internaționalism, farmacologie, balneologie și metode 
naturiste de vindecare etc.). Se zugrăvește un amplu 
tablou, extrem de bine documentat, al vieții studențești 
de la începutul secolului al XX-lea cu instituțiile de 
învățământ (licee, universitate) și de autoperfecționare 
(asociații cultural-științifice, cenacluri și saloane pentru 
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doamne), de divertisment (cinematograf, operă, teatru), 
posibilități de agrement și sport (drumeții, schi, băi) etc. 
Totodată, apare în roman și un tablou etnic multicolor. 
Cititorul asistă la un proces de teritorializare, dar și la 
unul de deteritorializare, la pierderea acestor instituții 
(universitate, teatru etc.) în urma războiului și a 
instaurării noii puteri. Acțiunea surprinde simptomatic 
ceea ce istoriografia maghiară denumește „sindromul 
Trianon”, reacția maghiarilor ardeleni dezlipiți de un 
imperiu în care s-au considerat majoritari și trauma 
suferită în urma alipirii unei țări străine lor. Această 
experiență câteodată tragică – unii profesori universitari 
ai naratorilor se sinucid, alții pleacă din țară – este 
contracarată la sfârșitul romanului de un happy-end 
personal: cei doi își vor găsi locul unul lângă celălalt și 
menirea de a fi medicii unei stațiuni balneoclimaterice 
cu un sanatoriu ridicat pe moșia bărbatului. Ca semn al 
acestei împliniri spirituale, forma verbelor se schimbă 
de la persoana I singular la plural. 

Un aspect interesant al romanelor sus-amintite 
este faptul că cititorii ambelor opere își vor da seama 
că personajul feminin din cel de-al doilea este identic 
cu bunica rigidă și antipatică din primul text, sugerând 
o posibilă explicație a atitudinii ulterioare a acesteia. 
(Fiindcă familia tradiționalistă de evrei ortodocși, deși 
se afla în stare materială bună, nu i-a permis fiicei cu 
rezultate excepționale la învățătură să-și continue 
studiile, ea a rupt legătura cu ai ei și a fost nevoită 
să se întrețină și să se apere singură. A găsit tovarăși 
înțelegători, internaționaliști, printre comuniștii 
ilegaliști, dar în anii 40 a fost închisă și torturată de 
autoritățile ungare reinstaurate la Cluj.) Fiul ei cel 
mare, mai plăpând, și cel mic – viitorul tată al eroinei 
primului roman – au fost lăsați la tatăl lor și crescuți fără 
mamă, în timp ce cel mijlociu a rămas cu ea și a devenit 
ulterior activist de partid. Acesta, István Tompa, unchiul 
eroinei din Casa călăului, a împlinit poziții importante 
în ministerele comuniste în timp ce tatăl, bunica și frații 
lui au fost desproprietăriți și mutați la domiciliu forțat. 
Multe din aceste detalii tragice despre familie apar în 
primul roman al Andreei Tompa și vor fi reluate și în cel 
de-al patrulea.

Romanul Omerta. Hallgatások könyve 
[Omerta. Cartea tăcerilor] din 2017 – distins în 2018 cu 
Libri Irodalmi Díj [Premiul „Libri” pentru Literatură] 
– este un mozaic al evenimentelor de la mijlocul 
secolului trecut ce surprinde un triunghi amoros care 
se conturează pe fundalul sumbru al anilor 50-60 ai 
comunismului dictatorial de tip stalinist din România. 
Universul romanului ne este relevat prin istorisirile la 
persoana I singular ale patru naratori, un bărbat cu o 
carieră în ascensiune și trei femei aparținând mediului 
său. Vedem și înțelegem în acest text amplu, de 624 
de pagini, cât văd și înțeleg ei din tot ce se întâmplă 
în jurul lor. Monologurile celor patru se completează, 

prezentându-ne diverse fațete ale realității prin fiecare 
versiune personală, narate în diverse registre stilistice 
în „cartea” lui Kali, cea a lui Vilmos, a lui Annuska 
și a Eleonórei. Atât modul de gândire și de vorbire al 
naratorilor, cât și motivațiile tăcerii lor diferă. Cariera 
bărbatului seamănă cu cea a cunoscutului biolog 
miciurinist clujean al epocii, Rudolf Palocsay: din 
autodidact, devine profesor universitar, director al 
unui centru de cercetare horticolă. Vilmos Décsi este 
pasionat doar de crearea noilor soiuri de trandafiri și 
nu își dă seama că, treptat, pas cu pas, devine unealta 
puterii totalitare. Expresiile specifice limbii de lemn 
intră pe neobservate în vocabularul său și îi deformează 
gândirea. Relația sa cu cele două femei, Kali și Anna, 
este ambiguă, plină de sentimente neelucidate, tăceri și 
refulare. 

În roman sunt conturate traume colective 
despre care nu s-a putut vorbi decenii la rând. Este 
destrămată sistematic o comunitate etnico-culturală 
seculară, distinctă, cea a agricultorilor maghiari din 
așa numitul hoștat, denumire de origine germană, 
care desemna suburbiile din afara zidurilor cetății 
medievale locuite de cetățeni cu drepturi depline ai 
orașului, dar care nu se ocupau de meșteșuguri, ci de 
producerea alimentelor necesare burgului. Pe fertilele 
lor pământuri confiscate se vor construi cartierele 
Gheorgheni și Mărăști. În același timp sunt desființate 
brutal ordinele călugărești ale bisericii romano-catolice 
care reprezentau o importantă instituție culturală și 
constituiau mărci ale identității, adevărate centre ale 
rezistenței față de propaganda ateistă. Ultima parte 
a romanului este „cartea” Eleonórei. Rózsika, sora 
Annei – care fuge de acasă ca să scape de brutalitatea 
tatălui alcoolic și va găsi un adăpost temporar în rândul 
călugărițelor franciscane, devenind maica Eleonóra – 
va fi condamnată într-un proces-spectacol la 12 ani de 
închisoare și scapă din temniță peste 6 ani. În momentul 
eliberării trebuie să se confrunte cu realitatea: casa lor 
fusese dărâmată între timp, nu are nici adăpost, nici 
loc de muncă, nici posibilitatea de a scăpa de traumele 
suferite, deoarece la ieșirea din închisoare fusese 
obligată să semneze pactul tăcerii. 

Kali, slujitoarea și concubina lui Vilmos, caută 
refugiu în treburile gospodărești și în obiceiul ei de a 
spune povești, Vilmos se refugiază în experimentele 
sale cu trandafirii, iar Annuska, tânăra orfană căreia 
i-au fost luate calul și grădina, deci sursa de trai, și care 
este sprijinită de agronomul Vilmos Décsi, se refugiază 
în iubirea sa pentru acest bărbat mult mai în vârstă. 
Cele două femei vor avea copii, deci se bucură de o 
împlinire maternă care contracarează pierderile suferite 
de ele. Pentru Eleonóra, credința constituie sprijinul 
fundamental al existenței sale și termenii religioși o 
ajută să reflecteze la propria ei soartă și să-i găsească 
o finalitate. Și în acest roman apare un act traumatic 
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pentru cultura comunității maghiare: unificarea forțată 
a Universității Bolyai cu instituția română, căreia îi va fi 
subordonată. În semn de protest, patru profesori universitari, 
printre ei poetul László Szabédi, se vor sinucide așa cum se 
vor sinucide mulți agricultori din Hóstát atunci când vor 
fi siliți să-și părăsească pământul și casa sortită demolării. 

Un aspect intratextual se poate zări între primul 
roman și cel de-al treilea: tatăl eroinei din Casa călăului 
trăiește singur și se sinucide într-o casă din Hóstát, unchiul 
ei din primul roman se identifică cu sistemul comunist 
trecând cu vederea peste practicile inumane ale acestuia 
exact ca Vilmos Décsi din Omerta.

Romanul Haza [Acasă], apărut în 2020, premiat 
cu „Baugarten-emlékdíj” în 2021, evocă perioada de 
după revoluție – de parcă ar continua istoria din punctul 
terminus al primului roman cu afirmația mamei că de acum 
își vor putea scoate pașapoartele și vor putea pleca atunci 
când și unde vor dori – timpul acțiunii ajungând până în 
prezent. Principala problemă din operă este sugerată de 
titlul polisemantic. În maghiară, cuvântul „haza”, derivat 
din „ház”, casă, ca adverb înseamnă direcția de a merge 
acasă, iar ca substantiv înseamnă patrie. Căutarea patriei 
și a identității, cât și lipsa reperelor sigure este condiția 
umană a zilelor noastre, condiția acelui homo viator, care 
se află în perpetuă căutare și schimbare. Fenomenul din 
centrul narațiunii la persoana a III-a – deși găsim și în 
această operă multe referințe autobiografice – este deci unul 
mult mai filosofic și universal. Migrația, acest fenomen 
catastrofal pentru popoarele din estul Europei, studiată din 
perspectiva individului, aduce cu sine dileme care își pun 
amprenta atât pe soarta celor care pleacă din țara natală, cât 
și pe a celor care rămân acasă. Eroina, anonimă și de data 
aceasta – o scriitoare care a plecat imediat după căderea 
dictaturii dintr-o țară nespecificată și și-a construit cariera 
într-o altă țară, tot nespecificată – se întoarce în orașul natal 
la o întâlnire de liceu cu foștii ei colegi de clasă. Călătoria 
în spațiu se derulează paralel cu o mișcare lăuntrică, se 
reproduce un flux al conștiinței prin evocarea diverselor 
amintiri, rememorarea călătoriilor efectuate în cei treizeci 
de ani trecuți de la data bacalaureatului. 

Marc Augé definește diferența antropologică 
dintre locuri și non-locuri. Locurile au relevanță atât din 
punctul de vedere al relațiilor, al istoriei și al identității, 
în timp ce non-locurile nu implică nici istorie, nici relații 
interumane, nici aspecte identitare. Acele fenomene prin 
care a doua patrie se transformă din „space” în „place” vor 
schimba și atitudinea eroinei romanului față de realitățile 
abandonate, ea devenind – cum indică titlul unei conferințe 
la care va trebui să țină o prelegere – A guest in our 
country. Prin etapele parcurse ale rememorării trecutului ea 
încearcă să găsească răspuns la întrebarea pusă de fata unei 
foste colege de liceu: „And what’s your story?”. Reperele 
identității o leagă de țara părăsită (un aspect intratextual: 
eroina va studia în capitala acesteia actele dosarului de 
urmărire a tatălui ei pentru a afla din ele care erau motivele 

sinuciderii acestuia), dar în procesul maturizării fiecare loc 
pe unde a petrecut mai multe luni de zile (Moscova, New 
York, Benidorm) joacă un rol foarte important în devenirea 
ei. Nici eroina, nici locul copilăriei sale (Cluj), nici cele două 
capitale (București și Budapesta) nu sunt amintite pe numele 
lor. Personajele apropiate de protagonistă apar în narațiune 
denumite conform rolului lor: Mama, Fiul, Învățătoarea, 
Profesoara, Pictorul. În schimb, colegii de clasă și locurile 
unde stau ei apar cu nume proprii și toponime concrete. 
Soarta acestora – două treimi din foștii absolvenți trăiesc 
în străinătate – va completa și va contracara experiențele 
scriitoarei. 

Dacă în Casa călăului coloritul specific al locului 
acțiunii este sugerat prin intercalarea unor sintagme sau 
propoziții în limba română și citate dintr-un psalm în 
ebraică, în romanul Acasă perspectiva mult mai largă, 
universală este sugerată de multilingvismul eroinei (apar 
des în text citate în franceză, engleză și rusă). Se recurge la o 
multitudine de referințe literare, mai ales la cele care evocă 
figura scriitorilor ruși din emigrație, la o intertextualitate 
accentuată și la amplificarea mesajului cu ajutorul celorlalte 
arte. Se fac referiri la cărți citite, la spectacole de teatru, 
se analizează opere de artă plastică. O ecfrază prezintă, de 
exemplu, tabloul lui Turner, Hannibal traversând Alpii, sau 
se analizează expoziția Pictorului, compatriotului eroinei, 
o expoziție legată de tema exilului și a căutării identității. 
Casa natală și patria inițială se pierd, dar se găsește o altă 
comunitate și se clădește în roman o nouă vatră și se găsește 
o altă patrie, cea formată din cuvinte și din artă.

Citind romanele Andreei Tompa unul după altul 
avem impresia că ne aflăm în fața Coloanei infinite a lui 
Constantin Brâncuși: atât istoria comunității, cât și cea a 
indivizilor este formată din șiruri de constrângeri, pierderi 
și împliniri. Problemele etice ale existenței nu încetează să 
ne urmărească, iar textele care păstrează caracterul mimetic 
al artei cuvintelor vor rămâne relevante nu numai din punct 
de vedere documentar sau estetic, ci și din perspectivă etică.  
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Ingrid TOMONICSKA

Borsodi L. László –  un topos marcat de 
sacru și profan 

Borsodi L. László este un poet ciucan cu o 
bogată activitate literară şi publicistică. Primele sale 
volume de poezii – Átmenetek [Tranziţii]1, Viszonylatok 
[Relaţionări], Ellenpontok [Contrapuncte], Félemelet 
[Mezanin] – sunt marcate de un „laconism pilinszkyan” 
(Balázs K. Attila), punctul de cotitură al liricii sale fiind 
anul 2012, când  abordează specia poemelor în proză, 
culese în volumele Feljegyzések a földről [Însemnări 
despre pământ], Parton [Liman] și Utolér, szembejön 
[Deznodământ]. Mutația nu se petrece doar la nivel 
de specie, ci și la nivel structural (câte şapte poeme în 
şapte cicluri, singura „excepție” fiind reprezentată de 
primul volum, care debutează cu un poem neinclus în 
cicluri), tematic sau de limbaj, aceste volume unitare 
– cunoscute sub numele generic de „triptic” – fiind 
dovezi ale unei  personalități maturizate, axate pe un 
demers conştient al creaţiei.

Universul tripticului ne revelează treptat un 
topos personal care, prin absența toponimelor, a unui 
timp determinat și a antroponimelor, poate fi revendicat 
de Oricine. O altă coordonată a acestui univers este 
jocul constant al dilatărilor și micșorărilor spațiale – 
așa cum se observă din titlurile primelor două volume 
de poeme în proză, în care spațiul se restrânge de la 
pământ, lume, la liman –, dar și o continuă dihotomie 
– urban-rural, natural-artificial, pământ-apă, munte-șes 
etc.

Naturalul conține, în sine, contradicții, 
elementele acestor spații fiind caracterizate atât de 
deschideri – „din drumuri cresc stânci” (Unduire. 
Noapte) –, cât și de închideri – „nu e drum ce duce-n 
munte” (Pietriș alb); de plonjări în vastitate sau de 
comprimări în „fisura dintre două tăceri” (Ca un vis); 
de înălțimi montane ce se pot pierde în golfuri marine; 
de hotare în cadrul cărora „lumi se nasc, dispar pentru 
totdeauna” (Evadare) sau de ziduri ce înconjoară 
spaţiul curţilor interioare, „fură” lumina dimineţii 
(Ziduri circulare) și anulează comunicarea (Curtea). 
Adesea, aceste spații închise sunt accesate de cheie, 

uitată şi căutată continuu, ceea ce sugerează ezitarea în 
faţa uşilor, a porţilor, adică în faţa pătrunderii în aceste 
spaţii. 

Aceste spații sunt uneori acoperite de vegetație, 
arareori identificate prin specie: arbori cu rol de axis 
mundi sau de protector al celor respinși (Prunul), 
tufişuri acaparatoare (Unduire. Noapte) și flori  sau 
plante medicinale cu rol de cadru (Parfumul florilor şi 
plantelor medicinale). Răsar la margine de drum, pe 
stânci sau în grădinile mici și mari, de iarnă sau de vară 
omniprezente. 

Grădinile pot fi spații de meditație, unde, 
sfatul este să pătrunzi singur, iar dacă reușești să intri, 
realizezi că ești într-o stare de graţie (Cum să pătrundem 
în grădina de vară?). Calea spre această grădină e 
asemenea unui pelerinaj macedonskian de-a lungul 
căruia eul își închipuie variante ale grădinii care poate 
fi accesată din diferite puncte, greutatea fiind alegerea 
căii celei drepte. Eul se încrede în semnele care îl 
ghidează  – pietre, oscioare de păsări, tufişuri caste – și 
în singura imagine permanentă: turnul bisericii reflectat 
într-o baltă, care indică direcția corectă „spre pământ, 
în pământ” (În drum spre grădina de vară).  Odată 
accesul obținut, eul are aici revelația sacrului, o întânire 
fericită a spațiului și timpului ce devine „Dumnezeu 
Însuşi” (O după-masă de vară, în grădină). Totalitatea 
sentimentului este pătrunsă și roasă de îndoială și se 
dilată până la enormitatea renunțării, în urma căreia 
îi întoarce spatele sacrului, atitudinea ducând la 
solitudine, căci până și personajele biblice întârzie sau 
nu mai apar (Cu spatele).

                                               Foto: Urban Erik Bled

Sentimentul contactului cu transcendentul se 
poate realiza și în înălțimile munților sau în grote2.  Într-o 
anume peșteră, senzația unei entități atotputernice este 
foarte intensă, călătorul este copleșit, și – asemenea 
păcătosului aflat în necaz, pe o cale penitențială sau 
poate doar inițiatică – își caută mângâiere, ajutor și 
mântuire la Dumnezeu: „Dintru adâncuri strig către 
tine, Doamne”3. Astfel, grota, care la prima impresie 
pare o coborâre către Iad, are darul de a-i reda eului 
credința – „doar în amurgul jilav poate fi înțeleasă 
arta lui Dumnezeu” (File de jurnal din Gibraltar) –, 
eu care, la urmă, conchide că lumea este opera Mâinii, 
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a unui artist genial, iar Cuvântul are capacitatea de 
a transforma increatul în universuri posibile – „râu, 
vale, […] cântec ce-nfloreşte în copaci, devine vârf de 
munte, ţâşneşte spre nori, se prăvale-n noroi” (Nu ești) 
– ori de a salva de la dispariție Ființa iubită, din care 
salvează „pe felii de hârtie, ceea ce se mai poate salva” 
(Răsplată). 

Spațiul antropogenic este reprezentat de oraşul 
de provincie, unde fiecare îl cunoaște pe celălalt și 
unde eul, asemenea unui ghid turistic, prezintă oraşul, 
spațiile publice – casele și turnurile, calcanele și 
străduţele, dar și  ființele despre care ghidul știe unde 
pot fi întâlnite și când, dar cu care nu poate, în general, 
comunica, deoarece această lume cotidiană este redusă 
uneori la gesturi ce au devenit automatisme –, dar și 
pe cele intime, domestice – o bucătărie unde se bea 
vin sau cafea cu familia sau prietenii, baia populată de 
obiecte ale uzului zilnic: prosopul, pieptenul, lama de 
ras, care îi amintesc eului că țin de Profan. În acest 
spațiu, atât de fad la prima vedere,  sacrul și profanul 
coabitează într-o perfectă normalitate: eul stă cu fiinţa 
iubită pe o bancă din piaţa centrală, iar pe strada de-
alături se plimbă îngerii; atunci când cuplul îşi face 
bagajele Înainte de mutare, şi îngerii se mută în alt oraş 
sau în Rai (Îngerii cartierului). 

În ciuda faptului că sacrul poate fi întâlnit în 
diferite spații și diferite ipostaze – în grădină sau în 
orașul de provincie – eul nu se simte împlinit, se află 
într-o continuă căutare. Probabil, cele mai pronunțate 
semne ale dorinței de a evada le regăsim în cel de 
al doilea volum al tripticului, Liman. Spațiul vizat 
este Sudul exotic, opus micului oraș de provincie cu 
grădinile sale. Imaginea unei Stânci, localizată undeva 
în Sud, revine tot mai obsesiv, până când vizitarea ei 
devine un imperativ –  atât exterior, cât şi interior. În 
finalul călătoriei-pelerinaj, eul va găsi un alt… oraș,  
dar, de această dată, unul (re)sacralizat, care îi conferă 
acces la profunzimile sale, un oraş al luminilor şi 
sunetelor ce vor dăinui în el pentru totdeauna, cu stânci 
adâncite în apele mării, care are puterea de a șterge 
urmele paşilor (Călătorie în sud, Stânca ce trebuie 
văzută, Orașul de pe Stâncă, Se-ating în mine, Paza de 
coastă, Stânca de sub ape, Gest abia schițat).

În ultimul ciclu al tripticului, Stânca rămâne 
doar o amintire și, întors în orașul de provincie, simte 
că acesta nu îi mai aparține, turnul bisericii nu-i 
mai arată drumul (Îngerul se retrage), tărâmurile-
ndepărtate nu-l mai cheamă (În poartă), valea sacră 
nu-l mai primește, îi pare străină, iar entitatea supremă 
nu i se mai adresează în timp ce fuge cu hăitașii pe 
urme (Proprietate privată).   Spațiile care îl refuză sunt 
dublate de sentimentul perisabilității și de al timpului 
care nu poate fi oprit, al nopților ce mărunțesc zilele 
(Liniște cu pete de cadavru), al anilor – urme scrise pe 
apă (Dincolo de meleaguri), al hoiturilor și osemintelor 
măcinate, la care asistă plictisiți îngerii ce se joacă 
cu bile de sticlă (După), pentru ca în final totul să se 
reducă la nivel celular, să-și piardă individualitatea, 
să se topească într-un tot. Hărţile acestui univers sunt 
desenate prin repetarea aproape obsesivă a anumitor 

spații. Acestea, plasate în noi și noi combinații păstrează 
impresia de noutate la citirea fiecărui text și  reușesc 
să (re)construiască la infinit un univers personal care, 
prin evitarea utilizării cronotopilor și a antroponimelor, 
devine generic. Hărțile, marcate atât de sacru, cât și 
de profan se regăsesc în ochii ființelor, iar reperele 
se fixează în timpul plimbărilor sau călătoriilor cu rol 
de pelerinaj (În loc de autobuz), popasurile devenind 
pretexte pentru reflecţii sau interogații (Popas, Mirosul 
pământului). Atlasul conține încercări de transgresări 
mai mult sau mai puțin reușite din profan în sacru, de 
comunicare cu transcendentul, toate marcate de gesturi 
ritualice, de sfaturi, chiar interdicții. 
_____

Note:
1 Traducerile titlurilor şi ale citatelor aparţin autoarei 

articolului.
2 Poeziile nu permit identificări ale spațiilor, dar o 

analiză comparativă cu jurnalul poetului despre călătoria lui 
în Gibraltar ne lasă să credem că este vorba peștera Sf. Mihail 
– situată la 300 m deasupra nivelului mării, despre care 
romanii considerau că ar fi fără fund, o adevărată analogie a 
Infernului. Jurnalul amintit a fost publicat în ianuarie 2013 
în revista  „Székelyföld” și a fost inspirat de o reuniune cu 
caracter religios de nivel mondial (care a avut loc în perioada 
11-16 septembrie 2010) în Gibraltar. Obiectivul călătoriei 
a fost împărtășirea experiențelor și discutarea aspectelor 
pelerinajelor la sfintele altare ale Fecioarei Maria. Autorul 
a participat ca reprezentant al lui Sándor Asztrik Tímár 
OFM, starețul mănăstirii franciscane din Șumuleu-Ciuc. 
Finalul jurnalului de călătorie conține promisiunea de a 
transpune experiențele personale în creații literare: „Africa, 
Gibraltar și Europa sunt în mine, memoria lor se aprinde și 
așteaptă orânduirea, căci de-acum există (și) prin mine, nu 
mă mai poate evita. Exist prin ea, sunt din ea și de-acum 
pot să devin ceva în această liniște infernală [...]. Aștept cu 
nerăbdare să vorbesc despre luminile din Gibraltar, despre 
sunetele Africii și numele Europei, dacă sunt în stare, dacă 
reușesc, dacă puteți aștepta până ce reușesc să scot la iveală 
ce înseamnă Gibraltar pentru mine: uscat și mare, peșteră și 
ocean, Stâncă, lumina ce-acoperă totul, eternitatea, sunetul 
etern, pur”. Această promisiune este onorată în volumele 
tripticului.

3 Versul este citat din Psalmul 130 (129), De profundis, 
intitulat și Rugăciune pentru ajutor sau Cântare a treptelor.  
Este un psalm comun în timpul pelerinajelor.

Surse:
Balázs, K. Attila. Borsodi L. László Parton c. kötetéről 

[Despre volumul „Liman” al lui Borsodi L. László]. 
eirodalom.ro (1 Septemberie 2014).

Borsodi, László.  Feljegyzések a földről [Însemnări 
despre pământ]. Miercurea Ciuc: Pallas Akadémia, 2012. 

Borsodi, L. László, Gibraltári naplólapok [Pagini de 
jurnal din Gibraltar]. hargitakiado.ro (01.09.2015).

Borsodi, László. Parton 
[Liman]. Miercurea Ciuc: Pallas-
Akadémia, 2013. 

Borsodi, L. László, Utolér, szembejön [Deznodământ], 
Miercurea Ciuc: Pallas Akadémia, 2016. 
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IV.	Studiu

BALÁZS Imre József

S-a născut la 9 ianuarie 1976 la Odorheiu 
Secuiesc. Absolvent al Facultăţii de Litere, Universitatea 
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (1998, secţia maghiară-
engleză). Doctor în filologie la UBB Cluj (2004). 
Redactor-şef al revistei Korunk. 

A debutat cu versuri în revista Helikon în 1996. 
Volume publicate: Ismét másnap (Din nou în altă zi), 
versuri, 1998; A nonsalansz esélye (Şansa nonşalanţei), 
studii, critică literară; A Dél-Párizs nyárikert (Grădina 
de vară Parisul de Sud), versuri, 2001; Hervay 
Gizella, monografie, 2003; Humor az avantgárdban 
és posztmodernben (Umorul în avangardă şi în 
postmodernism, coautor: Selyem Zsuzsa), 2004; Mint 
egy úszó színház (Ca un teatru plutitor), eseuri, critică, 
2005; Az avantgárd az erdélyi magyar irodalomban 
(Aangarda în literatura maghiară din România), studiu, 
2006; Vidrakönyv (Cartea vidrei), versuri, 2006; Fogak 
nyoma (Urmele dinţilor), versuri, 2009; Hanna-hinta 
(Leagăn pentru Hanna (poezii pentru copii), 2009; Az 
új közép. Tendenciák a kortárs irodalomban (Noul 
centru. Tendinţe în literatura contemporană), 2012; 
Blanka birodalma (Regatul Blankăi), poezii pentru 
copii, 2012; Hadikórház a város szélén (Spital militar la 
periferia  oraşului), articole, minieseuri, jurnale, 2013; 
Jung a gépteremben (Jung în sala maşinilor), versuri, 
2014; Erdélyi magyar irodalom-olvasatok (Interpretări 
de literatura maghiară transilvăneană), studii, eseuri, 
critică, 2015; A tenger (Marea), poezii pentru copii, 
2016; Kirándulás a felhőben (Excursie în nori), poezii 
pentru copii, 2018; Üvegfej és homokóra (Cap de sticlă 
şi clepsidră), studiu, 2019; Madárábécé (Abecedarul 
păsărilor), poezii pentru copii, 2020.

Distins cu numeroase premii, printre care 
Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România, 
1999, Premiul Filialei Cluj a USR , 2007, Premiul 
József Attila, Premiul revistei „Alföld”, 2014 etc.

* * *

Particularităţile istoriei receptării literaturii 
avangardiste maghiare din România

La ce sunt bune cifrele calendaristice

Antologiile poetice maghiare redactate în trecutul 
apropiat – şi aici mă gândesc în primul rând la selecţiile 
Pe răzorul trecutului, viitorului,1 de Cs. Gyímesi Éva şi 
Poeţi maghiari transilvăneni2 din 1999 a lui Görömbei 
András – aveau o stranie „pată albă”. Între 1893 şi 1906, 
timp de treisprezece ani, nu s-au născut, se pare, poeţi 
maghiari în Transilvania. Din perspectiva literaturii 
ulterioare, între Bartalis János, născut în 1893 (alături de 
care în antologia alcătuită de Cs. Gyímesi mai figurează în 
acelaşi an născutul Endre Károly) şi Horváth Imre, născut 
în 1906, aparent nu s-a întâmplat nimic. Apariţia „petei 
albe” se poate justifica, fireşte, în mai multe feluri. Dacă 
la fiecare dată adăugăm câte douăzeci de ani – debutul 
poeţilor se produce în general la această vârstă –, atunci, 
practic, în poemele tinerilor care au debutat între 1913 şi 
1926 trebuie să aflăm răspunsul la întrebarea de ce n-au 
reuşit să scrie texte care să se poată aprecia ca valoroase 
şi pe termen lung, sau dacă au scris, de se cunoaşte atât 
de puţin despre ele. Sub aspectul căutărilor identitare, 
aceasta e cea mai problematică perioadă a literaturii 
maghiare transilvănene. După primul război mondial, 
pentru prima oară, se impune cu acuitate, stringent 
şi obligatoriu, nevoia instituţionalizării autonome a 
literaturii maghiare transilvănene. Sub aspectul asimilării 
liricii timpului lor, poeţii reprezentativi ai acestei 
perioade (între care Reményik Sándor, Áprily Lajos, 
Tompa László) debutează, în fapt, cu mare întârziere, la 
treizeci şi ceva de ani, generaţia lor devenind hotărâtoare 
ulterior şi în societatea scriitorilor helikonişti. Antologia 
Cei unsprezece (Tizenegyek) din 1923 este cea mai 
cunoscută iniţiativă care grupa la începutul anilor ’20 
tinerii scriitori. Însă dintre autorii ei, doar autorii de proză 
şi studii: Tamási Áron (1897), Kacsó Sándor (1901), 
Balázs Ferenc (1901) şi Jancsó Béla (1903) au devenit 
pe termen lung formatori ai literaturii transilvănene, iar 
Kemény János, prezent în antologie ca poet, ulterior a 
scris cu precădere proză. Chiar dacă societatea scriitorilor 
helikonişti, care se va constitui după scurtă vreme, n-a 
reuşit întotdeauna să-i integreze politic, poetic textele lor 
se încadrau fără dificultăţi între operele generaţiei mature 
– probabil, numai primul roman al lui Tamási Áron, 
Prinţul Fecioarei Maria (Szűzmáriás királyfi) a trebuit să 
fie „îmblânzit” de receptare ca să-i disimuleze potenţialul 
subversiv.

Dar la sfârşitul anilor 1890 s-au născut şi 
acei autori care în anii 1910-1920 au publicat poezii 
avangardiste în revistele lui Kassák şi care au devenit 
colaboratori constanţi ai revistelor de avangardă ce s-au 
înfiinţat după decizia de la Trianon. Întrucât ulterior aceste 
curente au fost însă deopotrivă excluse din revistele mai 
conservatoare şi de inspiraţie Nyugat-iană, respectiv din 
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forumurile stângii anilor ’30 (unde, la acea dată, devenise 
dominantă poetica poporanistă-proletcultistă), creatorii 
acestei generaţii ori au dispărut ulterior, ori s-au raliat în 
vreuna din grupările literare cu mai mare trecere. Deşi 
versurile, imaginile unor Reiter Róbert (1899), Becski 
Irén (1900), Becski Andor (1898) şi ale altor colegi 
erau purtătoarele unor energii care încă vor lipsi câteva 
decenii din lirica maghiară din România.

Aceasta este acea pată albă a istoriei literare pe 
care, prin efect de recul, ne-o dezvăluie cifrele anilor de 
naştere, semnalând şi deficitul de receptare a literaturii 
avangardiste maghiare din România. Merită să cercetăm 
mai detaliat acest aspect al receptării, extins la contextul 
întregii literaturi maghiare.

Despre receptarea avangardei timpurii

În prefaţa3 antologiei Cartea de lectură a 
literaturii de avangardă (1915-1930), Deréky Pál arată 
că (în comparaţie cu literaturile occidentale, de mai 
largă influenţă) debutul modernismului literar în arealul 
limbii maghiare a devansat cu doar câţiva ani pe cel al 
avangardei. Revista Nyugat (Occident), care a reuşit 
să impună în cercuri relativ largi poetica modernistă, a 
apărut în 1908, iar primul volum de versuri al lui Kassák 
şi revista sa, A Tett (Acţiunea), deja au apărut în 1915. 
În preajma anilor 1916-1917, a izbucnit o polemică 
între Nyugat şi creatorii ce ţineau de cercul lui Kassák, 
această controversă, ţinând cont de evoluţia ulterioară a 
evenimentelor, a întărit în istoria receptării poziţia critică 
de atunci a lui Babits.4 Ulterior, concepţiile literare se 
apropie, dar această apropiere rămâne latentă, lăsând 
urme abia perceptibile în opinia publică literară. În 
opinia lui Deréky Pál: „deşi argumentele ambelor părţi 
au fost, în mare parte, reciproc irelevante – gruparea lui 
Kassák a adoptat noua metodă într-o măsură la fel de 
nesemnificativă din lipsă de talent şi a grijii pentru operă, 
pe cât de puţin de putredă şi izolată în turnul de fildeş a 
fost literatura estetistă –, în deceniile următoare polemicii, 
s-a redus semnificativ distanţa între concepţiile literare 
ale participanţilor. La vremea aceasta, proletcultiştii se 
distanţează de avangardă (deci se prefigurează orientarea 
estetistă a avangardei), totodată devine extrem de vizibilă 
influenţa avangardei în operele estetiştilor”.5 Istoria 
literară ulterioară a încercat, în parte, integrarea axată pe 
tematică a operelor avangardei timpurii din perspectiva 
„literaturii socialiste”, neglijând iarăşi un corpus 
important de texte, a încercat reaşezarea operelor lui 
Babits, Kosztolányi, Szabó Lőrinc şi alţii, în parte prin 
logica contraargumentaţiei, în acea continuitate literară 
pe care oficializarea ca orientare a realismului social a 
întrerupt-o doar aparent după al doilea război mondial. 
Fapt e că în antologia de documente ale avangardei 
din 1988 (care s-a concentrat pe receptare şi textele cu 
caracter teoretic, autorevelator), postfaţa redacţională s-a 
văzut nevoită să constate: „Cercetarea aplicată şi analiza, 
cum se obişnuieşte să se spună, a istoriei avangardei 
maghiare cade în sarcina viitorului. Acest viitor a devenit 

însă de foarte multă vreme trecut, ne-au sporit numai 
datoriile, de fapt”.6

Întrebarea pe care şi-au pus-o în anii ’90 
cercetătorii modernismului literar maghiar, respectiv 
ce rol are avangarda „clasică” în contextul influenţelor 
istorice în lirica maghiară, adică: dacă literatura 
maghiară de avangardă, încadrabilă între 1915 şi 1930, 
s-a reconectat în vreun fel la tradiţiile viabile ale poeziei/
prozei. Totodată, pare discutabilă impresia că autorii 
neoavangardişti din anii ’60-’70 ar „revitaliza” discursul 
anterior al avangardei maghiare. Deréky Pál, în consens 
cu Kulcsár Szabó Ernő, vede posibilitatea circumscrierii 
literaturii maghiare din a doua jumătate a secolului 
al XX-lea prin intermediul modelului în trei trepte, 
modernism-avangardism-modernism (reînnoit),7 care ar 
putea fi argumentat şi prin evoluţia liricii lui József Attila 
şi Illyés Gyula, de exemplu.

Deşi prin intermediul revistei Holnap (Mâine) 
literatura modernă s-a răspândit de timpuriu în Partium, 
în interiorul Ardealului avangarda şi modernismul se 
suprapun, temporal, şi mai evident decât la Budapesta. 
Poemele lui Áprily Lajos, Olosz Lajos şi Berde Mária, 
care sunt cele mai apropiate de cele de la Nyugat, devin 
cunoscute într-un cerc mai larg tot după război, ca şi ale 
poeţilor mai tineri (Bartalis János, Becski Andor, Becski 
Irén) care îşi încep cariera cu poezii avangardiste (în 
primul rând expresioniste). Controversele referitoare 
la lirica lui Ady continuă încă ani la rând. În acelaşi 
timp, în poeziile mai multor autori transilvăneni se 
pot releva simultan influenţa lui Ady şi a avangardei. 
Poezia Noile vrăjitoare (Új boszorkányok), din 1921, 
de exemplu, semnată de Becski Irén (care atacă aici, 
de altfel, convenţionalismul iubirii şi al rolului femeii), 
ni-l aminteşte prin metaforele folosite când pe Ady, 
când imaginile variantei metafizice a expresionismului: 
„S-au deschis grădinile eterne ale lui dumnezeu/ şi-au 
început să fiarbă ca un pârâu alb/ şi bănuţul cântecului 
meu a zornăit/ ca unul de aur şi sunetul a zburat departe/ 
şi guri largi de aer ronţăind/ cântul bănuţului între dinţii 
lor veşnici/ l-au zvârlit departe în râurile nimicului/ şi cu 
râurile albe, eterne ale lui dumnezeu una era aidoma”. În 
volumul colectiv8 (relativ inegal) al lui Sükösd Ferenc, 
Dobolyi Lajos şi Gyárfás Endre, care a apărut cu subtitlul 
Trei poeţi ardeleni, la care Kosztolányi Dezső a scris 
o prefaţă, întâlnim deopotrivă imagini expresioniste 
hiperbolice şi efecte secessioniste de lumină, asociaţii 
morbide.

Avangarda transilvănenană nu dispunea însă 
de nici un forum care să-i ofere posibilitatea unei 
manifestări pe termen lung. Revistele în care se simţea 
confortabil – Napkelet (Răsărit) din Cluj, Genius/Új 
Genius (Noul Genius) şi Periszkop (Periscop) din Arad 
– îşi încetează mult prea repede apariţia, iar Korunk, sub 
direcţia lui Dienes László, la început abia dacă publică 
literatură, doar studii despre literatură. De la sfârşitul 
anilor ’20, deja şi Dienes – dar mai ales Gaál Gábor, 
care preia sarcina de redactor şi care a scris şi el, în anii 
premergători, texte de avangardă – abordează textele 
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literare tot mai mult sub aspectul aşteptărilor tematice, 
iar impunerea în redacţie a principiului „accesibilităţii“ 
a eliminat aproape total discursul poetic avangardist din 
revistă. La debutul anilor treizeci, şi pe plan mondial se 
întrerupe continua regenerare a „ismelor“. Mulţi poeţi 
şi scriitori transilvăneni de avangardă dispar atunci 
definitiv, de multe ori fără să fi publicat vreun volum, sau 
se raliază ori la tabăra helikonistă, ori la cea a mişcării 
proletare.

Am putea căuta şi un fel de explicaţii poetice 
pentru a le justifica tăcerea: în analiza pe care o consacră 
relaţiilor simbolice ale avangardei clasice maghiare, 
Kulcsár Szabó Ernő vorbeşte despre faptul că lirica 
maghiară, în parte datorită identificării cu modernitatea 
egocentristă de gen Ady, în parte datorită încrederii 
că arsenalul specific poeziei va continua tradiţia de 
la începutul secolului, a creat şi în avangardă o altă 
versiune, de gen anti-discurs, a aceluiaşi limbaj poetic, 
pe care numai modernismul târziu, propriu unor József 
Attila şi Szabó Lőrinc, l-a pus sub semnul întrebării în 
anii treizeci.9 Acelei reflecţii care se referă la capacitatea 
de comunicare i se pot depista puţine urme în lirica 
maghiară a anilor zece-douăzeci. Astfel, avangarda 
maghiară n-a reuşit să contrapuncteze convingător 
percepţia noţiunii de  „accesibilitate“. Acestui fapt i se 
datorează că nici până astăzi poeziile avangardiste ale lui 
Reiter Róbert, Becski Irén sau Becski Andor n-au apărut 
în volume individuale.

Începând cu anii ’30, reprezentanţii politicii 
literare comuniste resping tot mai categoric poetica 
avangardistă, vorbind despre ea ca despre un drum 
înfundat sau – în cel mai bun caz – ca despre un stadiu 
depăşit de evoluţie.10 Dat fiind că aproape toţi autorii 
maghiari de avangardă împărtăşeau vederi politice de 
stânga (au fost printre ei social-democraţi, comunişti, 
radical-socialişti sau idealişti nepartinici), începând cu 
anii ’40, receptarea i-a criticat şi i-a salvat pe autorii 
avangardişti sub umbrela „literaturii socialiste“. La 
sfârşitul anilor ’60, Bori Imre a fost primul care a impus 
un alt punct de vedere: modernismul literaturii maghiare 
l-a identificat aproape integral cu avangarda, şi s-a 
străduit în analizele sale asupra epocii11 să evidenţieze 
elemente de avangardă în scrierile celor mai importanţi 
autori ai anilor ’20-30. Într-un mod asemănător a 
procedat şi Sőni Pál în 1973 în volumul intitulat Radiaţia 
avangardei: a relevat elemente avangardiste nu numai în 
textele lui Reiter Róbert, Bartalis János, Szentimrei Jenő 
sau ale fraţilor Becski, ci a analizat în acest context şi 
lirica lui Dsida şi Áprily, respectiv proza lui Tabéry Géza 
şi Tamási Áron. Ca şi Deréky Pál, cred că în cărţile lui 
Bori este destul de discutabilă încadrarea unor texte în 
sfera anumitor isme. Sőni Pál se confruntă mai puţin cu 
o asemenea problemă, căci el a plasat, practic, întregul 
corpus de texte al avangardei maghiare transilvănene 
sub conceptul cumulativ al „expresionismului“, cu 
deschidere spre conceptul de „activism“ kassákian. De 
altfel, încă în 1924, Dienes László, bazat pe literatura 
germană de specialitate, se străduieşte să dea o definiţie 

mai prudentă a expresionismului, pornind, e adevărat, 
de la fundamentele artei plastice: „În tablou domină o 
legitate metafizică, o abstracţiune, un imaginat principiu 
universal, o intuiţie, şi exprimarea acestora stabileşte 
locul şi culoarea fiecărei linii în tablou. (...) Deci obiectul 
tabloului este revelaţia, şi nu ceea ce apare reprezentat 
în el obiectual“.12 În altă parte, prezintă expresionismul 
ca recunoaştere a handicapului cunoaşterii intelectual-
raţionale, ca alternativă de eludare a acestei insuficienţe: 
„Punctul de pornire nu mai este diversitatea cu mii de 
forme şi culori a lumii exterioare, ci percepţia faptului 
că lumea din afară, aşternută în diversitatea infinită a 
naturii, se regăseşte în toată cuprinderea ei într-un punct 
aspaţial al conştiinţei noastre. Că ea, conştiinţa, este acel 
microcosmos în analogie cu care trebuie să ne imaginăm 
macrocosmosul, dacă vrem să-l înţelegem sau, şi mai 
mult, să-i simţim esenţa“.13 Acea încărcătură metafizică 
şi egocentrism (care în unele variante se poate citi şi 
ca experiment pentru fundamentarea „individuum-ului 
colectiv“ al lui Kassák) despre care vorbeşte Dienes 
se regăseşte, indiscutabil, în cele mai multe texte de 
avangardă transilvănene.

De la lucrarea cuprinzătoare a lui Sőni Pál şi 
de la antologiile de reviste ale lui Kovács János, în 
Transilvania nu s-au înregistrat prea multe tentative de 
recitire a avangardei, desigur şi din cauza clasării brutal 
depreciative la care au recurs diferitele curente de stânga. 
Deşi avangarda maghiară din anii 1910-1920 nu numai că 
a creat o polifonie a literaturii scrise în România, dar prin 
textele lui Reiter Róbert şi Dienes László, respectiv prin 
revistele redactate de Franyó Zoltán şi Szántó György 
a intrat în dialog direct şi sincron cu opere literare de 
orientare asemănătoare, scrise în diferite limbi.

Înapoi la receptarea sincronică – rolul lui 
Dienes László

Expresia „eclectism“ apare frecvent în spaţiul 
public în relaţie cu instituţiile transilvănene din anii 
douăzeci, chiar şi în formularea contemporanilor înşişi. 
Ulterior, pentru cei ce cultivau discursul uniformizator, 
expresia picată la momentul oportun au început s-o 
folosească, în primul rând, în sensul de „incoerenţă 
ideologică“. Cel mai adesea, cuvântul apare cu referire la 
Napkelet şi Korunk de sub direcţia lui Dienes László, deloc 
întâmplător. Iată, de exemplu, ce scrie despre Napkelet, 
care a apărut la Cluj între 1920-1922, Ligeti Ernő în 
cartea sa intitulată Palmier sub povară: „Napkelet şi-a 
dorit să fie publicaţia maghiarimii cu gândire progresistă, 
dar a încercat, concomitent, să apropie, cel puţin în plan 
spiritual, personalităţi de diverse orientări ale divizatei 
comunităţi a minorităţii maghiare. A fost eclectică în cel 
mai nobil sens al cuvântului“.14 Acest eclectism înţeles 
ca principiu de organizare e identic, de fapt, cu concepţia 
liberală de redactare. La cumpăna veacurilor, asemenea 
lui Ligeti Ernő, cititorul e dispus să consemneze ca un 
act pozitiv diversitatea textelor, pluralitatea punctelor de 
vedere.
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Dienes László, cel mai important modelator 
maghiar al asimilării avangardei în Transilvania, 
este prezent în paginile din Napkelet în calitate de 
colaborator permanent. În rubrica intitulată Revista 
presei occidentale, urmăreşte sistematic revistele şi 
volumele franceze, germane şi italiene de avangardă (şi 
nu numai) – activitate pe care, ulterior, o va continua şi 
la Keleti Újság (Ştirea răsăriteană), la Genius, apoi la 
Korunk. Scrierile de mai mare întindere le tipăreşte la 
Cluj, în 1925, sub titlul Artă şi concepţie. Acest volum 
configurează un cadru general de încadrare a artelor 
contemporane, între care variate filosofii occidentale 
şi răsăritene, curente artistice, care par deopotrivă 
abordabile. Întrebarea cu care se deschide volumul – De 
ce nu înţelege omul de azi arta contemporană? – este 
prezentă în volum ca o problematică ineluctabilă, iar 
autorul se străduieşte să descopere acele puncte de reper 
până la care trebuie să ne reîntoarcem ca să ne delecteze 
creaţiile unor curente artistice recente (chiar dacă nu 
devin întotdeauna „accesibile“).

Ca principiu general de explicaţie, aplicând 
un fel de metodă de istoria spiritului, schiţează acel 
fond filosofic pe care unele opere se pot mula. Opera 
de artă nu poate fi înţeleasă, spune Dienes, până nu-i 
este cunoscut fundamentul „conceptual“. Iar din punct 
de vedere conceptual, începutul de secol nu-i nici pe 
departe unitar: „Ne aflăm între o epocă în prăbuşire şi 
alta care începe, în care ruinele vechii ordini se amestecă 
eterogen în noua ordine a lumii care începe să se edifice, 
cu liniile ei fundamentale abia perceptibile. Marea masă 
a oamenilor încă poartă în sine formele vechi, gândeşte 
cu mintea şi vede cu ochii în modurile vechi, deprinse 
de-a lungul secolelor. Însă formele vechi sunt goale, şi-
au pierdut vigoarea. De aceea, astăzi toată lumea trăieşte 
în era meschină, lamentabilă a scepticismului şi a lipsei 
unei concepţii despre lume, neputând scăpa de cămaşa 
de forţă a conceptelor vechi şi neputând accepta cu suflet 
deschis ideile noi, chiar dacă n-au prins încă o formă 
definitivă“.15 Aceasta este o variantă interpretată ciclic a 
teoriei declinului a lui Spengler, care-i înlesneşte autorului 
căutarea în diverse domenii a acelor elemente din care se 
poate asambla o concepţie comprehensivă. La Dienes, prin 
„concepţie“ nu trebuie să înţelegem o opţiune pe lângă 
vreun fel de sistem politic – asta reiese şi din titluri de 
genul Concepţia expresionistă sau Ruptură conceptuală 
în arta europeană. În scrierea care dă titlul volumului, 
dezvoltă cu suficientă rigurozitate acea „concepţie“ pe 
baza căreia pare acceptabilă şi arta diferitelor epoci şi 
curente. Pornind de la estetica lui Kant, afirmă: „Percepţia 
senzorială se realizează numai atunci când obiectul este 
dat. În opoziţie, arta vrea să ofere reprezentarea unor 
obiecte care nu sunt prezente – n-au existat şi nici nu vor 
exista – în experienţa cititorului“.16 Iar în cele ce urmează 
dezvăluie cum, eludând „prejudecata clasicist-naturalistă 
a secolului al XIX-lea“, se poate vedea în altă lumină 
arta dintotdeauna. Principiul „apropierii în cel mai înalt 
grad posibil de modelul natural“ nu-i decât un episod în 
istoria artei, spune Dienes. „Deci această estetică nu vede 

şi caută în istoria artei decât evoluţia tehnicii artistice 
şi consideră artele anterioare, din punctul de vedere al 
fidelităţii faţă de natură, ori drept stadii premergătoare ale 
celei greceşti ori decadenţa acesteia. (...) La subestimarea 
artelor ne-naturaliste a contribuit predispoziţia cercetării 
istorice din secolul al XIX-lea de a vedea în culturile 
vechi doar acele stadii de evoluţie care au condus la arta 
noastră“.17 Faţă de aceasta, Dienes descrie istoria artei 
ca „istorie a voinţei artistice“: „Particularităţile stilistice 
ale epocilor trecute nu decurg din cunoaştere lacunară, ci 
dintr-o voinţă altfel orientată“.18

Aparent, pentru Dienes acest raţionament este 
prea puţin relevant raportat la existenţa simultană a 
curentelor de avangardă. Totuşi, se pare că tocmai acest 
mod de a vedea lucrurile, care se impune şi pe direcţia 
unui ax diacronic, i-a permis lui Dienes László să rămână 
deschis şi faţă de curentele contemporane şi a reuşit, 
fie şi pentru un timp, să trezească interesul unui cerc 
mai larg pentru curentele de avangardă. Deci strategia 
sa de canonizare s-a bazat pe principiul că n-a dorit să 
prezinte noile curente artistice numai prin ineditul lor, 
ci le-a văzut ca etape ale unor procese. 19 Astfel devine 
posibil ca raţionamentul să urmărească schimbarea 
funcţiilor artei şi a diferitelor ramuri artistice. Arta nu-i 
existentă în sine, un lucru imuabil, ci ajunge la publicul 
ei prin mediumuri (actuale) – pornind de la această 
recunoaştere, poate conferenţia Dienes în 1921 despre 
noutatea radicală a filmului şi poate vorbi ulterior despre 
aspectele arhitecturale ale oraşului modern, totodată 
filosofico-antropologice, sau poate proiecta în timp 
metamorfozarea „obositei“ culturi bibliofile în cultură 
bazată pe sunet şi imagine. 20

„Eclectismul“ conceptual, atribuit lui Dienes de 
către critică – nu în ultimul rând pentru că nu poate da un 
răspuns mulţumitor la faptul că Dienes s-a putut distanţa 
atât de accentuat de concepţia comunistă monologică/
monolitică despre lume, timp de aproape un întreg 
deceniu, fiind implicat anterior în pregătirea Republicii 
Sfaturilor, iar apoi în anii treizeci când, reîntorcându-se 
la mişcarea comunistă – deschide o cale revelatoare de 
analiză, plasându-ne în punctul de vedere al autorului, 
a literaturii transilvănene în toată diversitatea ei. 
Materialul beletristic al revistelor Napkelet, Genius sau 
al cotidianelor contemporane e mărturie că literatura de 
atunci era cu adevărat polifonică şi că-n prima jumătate a 
anilor ’20 nici critica n-a impus încă criterii exclusiviste, 
tematice ori politice, faţă de operele ce se năşteau.

Întâmpinarea avangardei în cercul Celor 
unsprezece

Am vorbit deja mai sus despre hiatul semnalat 
prin cifrele calendaristice, care pune în parte problema 
continuităţii liricii maghiare transilvănene, şi mai ales 
a deficienţelor receptării. Acea carte apărută în 1923 cu 
titlul Poezii, nuvele, studii semnate de unsprezece tineri 
scriitori transilvăneni, cu desene de artişti transilvăneni, 
şi intrată în istoria literară ca antologia Cei unsprezece, 
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a devenit un punct de pornire de neocolit în primul rând 
pentru autorii şi analiştii orientării poporaniste. Citind 
textele antologiei, devine evident şi faptul că, în multe 
privinţe, evoluţia ulterioară, configurarea itinerarului 
existenţial a contribuit la această convergenţă. Mişcarea 
de cercetare etnografică a anilor ’30, grupul Tinerilor 
Ardeleni i-a descoperit în câţiva dintre autorii antologiei 
Cei unsprezece – Balázs Ferenc, Jancsó Béla şi Tamási 
Áron – pe acei parteneri care la data respectivă puteau 
sprijini, din poziţia scriitorilor deja afirmaţi sau cel puţin 
cunoscuţi, strădaniile esenţialmente sociologice şi de 
organizare socială ale tinerilor.

În antologie descoperim puţine urme ale 
discursului avangardist, numai povestirile ritualice ale 
lui Tamási Áron se pot contrage din varianta metafizică 
a expresionismului. Cu inculcarea ritualurilor în text, 
tocmai Tamási este cel care, de altfel, e capabil să 
depăşească orizontul „generaţionist“, care se poate lega 
în antologie de numele şi receptarea lui Szabó Dezső. 
Pe de o parte, Szabó a fost important pentru autorii 
antologiei tocmai pentru rădăcinile sale ardelene, iar pe 
de alta datorită gestului său de reîntoarcere la sat, care, 
prin romanul Satul luat de ape (Az elsodort falu), a pus 
chestiunea importanţei originii pentru numeroşi tineri, 
dorinţa de a cunoaşte şi popula spaţiul rămas, mai mult 
sau mai puţin, neatins de crizele declanşate de război. 
Şi în articolul-program al lui Balázs Ferenc se dă glas 
aleanului după organicitate, care ar putea deveni un 
răspuns la traumele trecutului apropiat – ale războiului 
şi ale graniţelor redesenate. În clipa „marelui eşec“ 
şi a „prăbuşirii“, spune Balázs, „omul sărută, înainte 
de toate, pământul; acum, maghiarimea a trebuit să-şi 
ia adio şi să se resemneze, căci a fost decepţionată în 
credinţa într-o solidaritate mai cuprinzătoare. Şi-atunci 
privirea se întoarnă spre sine şi propriul suflet îl duce la 
înflorire cu lacrimile sale“.21 Îi evocă pe „marii scriitori 
ai timpurilor noi“, de o imaginaţie bogată, care reprezintă 
transilvanismul: „despre Ady şi Szabó – care, precum 
arborii cu coroană colosală, ating stelele; rădăcinile 
le pătrund până în miezul pământului, iar frunzele lor 
plutesc prin aer până la îndepărtatele mări“.22 Din lirica 
transilvăneană contemporană evidenţiază poezia lui 
Szentimrei Jenő, care ilustrează coapartenenţa organică 
a lucrurilor apropiate şi îndepărtate, şi prin aceasta se 
înrudeşte cu vechile mitologii şi noile imnuri ale naturii.23 
Într-adevăr, expresionismul lui Szentimrei e mai evident 
decât cel al lui Szabó Dezső – asupra concepţiei literare a 
lui Szentimrei voi reveni la locul potrivit. De data aceasta 
aş sublinia doar, în legătură cu concepţia lui Balázs 
Ferenc, că la el noţiunile-cheie ale expresionismului – 
cosmicitate, mitologie etc. – se asimilează în sistemul 
argumentativ al edificării unei noi identităţi: în însăşi 
construcţia transilvanităţii. Balázs nu aşterne pe hârtie 
termenul „expresionism“, nici nu utilizează noţiunile 
amintite în sens de curente, ci le subliniază tocmai 
perenitatea, legătura lor cu peisajul, cu etnicul. Totuşi, 
evoluţia ulterioară dezvăluie că o asemenea abordare 
esenţialistă a funcţionat pentru el ca un curent de 

gândire – concepţiile i se modifică semnificativ în a doua 
jumătate a anilor ’20 şi, ca fondator după model apusean 
al mişcării cooperatiste, al universităţilor populare, se 
impune ca unul dintre cei mai consecvenţi gânditori de 
stânga ai timpului său.

În legătură cu Cei unsprezece, de mai multe ori 
s-a exprimat constatarea că autorii, teoreticienii ei s-au 
conectat la curentele de avangardă, cartea lor fiind sinteza 
timpurie, originală a avangardei şi a specificului popular. 
În special Láng Gusztáv s-a străduit în mai multe scrieri 
să dezvăluie orizontul larg al antologiei, depăşind izolarea 
naţionalistă, şi acest lucru l-a făcut perceptibil prin crearea 
de analogii avangardiste: „pe de o parte, încă deplasează 
spre cromatica local-particulară – în primul rând, tradiţia 
populară secuiască – transilvanismul structurat atunci 
ca ideologie, sub influenţa lui Szabó Dezső tensionând 
literatura până la înţelegerea ei ca autoafirmare a 
identităţii; totodată, în opoziţie cu conservatorismul anti-
transilvanist, ralierea la tendinţele moderne ale epocii, 
la expresionismul literar a ajutat la ridicarea acestui 
program deasupra provincialismului, în măsura în care 
îndeamnă la sinteza dintre tradiţiile populare locale şi 
modernismul de perspectivă europeană“ – spune Láng 
într-un cuvânt-titlu din Lexiconul Literaturii Maghiare 
din România despre Balázs Ferenc şi concepţia sa 
de atunci, expusă în Cei unsprezece.24 În altă parte, 
aseamănă cu activismul cercului lui Kassák programul 
antologiei din 1923, adăugând că specificul poporanist al 
grupului se opune literaturii conservatoare de inspiraţie 
populară, iar tradiţiile specifice, credinţele populare le-
au conciliat cu orientările expresioniste şi suprarealiste.25 
Sőni Pál evidenţiază, de asemenea, această legătură26, iar 
Cseke Péter, pe urmele lui Láng, caracterizează în mod 
asemănător volumul.27

Deci, aceste caracterizări vorbesc despre 
expresionism, pe de o parte, în relaţie cu Szabó Dezső, 
iar pe de alta amintesc din antologie articolul de mică 
întindere al lui Jancsó Béla, intitulat Expresionism. De 
fapt, articolul lui Jancsó Béla nu poate fi privit nici pe 
departe ca document al ralierii la expresionism, ci mai 
curând ca o palidă manifestare de simpatie, situată însă la 
mare distanţă de identificare. Esenţa raportării la curentul 
artistic respectiv reiese deja din prima propoziţie a textului 
(„Aceasta este ultima staţie formală a romantismului, 
dar şi prima deschizătoare de drum a unei arte noi“.), 
Jancsó vorbeşte despre tendinţele expresioniste în 
numele unei arte situate dincolo de expresionism. „Nu-i 
desprinderea de sol a modestei viorele, ci dorinţa rodiei 
de a coborî din turnul de fildeş pe pământ. În viziune, 
expresionismul încă este romantic, dar linia se reîntoarce 
aici grăbită în unghi ascuţit spre existenţa tuturor. [...] Şi 
când expresionismul vrea să sensibilizeze prin propoziţii 
simple, uscate, puritane, interjecţii gâfâite, în opoziţie 
cu complexitatea celuilalt, deschide două drumuri prin 
angrenarea în existenţa comunităţilor. Căutarea pe căi 
afectate a simplităţii, chiar dacă slăbeşte forma rigidă a 
angrenajului romantic, deschide spaţiu pentru revenirea 
la primitiv şi viitoare lăstăriri cu specific popular“.28 
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E interesant, şi-i un semn al distanţării parţiale, că în 
literatura maghiară Jancsó îl consideră expresionist 
doar pe Szomory Dezső; în mâna „mesagerilor noii 
arte“, Szabó Dezső şi Nyírő József, îl consideră doar un 
instrument în procesul căutării.29

Receptarea avangardei la Cei unsprezece este 
deci contradictorie: se conectează propriu-zis la isme 
mai ales în punctele în care se produce revalorizarea 
„cosmogonică“ şi mitologică – chiar dacă Balázs Ferenc 
apreciază acest lucru ca fiind o trăsătură mai curând 
transilvăneană, decât una categoric avangardistă. Însă de 
aici apare deja perspectiva posteriorităţii, nevoia raportării 
la o epocă încheiată (la „romantism“), care s-a generalizat 
cu celeritate în judecarea curentelor avangardiste. Din 
acest punct de vedere, cel mai caracteristic este, probabil, 
lucrarea sinoptică a lui Jancsó Elemér din 1935, în care 
putem citi următoarele: „Spre 1927-28, atât în străinătate, 
cât şi la noi, voga ismelor se poate considera depăşită. 
Sutele de volume de versuri, care reflectă universul ideatic 
al acestor noi curente poetice, sunt doar «documente de 
epocă». [...] Extravaganţa, afectarea, explozia de cuvinte 
sforăitoare, anarhia nervoasă a formei şi conţinutului, 
năzuinţa spre universalitate, aspiraţia atingerii unei 
ordini şi armonii superioare şi totodată dizarmonia 
totală a gândurilor, a scopurilor propuse şi a expresiilor 
artistice caracterizează această orientare poetică mult 
controversată, însă neputincioasă să se legitimeze pe sine 
prin creaţii artistice majore“.30 Uzul unui vocabular şi 
a unei valorizări similare s-au dovedit hotărâtoare timp 
îndelungat în critica literară transilvăneană.

Gaál Gábor şi relaţia revistei Korunk cu 
avangarda

În relaţie cu Korunk şi cu Gaál Gábor, istoria 
literară a relevat relativ amănunţit legăturile cu avangarda 
şi îndepărtarea treptată de aceasta. (E adevărat, însăşi 
utilizarea termenului de avangardă s-ar putea dezbate, 
analiza îndelung în istoria receptării lui Gaál.) În 1971, 
în cartea sa despre Gaál Gábor, Tóth Sándor consacră 
un capitol separat imaginii avangardei în opera lui Gaál 
Gábor din anii ’20.31 De asemenea, Sőni Pál vorbeşte 
pe larg în Radierea avangardei despre accepţiunea 
dată avangardei în publicaţiile de stânga a anilor ’20. 
Concluzia sa (ca şi concluzia celor mai mulţi dintre 
autorii contemporani care semnau articole în Korunk) 
consonează cu opinia pe care o reprezintă şi Jancsó 
Elemér în anii douăzeci-treizeci: „la sfârşitul anilor ’20, 
Korunk consideră avangarda o epocă definitiv încheiată, 
deci ceva peste care trebuie să răzbaţi, şi sugerează tot 
mai clar şi în ce direcţie“.32 În cazul revistei Korunk, 
raportarea este nuanţată de faptul că atâta timp cât poziţia 
ei se poate rezuma în modul semnalat, ani la rând a 
acordat atenţie majoră prezentării ismelor şi „criticii“ lor.

Cea mai cuprinzătoare sinteză despre relaţia 
dintre revistă şi noile arte contemporane a fost realizată, 
probabil, de Kántor Lajos: studiul său de mare întindere, 
Imagine, imago mundi), cercetează, în primul rând, 

orientarea spre arta plastică a revistei Korunk între cele 
două războaie mondiale, însă furnizează şi o serie de anexe 
despre legăturile personale ale redactorilor – Dienes, apoi 
Gaál – cu Kassák Lajos şi alţi artişti de avangardă, despre 
polemicile şi campaniile ce se desfăşurau în revistă.33 
Destul de strânsă prin ambivalenţa ei, conjugată prin 
mai multe interacţiuni – cum se poate urmări în studiul 
lui Kántor, respectiv şi în scrierea34 lui Csaplár Ferenc, 
printre alţii – această relaţie este marcată, pe de o parte, 
de numărul doi al revistei Korunk, în 1926, respectiv 
de articolul-program Noua artă există!, apărut într-
un supliment-Korunk (mai târziu, cu această scriere îşi 
începe Kassák cartea intitulată Istoria ismelor), împreună 
cu acel proiect de copertă care „reprezintă“ la începutul 
anului 1929 timp de patru numere publicaţia. Pe de altă 
parte, de acele opinii negative care se intensifică în anii 
1929-1930, care – ca urmare a articolelor cu tonalitate 
agresivă ale lui Fábry Zoltán, József Attila şi alţii – au 
condus la ruptura dintre Kassák şi Korunk.

Cu toate acestea, Kántor Lajos îşi documentează 
convingător teza că urmele concepţiei avangardiste 
despre artă sunt prezente şi în continuare în revistă, 
în special în ceea ce priveşte arta plastică. În opinia 
sa, în locul relaţiei Dienes László-Kassák Lajos-
constructivism, prezenţa la nivel superior a avangardei 
este asigurată în anii ’30 de relaţia Gaál Gábor-Moholy-
Nagy László-Bauhaus.35 În anii treizeci însă, materialul 
liric al revistei Korunk se modelează deja după principiul 
militant al „accesibilităţii“: între textele publicate aici 
de Becski Andor sau Méliusz József întâlnim şi poeme 
în vers liber, însă acele indicii care ar sugera, de pildă, 
desemiotizarea elementelor lingvistice (şi aceasta ar fi o 
marcă fundamental avangardistă) nu se mai regăsesc în 
lirica de la Korunk.

La aniversarea a 50 de ani de la apariţie, Rácz 
Győző încearcă să descopere urme ale concepţiei artistice 
avangardiste36 şi în Korunk-ul de la sfârşitul anilor ’30, 
de „front popular“, însă literatura de specialitate pe 
coordonata Gaál Gábor se poate considera omogenă 
din perspectiva că documentele cele mai relevante ale 
legăturii cu avangarda trebuie căutate în anii ’20: în 
caietele de note vieneze ale lui Gaál, respectiv în paginile 
din Despre asta e vorba (Erről van szó).

Analizând concepţia avangardistă a lui Gaál, 
Tóth Sándor evidenţiază că în timp ce iau naştere 
diferitele documente scrise ale acestei legături, nici 
concepţia lui Gaál, nici avangarda nu pot fi privite ca 
obiecte statice, rigide: şi unul, şi cealaltă se află într-o 
necontenită schimbare. „Gaál Gábor nu contemplă de 
pe malul realismului tradiţional cavalcada avangardistă 
pestriţă a anilor ’20, ci se află în chiar mijlocul 
curentului, se frământă şi polemizează, se identifică şi se 
împotriveşte (mai precis: apropiindu-se de unele curente 
avangardiste, inevitabil se îndepărtează de alte curente, 
tot de avangardă), ca la începutul anilor treizeci, prin 
conservarea-depăşirea avangardei, să ajungă la «noul 
realism», concepţia sa.“37 – scrie Tóth, folosind, evident, 
termenul de avangardă în sensul cel mai larg, împreună 
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cu conţinutul militant. Fapt e că între însemnările lui 
Gaál, datând din prima jumătate a anilor ’20 (aproximativ 
din aceeaşi perioadă cu scrierea citată a lui Jancsó Béla), 
descoperim pasaje care prezintă în culori pozitive 
expresionismul: „Îl aşează din nou pe om în centrul 
genezei. El populează lumile cu linii, culori, freamăt, 
plante, zei, animale, spaţiu, timp, cu propriul eu. Din nou, 
omul porneşte de acolo de unde a pornit cu milenii înainte. 
Iarăşi e atât de liber precum copilul care s-a născut acum 
pentru a fi fericit“.38 Un fel de ideal organic îmbibă deci 
şi această imagine a expresionismului, ca şi concepţia 
contemporană despre literatură a lui Szentimrei Jenő. 
În cele ce urmează, Tóth relevă că în timp ce în caietele 
vieneze simpatia, identificarea autorului ni se dezvăluie 
mai ales din declaraţii programatice, teze abstracte 
(teoretice, speculative), criticile ulterioare (în care şi 
în a doua jumătate a anilor ’20 refuzul se accentuează 
deja) s-au născut pe marginea câte unei creaţii concrete – 
astfel devine posibil faptul că tăioasele critici gaáliene se 
datorează în realitate eşecurilor artistice analizate. Ceea 
ce pare indubitabil: un fel de ambivalenţă, de ezitare 
între acceptarea implicatoare şi respingerea rezultatelor 
avangardei de-a lungul anilor douăzeci. Într-adevăr, 
la această dată, vocea lui Gaál Gábor se aude din toiul 
schimbărilor, certitudinea „depăşirii“ ismelor încă nu-i 
un fapt consumat.

„A sosit cu maşina de la Viena un bărbat înalt, 
elegant, împreună cu tânăra sa soţie şi secretarul îndesat, 
cu frunte înaltă, căruia i se adresau cu domnul profesor. 
S-au cazat la modernul hotel Astoria de lângă podul de 
peste Someş. Formularul de evidenţă l-au completat 
astfel: «Baron Hatvany Lajos şi soţia, născută Marton 
Erzsébet, şi însoţitorul lor, Gaál Gábor»“.39 Ştirea 
despre sosirea la Cluj în 1926 a lui Gaál Gábor ne 
este furnizată în acest stil de acel Benamy Sándor care 
devine în 1927 coautor la Despre asta e vorba. Altfel, 
Benamy însuşi e o figură contradictorie, un cusurgiu – 
până la mutarea sa în Ungaria, în 1934, a fost prezent 
în viaţa literară transilvăneană ca autor de drame, 
romane, jurnale de călătorie. Pe scurt, Benamy evocă şi 
încropirea pamfletului, respectiv orizontul spiritual de 
atunci al lui Gaál Gábor: „Cotidianele nu erau adecvate 
pentru manifestarea eului său precoce, profund, cititorii 
obişnuiţi nici nu l-ar fi înţeles. În stilul său, în expresiile 
sale, lumea răvăşită se zvârcolea-încolăcea căutându-şi 
drumul spre clarificare. [...] Manifestării lirice a forţei 
sale creatoare i-a oferit o oportunitate angajamentul 
nostru comun. Frecventele plimbări, discuţiile purtate 
la cafeneaua New York, la Clubul Ziariştilor, dar mai 
ales la el acasă, au copt proiectul nostru de a publica un 
«avertisment uman şi social»“.40 Proiectul de a scoate 
o revistă în continuarea pamfletului nu s-a realizat, dar 
douăzeci şi patru de pagini de materialele publicate oferă 
şi aşa oportunitatea ca Gaál şi Benamy să-şi dezvolte 
reliefat concepţiile. Sub texte, în general, nu figurează 
semnături, cel mult monograme: „G.G,“, „B.A“, şi numai 
în cazul a două scrieri, „Ben Ami“ – care, în fond, se pot 
considera tot o semnătură.

Curiozitatea în Despre asta e vorba e că scrierile 
despre critică, literatură, concepţie despre lume folosesc 
un limbaj asemănător cu manifestele avangardiste. 
La unison cu aspiraţiile contemporane, autorii sunt 
preocupaţi de un fel de artă sintetică, de posibilitatea 
unei rostiri autentice în consecinţa căutărilor, se ivesc 
însă şi urme care se pot asocia cu reflecţiile avangardiste 
despre demolarea graniţelor dintre genurile artistice, 
despre capacitatea de comunicare a cuvintelor: „Visez 
un cadru nou, pentru care a sosit timpul şi de care omul 
are fatalmente nevoie. Această formă nu-i poezie şi nici 
roman, nu-i dialog şi nici dramă. Această formă e un fel 
de studiu. Prima şi ultima clarificare. O luptă pe viaţă şi 
pe moarte cu conceptele noastre. Şi totuşi e, simultan, 
poezie şi roman şi dialog şi dramă, pentru că lumea e 
vie şi îngropată în noţiunile noastre, tot ceea ce e simţire 
şi eveniment şi controversă şi confruntare. Conceptele 
noastre răstălmăcite şi intonând, concomitent, de toate şi 
în toate felurile reprezintă istoria lumii... Aştept cadrul 
ultimei curăţenii, marea Spălare“.41 Pentru Gaál Gábor 
deci schimbarea curentelor artistice consonează cu 
experimentele reluate iar şi iar ale căutării limbajului 
desăvârşit, îl preocupă întocmirea „Dicţionarului 
Umanităţii“, care ar risipi confuziile dintre oameni şi care 
ar înlesni realizarea unei cunoaşteri şi comunicări mai 
autentice: „Deasupra noastră există un univers separat, 
al cuvintelor! Aceasta este creaţia noastră! Noi nici nu 
mai gândim. Undeva s-a creat un cuvânt, cu un conţinut 
primar, iar buzele noastre îl rostesc. [...] Astfel, spunem 
altceva decât ceea ce gândim, gândim altceva decât 
simţim, simţim altceva decât dorim şi vrem altceva decât 
ceea ce se zbate în instincte...“42 Scrierile intitulate Despre 
asta e vorba apar ca un fel de serial pe prin formatul 
redus de ziar. În structura lor de bază, formulează ideea 
necesităţii „de a ne schimba“ şi totodată o subliniază de 
fiecare dată dintr-o perspectivă nouă. Ecuaţia căutării 
unui limbaj autentic interferează cu căutarea problemelor 
(considerate) autentice („să discutăm despre ceea ce este 
vorba“). În fragmentul din Despre asta e vorba, deja 
amintita dicţie avangardistă se asociază cu modernismul, 
respectiv cu toposurile lumii în extensie: „Să ne păşim 
(sic!) sinele de demult! Să ne colonizăm în timp! Doar el 
este al nostru! Să fim contemporani! Aceasta e cea mai 
mare bucurie! Să lăsăm timpul şiroitor să ne pătrundă în 
inimă! Acesta este unicul nostru câştig! Să gândim odată 
cu păsările de fier! Un lucru simplu şi clar! Şuruburi. 
Gazul explodează în motoare şi zboară, cu fratele nostru, 
cu florăreasa, care, de asemenea, e energică, presară flori 
în calea zilelor obişnuite! Activi mai sunt şi inginerii, 
laboranţii, comandanţii de oşti, ţăranii şi mânuitorii 
ciocanelor“.43

Pe pagina de titlu a publicaţiei se poate citi un 
colaj care produce un efect grotesc, pe urmele Saturday 
Evening Post, Hamburger Nachrichten, respectiv Prager 
Press. Poetica banalului este contrabalansată oarecum de 
un citat din Ivan Goll: „Nemângâiat rătăcesc prin Europa/ 
C-o rândunică moartă-n buzunar“. Contrapunctul se 
păstrează şi în continuare, în parte prin alternanţa 
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semnăturilor „G.G.“/„Ben Ami“, în parte sub aspectul 
tonalităţii, în maniera în care însuşi Gaál Gábor publică 
în revistele sale scrieri de diferite genuri. Deşi operele lui 
Benamy Sándor ar putea fi mai „literare“ ca gen (L-aţi 
văzut Dumneavoastră pe Einstein trăgând cu ochiul? e o 
scenetă dramaturgică, M-arunc în forfota din Cairo este, 
aparent, un jurnal de călătorie romanesc), în fapt şi-n 
cazul lor se dovedeşte dominant caracterul tezist, ca şi în 
cele două articole ce recurg la genul epistolar, intitulate 
Scrisoare deschisă către editor, respectiv Scrisoare către 
directorii de teatru. Eseurile, manifestele lui Gaál Gábor 
au un mai pronunţat caracter literar, în sens montaignean. 
Scrierile sale pragmatice (pe lângă patru părţi din Despre 
asta e vorba, în special textul intitulat Despre critica 
literară) au devenit, pe bună dreptate, texte antologice 
ale volumelor lui Gaál Gábor. Consacră o scriere scurtă 
şi grupării de la Helikon, în care analizează critic 
activitatea grupului, constată supravieţuirea în operele 
lor a literaturii promovate de gruparea de la Nyugat, 
declară că „Helikonul transilvan nu reprezintă nici pe 
departe literatura transilvăneană“, relevă aspecte umane 
universale şi în localismul poeziei lui Bartalis János – 
singurul amintit nominal în articol.44

Scrierile amintite – cu excepţia ciclului Despre 
asta e vorba – anticipează tonul de mai târziu, făcut 
cunoscut în Korunk. Surprinzător însă, Gaál Gábor 
include în publicaţie şi câteva dintre poemele sale 
timpurii, nesemnate, sub titlul Din versurile 1234... 
poeţi. Este vorba de poeme în proză scrise în 1923 şi 
1925. Acestea sunt, stilistic, texte care se pot compara 
cu perioada vieneză a avangardei maghiare, doar că 
pulverizează cadrul propoziţiilor într-o mai mică măsură, 
parcă, decât Poemele numerotate ale lui Kassák Lajos: 
„Leni Leona zadarnic chicoteşti în separeul de la Kakadu 
în vis şerpi îţi alunecă pe sub sân şi-n van te potolesc 
nu înţeleg nici eu însumi/ nu înţeleg Leni Leona nici 
ciuboţica-cucului nici benzina până şi fardul tău roşu e un 
mister pentru mine un mister pielea deşi îmi sunt surori 
misticele raze de sub ochii tăi“. Mult mai fascinant e însă 
textul autoironic, pe care-l publică sub titlul Amurgul 
liricilor înaintea prozo-poeziei citate mai sus: „Liricul e 
anacronic. O fiinţă de prisos. [...] Continuă să colinde cu 
fluierul în oraşele de mortar şi ciment şi pe sub stâlpii 
de telefon. Opincile-i sunt rozalii. Iubita sa locuieşte 
într-o citadelă, în uzina vieţii şi a istoriei de acum nu mai 
vorbeşte despre noi... Cravata, şosetele, pălăria au fost 
produse în fabrici. Şi salamul pe care-l consum la cină. 
Mai întâi, au omorât vita cu electricitate. Au tranşat-o cu 
maşini şi-n batoane lungi a gonit o părticică spre mine, 
cu trenuri puse-n mişcare de aburi şi uleiuri. Gonesc 
toată ziua în umbra plugurilor cu aburi şi a elevatoarelor. 
Manualele şcolare ale copiilor gazdei mele sunt scumpe 
iar liricul face negoţ tot cu mărfurile sale vechi“.45

Ulterior, în răstimpul în care a fost redactorul 
revistei Korunk, acest punct de vedere, cum am amintit 
deja, se manifestă cu precădere numai în zonele 
extralingvistice, în materialele de artă plastică ale 
publicaţiei. În preajma anilor ’30, se pare, Gaál Gábor 

şi helikonoştii au socotit deopotrivă a fi descoperit 
Dicţionarul Umanităţii, „limbajul desăvârşit“ care îi 
exprimă – pe de o parte, în limbajul simplificat, care redă 
cât mai adecvat conţinuturile luptei de clasă, iar pe de alta 
în limbajul ce redă conflicte fundamentale în angrenaje 
simbolice al literaturii transilvaniste cu o reprezentare 
temporală şi spaţială specifică. În aceste discursuri n-a 
mai rămas loc pentru avangardă (datorită metamorfozei 
„voinţei artistice“), considerată parte a unei epoci 
încheiate, uitând până şi de urmele acelor instituţii care 
i-au oferit spaţiu de manifestare în prima jumătate a 
anilor douăzeci.

(capitol din Avangarda în literatura maghiară 
din România, Editura Bastion, Timişoara, 2009)

______
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V.	Literatura	pentru	copii	și	
adolescenți

ZÁGONI Balázs

                         foto-credit: Meszaros-Peter

Zágoni Balázs a devenit un nume familiar în 
literatura transilvană, datorită cărților Barni și a seriei 
Cartea Comoară. Cartea lui Barni, respectiv Barni și 
gemenele au fost publicate și în limba cehă de Editura 
Triton din Praga, iar din Cartea lui Barni s-a realizat o 
selecție și în limba română, tradusă de Marius Tabacu. 
Cartea Povestiri Clujene a fost adaptată într-o piesă de 
Teatrul de Păpuși Puck din Cluj-Napoca.

Balázs Zágoni este autorul în total a paisprezece 
cărți de ficțiune și non-ficțiune pentru copii și adolescenți. 
Pentru romanul său Sfera – Lumina neagră 1. (A Gömb) 
a primit în anul 2019 Premiul pentru Cea mai bună 
carte de tineret în Ungaria și Premiul pentru Cultură 
Contemporană Maghiară Transilvană. Locuiește la Cluj 
împreună cu soția și cei trei copii și este lector universitar 
al Universității Babeș-Bolyai, unde predă cursuri de 
scriere creativă, scenaristică și istoria filmului.

I. Dronele bonzar

M-a învățat Tata că de dronele bonzar nu te poți 
ascunde pur şi simplu. Te trădează temperatura corpului, 
chiar dacă stai întins şi perfect nemișcat. Betonul însă este 
bun, te protejează și de cameră, și de senzorii de căldură. 

Stau pitit într-un tub imens de beton, turnat 
cândva pentru a deveni canal de ape uzate, dar rămas aici 
în mijlocul pădurii fără să fi avut vreodată vreun rost. 
Mă gândesc cu groază că drona îmi va detecta rucsacul 
maro care îmi alunecase de pe spate când am sărit în tub, 
întrebându-mă dacă îl poate deosebi de ruginiul frunzelor 
umede. Înainte să pornim, Tata îmi vorbise într-una despre 
drone, dar niciun cuvânt nu scăpase despre faptul că granița 
Zonei Interzise este deja atât de aproape de noi. Cu toate că 
eu mă descurc destul de bine cu dronele. Adevărul este că 
acum trei ani, când au apărut dronele bonzar, au semănat 
groază în toate coloniile. Înainte existau doar nişte drone 
mărunte, cu patru elice, elaborate cu zeci de ani în urmă cu 
scopul de a livra la domiciliu produse de mici dimensiuni. 

La un moment dat am observat că aceste drone zboară din ce 
în ce mai frecvent în direcţia noastră, către pădure și colonii, 
deşi noi de aici nu prea comandam nimic. Pe aici străzile nu 
au denumiri, nici casele nu sunt numerotate, iar locuitorii de 
aici nu au conturi bancare, cel mult datorii vechi și neachitate 
față de Oraș. Era mai clar ca lumina zilei că aceste drone 
spionau pentru poliția orășenească, necăjindu-i mai mult pe 
gadgetiști pe aici, pe cei ce cercetează gunoaiele, dar și pe 
cei ca noi, bieți ciupercari.

Abilii colecționari de fier vechi însă au găsit rapid 
punctul slab a dronelor: odată aterizate și acoperite cu o 
creangă, ele nu mai decolează, creanga constituind un 
obstacol pentru ele. Astfel dronele pot fi capturate cu 
ușurință. O dronă intactă valorează mult pe piața neagră, 
de aceea a început capturarea lor și pentru un timp aceste 
mașinuțe zburătoare cât un parasol, s-au împuținat 
deasupra capetelor noastre. Până când, acum vreo trei 
ani, au apărut dronele bonzar. Nu din cauza formei lor, 
ci datorită zgomotului produs au primit această denumire. 
Sunt cât un tomberon, sunt dotate cu motor turboreactor, 
cu gaz, cu laser, chiar și cu arme de foc. Zboară la înălțime 
relativ mare, scanează împrejurimile, uneori însă coboară, 
aparent fără nici un motiv, la doar câțiva metri de sol și 
plutesc acolo. Tata a văzut odată, cum un bonzar a atacat 
un grup de băieți care colecționau fier vechi: nu se știe dacă 
au aruncat cu pietre în bonzar sau doar și-au arătat pumnii 
către acesta. Ca o ripostă, drona a emanat gaze asupra 
copiilor, aceştia au încercat să scape, dar doi au leșinat, 
iar ceilalți i-au lăsat în urmă. Fapt este că drona bonzar nu 
poate fi capturată și vândută pe piața de vechituri pentru 
două baterii solare second hand sau pentru un sfert de 
porc. Este mai iute, mai mare și mult mai periculoasă decât 
predecesoarea sa. Însă este mult mai zgomotoasă, de aceea 
o auzim din timp. Eu o aud mereu cu cel puțin o jumătate 
de minut înainte să ajungă la mine. Și găsesc mereu ceva 
sub care mă ascund.

Această dronă bonzar însă nu vrea sub nicio formă 
să plece. Bâzâie chiar deasupra crengilor, provocând un 
vuiet puternic în tubul de beton, de mă dor deja urechile. 
Înăuntru, în tub, se învârtejesc frunzele copacilor. Îmi ridic 
capul, mă târăsc mai aproape de unul din capetele tubului. 
Mă uit afară iscoditor, fără să-mi scot capul, scanez 
tacticos pădurea. Pe Cracă nu l-am mai văzut de când s-a 
împiedicat, pe partea de dincoace a talazului, de cablul din 
sârmă care a declanșat probabil întreg sistemul de alarmă. 
Pe lângă talaz erau atât de multe buruieni și atât de mult 
gunoi, iar noi ne grăbeam atât de tare din cauza marfarului 
care se apropia, încât nu am fost atent la panourile de 
interzicere – dacă au existat măcar. În situații similare Tata 
ar fi strigat la mine: „Ridică-ți picioarele, băiete, căci nu 
vrei să calci în capcană și nici să te împiedici de sârmă sau 
de crengi!” Dar Cracă nu are tată care să-l fi învățat astfel 
de lucruri. Drona se apropia rapid, ajunsese chiar deasupra 
șinelor, așa că am fugit înăuntru, în pădure. 

Pe Boki nu-l văd nicăieri. Pe Cracă îl observ în 
ultima clipă. Este pitit după un copac mai voluminos, la 
numai trei metri de mine; îi văd doar degetele cu care se 
agață spasmodic de scoarța copacului. Nu știu dacă m-a 
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observat. Acum stă bine unde stă, drona nu îl observă, dar 
dacă bonzarul se dă puțin la dreapta, va avea probleme. 
Mă întorc și mă târăsc până la celălalt capăt al tubului, 
cercetez și acolo situația, pe cât se poate. Aici se vede 
mai puțin din pădure, încerc să compensez panorama 
mai redusă cu o scrutare mai temeinică. Sper să-l zăresc 
pe Boki. După câteva minute de chiorât fără rezultat, mă 
întorc la locul meu inițial. Decid să-l strig pe Cracă.

‒ Cracă, Cracă! Nu te mișca! Acum nu te mișca, 
dar dacă drona pornește spre tine, ocolește copacul spre 
stânga și plonjează aici lângă mine! Cracă, mă auzi?

Nu mă aude, zgomotul este prea puternic. Încerc 
din nou, dar în zadar, zgomotul se tot întețește. A început 
drona să coboare? Deocamdată nu, după cum se învârtesc 
frunzele. Vine încă o dronă, dar nu reușesc să-mi dau 
seama din ce direcție. Cracă nu se mișcă, deci probabil că 
nu vin din direcția lui. Sau doar nu le observă?

De fapt nici acum nu înțeleg de ce l-au trimis pe 
Cracă cu noi. În mod normal, la Prima patrulă pot participa 
doar cei de treisprezece ani, şi doi sau trei, pentru prima 
dată în viața lor fără însoțitor adult. Așa a fost concepută 
de către fondatori, adică de tata și de prietenii lui. Cel mai 
mare dintre ei este șeful patrulei, de data aceasta sfiind eu 
acela, deși am împlinit, şi eu şi Boki, vârsta de treisprezece 
ani luna trecută. Cracă nu are nici doisprezece ani, este 
orfan, trăiește cu bunica în colonie. Părinții lui au murit de 
gripă imediat ce s-au mutat aici. Am auzit că tatăl lui era 
deja bolnav când au sosit, mama lui molipsindu-se de la el. 
Dar pe atunci eu aveam doar trei ani. Cracă are mult mai 
multă nevoie să învețe să culeagă singur ciuperci. Măcar 
de-ar fi mai atent! Trebuie să-i dai totul mură-n gură și uită 
în doar zece minute orice i-ai spune. Adesea se comportă 
ca un copil de șase ani. Dar are un suflet mare și poate fi 
foarte amuzant. Uneori le nimerește de-a binelea. 

Dau un exemplu: înainte să fi pornit încoace, eram 
doar cu tata, care din senin m-a rugat să îngenunchez. 
Rugămintea lui m-a surprins, căci ultima dată când mi-a 
poruncit să îngenunchez, aveam zece ani și mi-a spus să stau 
în genunchi o jumătate de oră drept pedeapsă pentru că am 
aruncat o jumătate de găleată de hribi cenușii putreziți. El 
însă susținea că nu erau stricaţi și că ar fi avut un client bun 
în după-amiaza respectivă. Cred că a născocit totul ca să 
mă simt prost și să mă gândesc ce comoară sunt ciupercile. 
Pariez însă că și el le-ar fi aruncat, dacă le-ar fi mirosit. 
Dar nu contează; așadar m-a pus și azi de dimineață să 
îngenunchez, s-a comportat însă mult mai blând față de 
situația cu hribii. Și-a pus mâna pe capul meu și am stat 
acolo în liniște, nici nu știu cât timp. Nu mi-am ridicat 
privirea la el, doar stăteam şi așteptam. Așteptam să se 
întâmple ceva, cu toate că mă simţeam bine îngenunchind, 
nu mai vroiam să se termine. Brusc am auzit zgomot din 
direcția ușii şi mi-am ridicat privirea. Era Cracă, stătea 
acolo râzând. Venise cu o jumătate de oră mai devreme, ca 
de obicei. În timp ce mă ridicam, am observat că Tata și-a 
șters ochii. M-au trecut fiorii. De ce plânge? Pentru a doua 
oară în viața mea îl vedeam lăcrimând. Atât de periculoasă 
o fi Prima patrulare? În cele din urmă, când am pornit către 
locuința lui Boki, Cracă mi-a spus:

‒ Tatăl tău te-a binecuvântat. Apoi a adăugat: Ești 
norocos.

Am amuțit. În primul rând pentru că deși 
cunoșteam acest cuvânt, niciodată nu mi-am imaginat că 
aşa este o binecuvântare. Cu Tata n-am vorbit niciodată 
despre Dumnezeu sau despre religie. Credeam că pe el 
religia îl interesa numai în măsură în care avea legătură 
cu filozofia. S-ar putea să fi crezut în Dumnezeu, dar s-a 
supărat pe el după ce ne-a părăsit Mama și s-a mutat înapoi 
în Oraș. Oare de ce m-a binecuvântat acum? Există ceva... 
ce nu știu? Să mă bucur sau să-mi fie teamă? În al doilea 
rând, m-a mirat faptul că Cracă știe aceste lucruri. În al 
treilea rând, m-am gândit că el a văzut totul, dar niciodată 
n-a avut parte de binecuvântarea tatălui. Și nici nu va mai 
avea.

Cracă s-a mișcat brusc în spatele copacului. Încep 
din nou să strig la el:

‒ Cracă, vino şi ascunde-te aici!
Nu știu dacă acum m-a auzit, poate că da, căci văd 

cum o ia ușor spre nord, lipit de trunchiul copacului. Dacă 
continuă aşa, mă va zări și îi voi putea face semn. Sper să 
mă vadă totuşi înainte să fie depistat de drone. Au început 
din nou să se învârtească frunzele, îmi intră ceva în ochi 
și-mi provoacă durere ascuțită. O fi o particulă de nisip 
din tubul de beton care se fărâmițează. În orice caz, mă 
deranjează foarte tare la ochi. Nu-mi frec ochii, ci – cum 
m-a învățat Tata – clipesc des și aștept ca lacrimile să-
mi spele ochii. Îmi pun capul jos și mi-l acopăr cu mâna. 
Clipesc rapid și încerc să mă concentrez să lăcrimez cât 
mai mult, ca după aceea să pot vedea ce s-a întâmplat cu 
Cracă. Zgomotul produs de drone începe să se întețească. 
Îmi ridic brusc capul, îmi șterg ochii, dar văd doar pete 
de culoare. Și nu-l mai văd pe Cracă. Poate că se află 
şi acum după copac, dar nu se vede. Este un copac cu 
trunchiul destul de gros. Observ o umbră care coboară, 
ceea ce indică faptul că una dintre drone a observat ceva 
și vine mai aproape. Sper că nu este rucsacul meu! Mă 
târăsc până la mijlocul tubului. Apoi mă liniştesc la gândul 
că rucsacul mi l-am lăsat în cealaltă parte a tubului. Din 
cauza crengilor drona nu poate coborî atât de jos ca să 
vadă și în tub. Vârtejul provocat însă ridică în aer tot mai 
multe frunze, crengi, bucăți de mușchi și de pământ, încât 
încep să nu mai văd aproape nimic. Particula de nisip 
continuă să mă deranjeze, clipesc și lăcrimez. Îmi închid 
ochii și-mi las din nou capul jos în toiul vârtejului și al 
hârâitului, la numai câțiva metri de o dronă bonzar. Prima 
noastră patrulare este plină de aventuri. Dacă ajungem 
întregi acasă și le povestim totul puştilor, vom părea în 
faţa lor adevăraţi eroi. Chiar și în faţa puștilor colecţionari 
de metale! Dar Tata mă va certa cu siguranță. Să vii în 
Zona interzisă nu-i de joacă. Ar fi bine să știm mai exact 
unde începe această zonă! Eu știam că undeva mult mai 
jos, sub poligon, la câteva sute de metri de limita orașului. 
Dar pare că în fiecare an o apropie tot mai de colonii…

Și ce va fi, dacă vin și polițiști? îmi străfulgeră prin 
minte. Ei se pot uita și în tub, mă pot scoate de aici. Și dacă 
dronele așteaptă polițiștii? Încerc să mă calmez singur cu 
gândul că de când există bonzari, n-am văzut polițiști pe-
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aici. Dacă nu-i neapărat nevoie, nu vin. Totul se rezolvă cu 
ajutorul dronelor. Stau întins și aștept să se întâmple ceva. 
Sper că dronele vor face cale întoarsă. Sau măcar Cracă se 
va târî aici, lângă mine și va fi în siguranță.

Se aude răpăit. Primul meu gând este că una din 
drone rupe crengile copacilor, dar răpăitul este prea ritmic. 
Apoi mă gândesc că poate bate cineva în tubul de beton, 
poate e Boki, încercând astfel să afle dacă vreunul din noi 
este aici. Sau poate e chiar Cracă! Îmi ridic capul și constat 
că acest zgomot nu vine de pe suprafața tubului de beton, 
ci de undeva din depărtare. Sunt obiecte mici care pătrund 
cu putere în sol sau în mușchi, oricum în ceva moale…

Brusc realizez că ceea ce aud este sunetul gloanțelor 
care se înfig în sol. O dronă a tras o salvă! În clipa aceea 
mă ridic în șezut, îmi șterg lacrimile din ochi și încerc din 
toate puterile să văd clar, să înțeleg ce se întâmplă. Dar văd 
doar vârtejul tot mai domol al frunzelor. Cu siguranţă s-au 
ridicat dronele și se îndepărtează. Îmi arunc privirea în 
dreptul copacului, unde îl văzusem mai devreme pe Cracă. 
Nu se mai află acolo. Stă întins, nemișcat, la câțiva metri 
mai încolo. Haina îi fumegă în mai multe locuri, frunzele 
răscolite se așază încet pe el. Simt miros de carne arsă. 
Încep să vomit.

II. La periferia Orașului

Pe vremuri, de câte ori porneam cu Tata la cules 
de ciuperci, de fiecare dată îmi amintea de Zona Interzisă. 
Mi-a și arătat-o de la marginea pădurii. La început se 
întindea doar în jurul Orașului și abia dacă avea o sută 
de metri lățime. De-a lungul ei, pe ambele laturi, gard 
cu sârmă ghimpată, conectat la curent electric, cel puțin 
după plăcuțe: Intrarea interzisă, pericol de moarte. Apoi 
acest inel din jurul orașului a început să se umfle. Uneori 
pentru că se măreau anumite cartiere și zidul trebuia mutat 
mai încolo. În asemenea cazuri se rădeau cu buldozerul 
primele rânduri de case din colonii, iar gardul din sârmă 
ghimpată se muta mai în afară. Colecționarii de metale, cei 
care selectau gunoaiele sau locuitorii coloniilor afectate se 
revoltau, se văitau, însă li se dădea o sumă mică de bani și 
materiale de construcții și curând apăreau de două ori mai 
multe bordeie și colibe puțin mai departe de Oraș. Dar de 
cele mai multe ori, cred eu, Zona Interzisă se mărea pentru 
că orășenii se simțeau mai în siguranță astfel. Pe măsură ce 
creșteau coloniile, încercau să ne împingă tot mai departe 
de ei. În unele locuri zona avea deja o lățime de o jumătate 
de kilometru, chiar și un kilometru, apoi a înghițit păduri, 
câmpii și drumuri unde noi nu mai aveam voie să punem 
piciorul. Dar niciodată nu m-aș fi gândit că au împins 
granița până la calea ferată. Astfel au anexat şi acea parte 
a pădurii de lângă câmpul de instructaj dezafectat, unde 
cresc cele mai multe ciuperci!

De când mă știu, îl întrebam mereu pe Tata, de ce 
este înconjurat Orașul cu ziduri. Pe măsură ce creșteam, 
Tata își schimba răspunsul. Cel mai vechi răspuns, de care 
îmi aduc aminte: peretele o apără pe Mama și pe ceilalți 
interni de animale. La care eu am întrebat, pe noi, cei din 

pădure, cine ne apără de animale? Noi suntem destul de 
agili pentru a ne apăra, a răspuns Tata. Deci peretele o 
apără pe Mama, constatam în sinea mea.

Pe la șapte ani, când l-am întrebat din nou, mi-a 
spus că Orașul este ca o cetate. De aici și denumirea lui. Și 
ca orice cetate care se respectă, trebuie să aibă ziduri. Am 
înțeles și acest lucru. 

Pe când aveam vreo zece ani, Boki a făcut 
pneumonie și trebuia dus la spital, dar la poartă am fost 
întorşi din drum. Mama lui Boki plângea foarte tare, iar 
eu l-am întrebat din nou pe Tata, de ce nu ni se permite să 
intrăm, dar nu a răspuns nimic. Apoi, seara, a început să-
mi povestească despre formarea zidului.

Totul a început cu răscoalele foametei. Atunci, în 
doi ani mi-am pierdut șapte bunici și străbunici. Nici nu 
mi-i mai amintesc, abia dacă aveam vreo doi ani. Orașul a 
fost cuprins de haos: jafurile și incendierile erau la ordinea 
zilei. Cartierele mai înstărite au angajat bodyguarzi, au 
construit ziduri în jurul lor ori le-au consolidat pe cele 
existente. Apoi aceste cartiere au început să se întindă în 
aşa fel încât să se poată uni cu alte cartiere și bogătașii 
să nu mai fie nevoiți să iasă pe străzile periculoase când 
doresc s-o viziteze pe bunica din alt cartier. Sărmanii! 

În final construirea zidurilor a intrat sub controlul 
Orașului. Când lucrările s-au terminat, cartierul lui Tata 
și multe alte cartiere s-au trezit în afara zidurilor. Mi-a 
fost foarte greu să înțeleg acest lucru. De ce ne-a exclus 
Orașul? Și cum s-a putut întâmpla ca Tata să nu știe dacă 
suntem înăuntrul sau în afara zidurilor? Atunci credeam 
că datorită fatalei sale neatenţii am ajuns în afara zidului, 
și nu în Oraș, cu Mama. Dar Tata mi-a explicat: nu puteai 
vedea altceva, decât că la anumite intersecții este șantier 
şi restricții de circulatie peste tot. El nu avea dronă ca 
să vadă exact pe unde șerpuia zidul. Și chiar dacă ar fi 
văzut, n-ar fi avut timp să vândă locuința. Iar când zidul 
a fost gata, era prea târziu. Locuințele din afara zidului se 
vindeau la preț de nimic. Cu toţii încercau să se refugieze, 
dacă aveau unde: la părinți, la frați, oriunde, doar să fie 
în interiorul zidurilor. Noi nu am plecat nicăieri. Pentru 
Tata, era ultima picătură. S-a umplut paharul. Tata și cu 
Unchiul au fondat colonia ciupercarilor și ne-am mutat 
aici, în pădure. Odată Tata mi-a arătat de la distanță blocul 
nostru: doar stâlpii rămăseseră. Un schelet de bloc. Până 
și tocurile de la geamuri au fost furate. Astăzi însă vechile 
cartiere formează inelul cel mai apropiat de Oraș din Zona 
Interzisă. În jurul ei câmpuri și, mai nou, păduri.

* *

Iar şi iar mi se zvâcnește stomacul. Dau totul afară 
din mine. În urechi aud zdrăngănitul de neoprit al ceasului 
deșteptător al bunicului, inima-mi bate de parc-aș alerga 
cu o mie la oră, deși nici să mă mişc nu îndrăznesc. Este 
straniu ce mă preocupă: să am grijă să nu vomit pe haine. 
Cum este posibil să mă gândesc acum la asta?! Îmi ciulesc 
urechile și încerc să constat dacă dronele au plecat, dar nu 
prea aud nimic din cauza zdrăngănitului şi huruitului din 
urechi. Afară, frunzele nu se mai învârtesc. Îmi scot capul 
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cu precauție. Cerul este senin. Îmi adun puterile, ies din 
tub și mă ridic. Pur și simplu nu sunt în stare să mă apropii 
de trupul întins pe jos. Mă proptesc de marginea tubului 
de beton, respir adânc și încerc să mă adun. Atunci apare 
Boki. Spune ceva, dar nu-l înțeleg. Se apropie de trupul 
care zace în balta de sânge și după o mică ezitare îl întoarce. 
Degeaba mă străduiesc, nu-i pot ocoli privirea. Nici Boki. 
Stăm și privim interminabil fața mirată, încremenită a lui 
Cracă. În ochii lui se reflectă cerul gri, nouros. 

Nu se poate să fi murit. Cu siguranță nu. Cu 
siguranță se mai poate face ceva. Nu se poate să fie 
împușcat un copil, nu-i așa? Nici doisprezece ani n-avea!

Boki se apleacă încet asupra lui Cracă și îi închide 
ochii. Apoi se uită la mine întrebător. Așteaptă să-i spun, 
ce să fie. Cum poate fi atât de calm?! Cu toate că și ochii 
lui trădează groaza. Eu nu pot să mă concentrez la altceva 
decât să respir egal și să nu leșin, dacă e posibil. Boki ar 
fi trebuit să fie șeful patrulei, nu eu! Cred că nu-l vom 
putea duce acasă noi doi, spun gâfâind. Să mergem să-i 
spunem lui Tata cât mai repede. Boki dă din cap. Da, așa 
ar trebui să facem. Dar cum? Mi se pare că dronele zboară 
în direcția taluzului.

Din nou mă cuprinde spaima. Așadar dronele nu 
au plecat ca și cum și-ar fi îndeplinit misiunea, ci stau la 
pândă, ne așteaptă. Odată… cu ani în urmă, am trecut cu 
Tata peste rambleu, spun eu. Mult mai jos… mai aproape 
de Oraș. Dacă pornim în pădure, de-a lungul șinelor, vom 
reuși să ieșim din bază și vom putea traversa pe acolo pe 
unde nu mai zboară dronele. Boki dă din cap, apoi se uită 
în jur căutând ceva cu care să marcheze locul. Dar nu e 
nevoie de marcaj, tubul de beton este un punct de reper 
perfect.

‒ Să nu-i punem trupul în tub? întreabă Boki. Ploaia 
… sau animalele… Dau din mână sleit, că e în zadar.

‒ Tubul nu oferă protecție împotriva animalelor. Și 
dacă cei care au trimis dronele nu sunt convinși că Cracă 
nu a avut parteneri? Mutând trupul, va fi evident pentru 
dronele care se vor întoarce mai târziu că el nu a fost singur. 
Boki își clatină capul. Îl întoarcem pe Cracă din nou cu 
fața la pământ. Până acum am încercat să evit cu privirea 
rănile provocate prin împușcare, dar acum nu se mai poate. 
Proiectilele i-au străpuns trupul în patru locuri: trei în zona 
pieptului și unul în picior. Pare-se că fiecare proiectil a ieșit 
pe partea cealaltă. Erau mari, probabil că unul singur ar fi 
fost deja fatal. Atât să însemne viața? Cu câteva minute 
mai devreme Cracă vroia să se târască până la mine şi deja 
suntem hotărâţi să-i părăsim cadavrul aici. Vreau să fug. 
Chiar acum. Mă ridic în picioare încercând să stabilesc 
după coaja copacilor încotro este nordul. Cu câteva minute 
înainte știam, dar m-am zăpăcit. Îmi ridic brusc capul, se 
aude tot mai tare un vuiet. Boki încă nu l-a sesizat, dar în 
câteva clipe îl aude și el. Ne uităm unul la celălalt, apoi, 
fără să scoatem vreo vorbă, începem să alergăm spre est, 
în direcția Orașului. După câteva sute de metri ne oprim 
și ne ascundem după un copac. Se văd deja dronele, în 
apropierea tubului de beton încetinesc, cercetând dacă 
mai este cineva acolo ori dacă a mișcat cineva cadavrul. 
Una din ele se întoarce deasupra rambleului, iar cealaltă 

zboară în cercuri tot mai mari. Caută urme. Iar noi nu 
prea am avut grijă să nu lăsăm urme… Norocul nostru 
este că frunzele acoperă aproape tot, nu se pot zări urmele 
pașilor. Nu știu însă dacă dronele pot observa crenguțele 
rupte. Nu contează, alergăm, ocolind mai cu grijă crengile 
și băltoacele formate pe urma roților mașinilor de teren. 
După 10 minute de alergat amândoi ne oprim gâfâind. 
Copacii se răresc, curând se termină pădurea. Calea ferată 
se află în continuare în dreapta noastră. Îmi trag sufletul și-i 
fac semn lui Boki să mergem cu grijă până la copacii de la 
marginea pădurii. În fața noastră un teren sterp, deluros, cu 
numeroase construcții mici din beton, cu ustensile de târât 
și cățărat, precum și cu un poligon. De aici se vede bine 
peretele înalt, din beton, al Orașului, și dincolo de perete 
însuși Orașul. Am ajuns aproape de celălalt gard, cel 
interior, al Zonei Interzise. Câmpul de instrucție militară 
este părăsit, dar n-aș garanta că nu mai este utilizat. Mai 
ales după cele întâmplate astăzi. Problema este că, dacă 
ieșim pe teren deschis, devenim ținte mult mai ușoare. 
Este adevărat că există câteva clădiri din beton, dar între 
ele niciun adăpost. Și dacă sunt și santinele?

‒ Să mergem către calea ferată! îi spun lui Boki. 
Rambleul de cale ferată este la câteva sute de metri, 
putem ajunge la el fără să ieșim dintre copaci. Aici însă 
gardul este integru, nu găsim nicio gaură mai mare, nicio 
deschizătură prin care ne-am putea strecura dincolo. Doar 
la îmbinările dintre elemente se poate trage cu ochiul. Nici 
ce se zărește dincolo de gard nu-i prea încurajator: este 
deja o parte din triaj, sunt șase perechi de șine paralele, iar 
gardul de vizavi este departe. Staționează și două garnituri 
de tren de marfă. Probabil că totul este supravegheat cu 
camere. Mă uit descumpănit la Boki.

‒ Să ne întoarcem? întreabă la fel de descumpănit 
acesta. Poate că au plecat deja dronele…

‒ Mai bine să ne așezăm între copaci. Să ne odihnim 
puțin și să așteptăm. În două ore se întunecă. Atunci vom 
trece mai ușor. Boki dă din cap și ne întoarcem prudenți 
între copaci, având grijă să nu ne împiedicăm de vreun 
cablu de alarmă. La marginea pădurii, unde începe câmpul 
de instrucție, ne așezăm. De-abia acum simt cât de repede 
îmi bate inima. Încerc să nu mă gândesc la Cracă, dar din 
când în când îmi apare în fața ochilor privirea lui surprinsă 
și găurile fumegânde-aburinde de pe trupul său… Încerc 
să nu mă gândesc la faptul că, dacă aș fi reușit să-mi șterg 
din ochi acea particulă de nisip sau dacă îmi forțam ochii 
să văd, poate ar trăi și acum. Mă străfulgeră în valuri, iar 
și iar, întrebarea „ce ar fi fost, dacă”… Văd în fața mea 
chipul bunicii lui, când îi voi spune. Nu va înțelege. Nu 
va vrea să înțeleagă. Am mai văzut asemenea situații: 
când cineva nu se întoarce din patrulă, iar apropiaţii lui 
nu cred adevărul. Nici mie nu-mi vine să cred. Unde este 
acum Cracă? În ceruri? Există oare paradis? Nu cred. Nici 
în Dumnezeu nu prea cred. Să fiu sincer, nici el nu s-a 
obosit în ce mă privește pe mine. Dar nicicum nu-mi vine 
să cred că Cracă nu mai este. Cu o jumătate de oră în urmă 
alergam și râdeam împreună…

* *
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Așteptăm să se însereze. Stăm la marginea 
pădurii și privim tăcuți, cu Boki, Orașul. Miraculosul și 
înfricoșătorul Oraș. Unde mâncarea nu trebuie strânsă, ci 
se poate comanda acasă. Sau poate fi cumpărată în imense 
magazine. Unde se găsesc carne friptă și pâine proaspătă și 
tot felul de fructe exotice. Unde există încălzire, apă caldă 
și Rețea. Spa și parcuri de joacă și școli adevărate. Unde 
m-am născut și unde nu am mai fost de la vârsta de trei ani. 
Unde locuiește Mama. 

Și Boki are o mătușă și un unchi în Oraș. Au 
vrut să-l ia la ei, dar părinții lui nu au fost de acord. La 
noi situația a fost puțin mai dramatică. Mama și Tata au 
părăsit orașul împreună cu mine, înainte de a împlini trei 
ani. Trebuia să decidă dacă semnează sau nu cu Oraşul, 
în numele meu, contractul de împrumut. Tata era mare 
drumeț. Când nu avea de lucru, cutreiera cu mare plăcere 
pădurea, culegea ciuperci. Mama spunea că se baza 
mult pe cunoștințele sale în domeniul ciupercilor. Poate 
mult prea mult. Fapt este că au decis împreună să nu-și 
îndatoreze și să nu-l lege de glie pentru toată viața pe 
unicul lor copil, încă pe când nici numele nu știe să și-l 
scrie. Căci dacă semnează în numele meu contractul de 
împrumut, când împlinesc vârsta de trei ani îmi transferă 
prin moștenire toate datoriile lor pe care nu le vor putea 
plăti până la sfârșitul vieții. Și va trebui să locuiesc în Oraș 
până când rambursez totul. Tata spune că acesta este un 
cerc diabolic. Dacă ei nu-și pot plăti datoriile, eu voi avea 
și mai puține șanse să le plătesc. Și până nu achit totul, 
n-am să mă pot muta din Oraș, eventual în străinătate, 
unde aș putea câștiga mai bine. 

Tocmai de aceea, împreună cu nişte prieteni, 
adunându-și forțele, au cumpărat un teren mai mărişor 
în zona de est a pădurii şi au înfiinţat prima colonie a 
culegătorilor de ciuperci. Ne-am mutat acolo şi nu m-am 
îndatorat pe o viaţă faţă de Oraş numai de dragul de a 
putea învăţa la o şcoală normală. Şi e bine aşa. Cei care 
trăiesc în Oraş nu se pot lăuda cu așa ceva. Însă eu nu 
pot avea parte nici de o casă normală, de învăţământ sau 
de asistenţă medicală normale. În principiu există tot, dar 
practic nimic. De doi ani nu este încălzire la şcoală, cu 
toate că în mod oficial nu s-a întâmplat altceva decât că 
am devenit autonomi faţă de reţeaua orăşenească şi am 
trecut la încălzirea hibridă, cu lemne şi pe bază de energie 
solară. Însă panourile solare de pe acoperişul şcolii au 
fost furate încă în prima săptămână, iar tăiatul lemnelor 
este interzis. Aşadar numai în lunile călduroase se pot 
ţine cursuri. Tocmai atunci când e foarte mult de lucru. 
Profesorii titulari nu mai vin din Oraş de ani de zile. Nici 
nu știm dacă mai sunt angajaţi. Tata şi prietenii lui predau 
la şcoală ce ştiu şi ei. Ne învaţă pe noi şi pe copiii din 
grupul colecţionarilor de metale, respectiv al selectorilor 
de gunoi, în măsura în care părinții le permit să vină la 
școală sau se furişează din când în când la noi. Astfel ştiu 
mult mai mult despre Platon, mult mai multă geografie, 
botanică şi zoologie, decât mate şi gramatică. Pentru că 
aceste domenii erau de interes pentru Tata şi prietenii lui. 

Cabinetul medical a fost închis din cauza riscurilor 

de infecție, în august, anul trecut. Nu-i de mirare, căci cu 
câteva luni înainte se închisese apa curentă. Am încercat să 
forăm un puţ lângă şcoală, dar ne-am oprit după opt metri, 
căci încă nu ajunsesem la apă. Iar noi nu aveam utilaje cu 
care să forăm mai adânc. Pare-se că s-a forat prea mult în 
zona noastră. Cea mai nouă ştire este că Oraşul a descoperit 
un zăcământ de gaze naturale sub terenul nostru. Evident 
că îşi exercită dreptul la expropriere. Dar oare unde vrea 
să ne ofere locuinţe în schimb? În barăci prefabricate, 
în vecinătatea gropii de gunoi a oraşului! Şi ce au făcut, 
când Tata şi prietenii lui au refuzat oferta? Au înfiinţat 
o nouă groapă de gunoi tocmai lângă colonia noastră, în 
intravilanul oraşului. Deocamdată este în construcţie, dar 
curând se va pune în funcţiune. După aceea nu mai putem 
protesta spunând că ce ne-au oferit nu este similar calitativ 
cu cel avut anterior. Poate că ne vom bucura chiar, atât de 
tare o să pută aici. Oraşul nu ne oferă posibilitatea alegerii: 
ori rămânem înăuntru şi semnăm contractul de împrumut, 
ori ne întoarcem la starea de om preistoric. 

Dacă părinţii mei ar fi semnat contractul în numele 
meu, m-ar fi îndatorat pentru optzeci şi cinci de ani. Chiar 
dacă pe lângă învăţat aş începe să lucrez, să spunem la 
vârsta de cincisprezece ani, cum fac majoritatea din Oraş, 
şi aş începe deja rambursarea, tot ar trebui să lucrez până 
la vârsta de cel puţin o sută de ani, să nu le las copiilor 
mei nicio datorie. Dacă voi avea copii… Şi da, ar trebui 
să am servici tot timpul, unul bine plătit! Tata a spus că 
acum vârsta medie de viaţă este de optzeci şi cinci de ani. 
Cu zece ani mai puţini decât pe vremea tatălui său. Deci 
şansele sunt minime să ating vârsta de o sută de ani. Din 
nou îmi aduc aminte de Cracă. El nu se mai confruntă cu 
asemenea dileme. Dar cu cei nici măcar doisprezece ani ai 
lui nu îmbunătăţeşte statistica de vârstă. Dacă măcar este 
luat în considerare la calculele statistice…Boki mă trage 
de braţ şi arată către o clădire mică din beton din spaţiul 
liber. Mă uit în direcţia aceea, îmi forţez ochii care mă dor 
în continuare foarte tare. Nu văd nimic deosebit.

‒ Acolo, deasupra celui de-al treilea buncăr! Chiar 
nu vezi?

Ochii care până acum se zgâiau după drone sau 
soldaţi ori animale sălbatice, nu au observat ceea ce se 
vede foarte bine, chiar dacă este transparent. O Sferă. 
Inima începe să-mi bată şi mai tare, dacă se mai poate. 

traducere și prezentare de BARA Hajnal
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Robert ȘERBAN

 Recunoștință

mortul căruia 
i-ai închis ochii
cu mâna ta
continuă să te privească
îndatorat
nopți în șir

 Proba de curaj

Silvana a plecat chitită
şi s-a întors nu cu o bucată de cruce
ci cu una întreagă

era veche şi uşoară
lemnul i se uscase
scrisul dispăruse de pe ea
n-avea nume şi de asta a luat-o
a cărat-o până la terenul de fotbal 
în braţe
mi-a fost ruşine să vin cu ea în spate
păi de cine să-ţi fie 
numai noi suntem noaptea treji în sat
noi şi cu moroii
a râs Nelu 
şi dinţii lipsă i s-au văzut când şi-a aprins ţigarea

unul mai mare
a vrut să-i dăm foc
dar ne era frică şi n-am auzit ce-a zis
atunci Nelu a hotărât s-o ascundem bine
dar frații Dănilă s-au jurat 
că au văzut cruci mergând pe deal 
aşa că am îngropat-o
nu prea adânc
dar suficient ca să-şi găsească liniştea

apoi
s-a decis ca nimeni 
să nu-şi mai arate curajul noaptea 
prin cimitir
pe mine oricum nu m-ar fi trimis acolo

eu trăiam la oraş
și asta le era suficient

 Furnicătură

bătrâneţea 
un greiere alb
şi
în sfârşit
leneş

 Parte din mită

intrați domnul poet intrați!
mi-a strigat medicul 
prin ușa întredeschisă
și-o emoție mare m-a luat
căci nu știam dacă e bine sau rău
ce aflase despre mine

m-am strecurat șovăind
roșu la față 
umil
cu o inimă mică
ce abia se mai ținea 

când oamenii nu zâmbesc e suportabil
așa cum frumusețea femeilor serioase 
devine 
la un moment dat
hazlie
și fiecare surâde în sine cât poate 
însă când cel care urmează 
să-ți pună diagnosticul
are colțurile buzelor căzute 
și te privește atent
foarte atent
ca pe un viitor miracol

atunci cartea de versuri cu autograf pentru el
va rămâne în rucsac
iar dintre cele două bancnote de 100
pe care i le strecori în buzunarul de jos al halatului
una va face cale-ntoarsă 
în căușul umed al palmei tale

 Scenă romană

un junghi
sub omoplatul drept

chircit
întorc capul 

în spate
niciun trădător

Aventuri și cochetării

chintă roială
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o femeie trebuie să fie cochetă
și când duce gunoiul
îmi spunea tanti Rina
după ce ieșea din scară și o pornea cu găleata
spre tomberoane 
eu zâmbeam
fiindcă-mi plăcea de ea
și fiindcă citisem chestia asta prin cărți
dar nu-mi bătusem niciodată capul prea tare
până să ne mutăm în bloc cu tanti

arăta ca o păpușă de 40 de ani
iar când trecea pe-aproape
parfumul ei îmi umplea gura cu salivă  
și trebuia să înghit repede
ca să-i răspund la întrebările
despre învățătoare părinți vacanță teme
alimentara din cartier

tanti Rina știa că toți bărbații 
mari și mici
de la toate scările
vorbeam despre ea 
visam la ea
ne iubeam cu ea 
în băile sau în camerele noastre
ba uneori 
când eram mai mulți și prindeam curaj 
chiar acolo 
pe băncile din fața blocului
dar ea nu se supăra niciodată
fiindcă era de gașcă 
și generoasă
le dădea mamelor noastre cu împrumut 
ulei zahăr ness praf de copt drojdie
iar pe noi ne servea cu caramele și dropsuri 
când venea de la serviciu
„ca să creșteți mari”
și după ce intra în casa scării
noi creșteam instantaneu

aș putea merge mai departe
până la ziua în care coboram ca să ies la joacă
când tanti Rina a deschis ușa apartamentului ei
de la doi
și m-a rugat să vin numai puțin
am intrat ca hipnotizat
iar ea a-nchis ușa cu yala
m-a luat de mână și m-a dus 
dar nu
n-o să scriu asta
ar fi o cochetărie din partea mea 
și aș strica și poemul   

Culise literare

poeteselor le plac poeţii
dar ei trag cu ochiul la cititoarele 
care aşteaptă pe la lansări 
încolonate
cu cărţile lipite de piept 
un autograf personalizat
și cât mai motivant  

când sunt întrebate cum le cheamă
cititoarele nu-şi spun niciodată numele întreg
ca poetele
nu zic nici măcar Ecaterina Angelica Nicoleta 
Florentina Beatrice Liliana Eleonora Alexandra 
Camelia Petronela Magdalena Clementina Izabela
ci Cati Angi Nico Flore Bea Lili Nora 
Ale Cami Petro Magda Cleme Iza
încât poetul să nu facă efort nici când scrie
nici când memorează cele două silabe care
ar putea da ritmul viitorului său volum 
şi 
poate
măsura viitoarei sale vieţi 

Șut și gol
oricât de târzie
moartea vine întotdeauna prea repede
și te găsește cu cel puțin
un șiret dezlegat

uneori
te trimite după minge
fiindcă se distrează
cum o verifici dacă e umflată
dacă sare bine
cum o iei sub braț 
și
în loc să i-o aduci
dispari cu ea

dar 
de regulă
șut
și 
gol

chintă roială
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Ioan Radu VĂCĂRESCU

 Cealaltă cafea

”Though nothing can bring back the hour 
Of splendour in the grass, of glory in the flower; 
We will grieve not, rather find 
Strength in what remains behind” 

William Wordsworth - Ode: Intimation of 
Immortality 

from Recollection of Early Childhood, 10, 178 - 
181

 ***

Vântul coboară ca o boare dumnezeiască între 
arborii parcului Subarini, la masa lungă la care stau 
cu cafeaua în față. 

Albastrul înalt al lui noiembrie.
Oboiul și flautul din a patra de Schumann. 
Acum un an, stăteam înghesuit la o cafea pe priciul 

unei ferestre joase din zidul vechi al spitalului, cu fața 
spre secția de urgență, sub ramurile sărăcăcioase de 
tuia și crengile aproape goale ale unui soc uitat de 
vreme. 

Sac de carne și oase cu marginile sufletului  
nicăieri și centrul peticit peste tot.

A trecut un an, o vîrstă, o altă cafea. 
Cealaltă cafea. 
Învingător, deși înfrânt, așa cum a scris, 

premonitoriu parcă pentru mine, în cartea pe care 
o am în față, un pescar bătrân exilat pe o insulă 
îndepărtată. 

Cealaltă cafea e cea mai bună băută vreodată, 
țigara cea mai bună fumată vreodată, încă de acum 
un an, încă de acum o viață. 

How like a Winter hath my absence beene from 
there 

Și iată vântul acesta domol ce coboară din înalt 
și-mi aduce inima la locul ei, în acest loc încărcat de 
suflet, la masa de sub copertina dintre arini, cu vedere 
liberă spre parcul pustiu, la doi pași de acasă. 

 ***
 
Marea revoluție terestră se apropia de cifra șaizeci, 

acum un an la terasa de la marginea Subarinilor.  
Chiar înainte de a ajunge pradă spitalului.  
Mă gândeam că am vârsta de culoarea sfâșietoare 

și melancolică a frunzelor de mesteacăn și de oțetar 
și de carpen crescuți în neorânduială pe versantul 
domol ce coboară spre pârâul Văii Aurii.  

Îmi spuneam în gândul molcom că poate atâta mai 
am, câtă vreme mai este până la sfârșitul de rotație al 
bolții înclinate spre lumina de iarnă. 

Iar acum după ce am scăpat de vara maladivă 
de noiembrie, stau singur la marginea terasei de la 
marginea Subarinilor, rememorând una și alta din 
ultimul parcurs al universului celui familiar, pe-o 
vreme ce se înclină spre cealaltă moarte. 

Iar eonul acesta nou-nouț se-apropie de sfârșitul 
primului an din viața celeilalte cafele, oferta casei 
împreună cu salturile veverițelor sus și jos și iarăși 
sus pe crengile cu frunze arse ale castanilor bătrâni ce 
mărginesc aleea de pământ ce duce șerpuit spre digul 
vechi de la marginea vechiului oraș imperial. 

Acolo, un băiat pe dig, cu patinele de lemn legate 
pe umăr. 

Coborând înfrigurat pe oglinda neagră a lacului.

 ***
 (camera unsprezece)

 Până nu ești tu în cauză, n-ai cum pricepe cum 
stau lucrurile, integral, asta am învățat târziu, după 
ce vreme îndelungată am crezut și în experiențele 
câștigate prin cunoaștere teoretică.

Într-adevăr, odată cu trecerea timpului vechile 
ficțiuni se amestecă straniu cu cotidianul cel mai 
atroce, astfel încât la un moment dat nu mai faci 
diferența dintre acestea. 

Chipul cel mai banal, și cu atâta mai atroce, al 
ficțiunii celei mai de neînchipuit apare atunci când 
te afli în fața surprizei uluitoare care îți descoperă 
spaima cea mare. 

Spaima cu chip necunoscut până atunci, dar fără 
figură bine definită, o irizare ștearsă dar cu atâta mai 
izbitoare, precum ochiul întunecat din acoperișul pe 
jumătate prăbușit al unei biserici în ruine. 

M-au dus, după câteva ore la urgență, în camera 
unsprezece de la chirurgie doi. 

Un pat de fier, vechi, cu vopseaua scorojită, 
acoperit cu un cearșaf spălat de o mie de ori pe an și 
o pătură albastră cu dungi albe. 

Branulă, pusă cu greu la ceasul târziu al nopții de 
octombrie de o asistentă adormită, venele și arterele 
mele gracile, calmante și apă sărată, tăcere. 
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Mo cu lacrimi în ochi că trebuie să plece și voi 
rămâne singur. 

În celălalt pat, un bărbat adormit, acoperit cu 
pătura, de sub care ieșeau câteva tuburi de plastic 
transparent care aveau la capăt mai mulți săculeți pe 
jumătate încărcați cu un lichid de culoare nedefinită, 
lucruri pe care nu le mai văzusem niciodată și habar 
nu aveam ce înseamnă. 

Atât. 
Iar dimineața, după o noapte de zvârcoleală, 

cu ochii mai mult în tavanul foarte înalt, gălbui, 
cu perfuzia scoasă, cu branula pătată de sângele 
negru al toamnei neînduplecate, în căutarea 
toaletei, pe niște holuri lungi, printre asistente și 
infirmiere, doctori, studenți, pacienți internați sau 
în vizită. 

O chiuvetă frecată cu clor, un vas de toaletă 
înghesuit sub o fereastră blocată, ligheane, găleți, 
mopuri, saci negri, mături, infirmiere intrând și ieșind, 
cu mănuși albe în mâini, urina colorată urât, mâinile 
tremurând și inima tremurândă. 

Înapoi în camera unsprezece, în patul din dreapta, 
cu ochii în tavan, cu o vagă durere la abdomen, cu o 
atroce spaimă în piept și în umărul stâng. 

Vizita domnișoarei doctor, nu pare să fie ceva 
deosebit, dar starea nu e bună deloc, ce medicamente 
luați, să le luați în continuare, chipul necunoscut se 
lățește pe tavan, ca un nod desfigurat dintr-un trunchi 
putrezit. 

Nicio senzație dintre cele obișnuite, sete, foame, 
ca și când trupul s-ar afla în alt loc, în care necesitățile 
lasă loc unei libertăți neîngrădite. 

Și totuși, o cafea ar merge, o țigară ar merge și ea, 
ies din camera unsprezece, dibuiesc undeva o ieșire 
spre niște scări foarte înalte, cobor în curtea spitalului, 
în față e parcarea de la urgență și de la chirurgie, în 
stânga un mic colț viu, un fel de grădină sărăcăcioasă 
mărginită de pereții spitalului și de parcare, un trunchi 
de tuia bătrân, un soc și el cam trecut, iarbă uscată 
după seceta cumplită de toamnă, în peretele din spate, 
jos, o fereastră cu un pervaz îngust, ca un prici din 
lemn negeluit, parcă-au trecut luni, nu doar o zi, cafea 
n-am de unde și nici nu am voie, țigara e bună, din 
pachetul uitat în buzunarul bluzei de trening ca prin 
minune. 

Înapoi în spital, urcând scara înaltă, în cameră, în 
pat, în tavan. 

Pe când moartea începea să fie cea mai banală 
ficțiune posibilă. 

***

Nu-mi dau seama, în momentul de față, după 
așternerea șirurilor de până acum ale acestui 
confesional, când a început totul. 

Nu-mi dau seama dacă a fost un moment anume, 
sau impulsul a venit pe parcursul mai multor săptămâni 
sau luni din anul care a trecut. 

Și totuși. 
La exact un an de la operație, am luat legătura cu 

domnișoara doctor în vederea unui control medical. 
Telefoane, programare, internare, branulă, 

așteptare, apoi controlul propriu-zis, sub anestezie 
generală. 

Întins pe-o parte, gol, pe masa înaltă de control, 
am auzit-o pe asistentă să nu mișc mâna stângă, cea 
cu branula, că imediat îți bag drogu, dragă, și imediat 
vine și dom doctor și că trebe să aprindă ecranu.

Atât.
Nu știu cât a durat somnul și controlul medical, 

probabil vreo jumătate de oră. 
M-am ridicat în capul oaselor, dând deoparte de pe 

corp un lepedeu gros de linoleu, apoi am coborât de pe 
masa înaltă unde fusesem aranjat, chircit ca un copil 
în burta mamei. 

Am pus tălpile pe podeaua caldă, îndreptându-
mă de spate și cu ochii după hainele de care mă 
dezbrăcasem la intrarea în cabinet, moment în care 
asistenta, care a apărut brusc dintr-o cameră alăturată, 
cu blândețe m-a așezat la loc pe masă, sprijinindu-mă 
de subțiori ca pe un copil pe care îl urci în leagăn. 

Mi-a spus să șed blând, să mă îmbrac acolo în 
ședere, ajutat de dânsa, pentru că încă, am auzit ca prin 
vis, sunt sub efectul anesteziei. 

Nu aveam în gând decât o cafea mare și o țigară 
bronzată. 

Altceva nu vedeam, decât terasa de la Frieda, încă 
deschisă, deși era noiembrie, și pe Cristina cum vine 
și-mi aduce cafeaua și sticul de zahăr brun și apa din 
perete cu lămâie.

Ținusem, pentru prima oară în viața mea, post 
negru, doar apă avusesem voie să consum, vreme de 
treizeci de ore. 

M-a întrebat apoi cum mă simt, dacă sunt amețit, 
dacă am echilibrul obișnuit. 

O vedeam ca prin ceață, părea o doamnă între două 
vârste, plinuță, solidă chiar, părea alta decât cea de la 
început, își putea permite să se joace cu mine, să mă 
întoarcă pe toate fețele, să mă lege la șireturi ca pe un 
copil de grădiniță. 

Și după ce m-am văzut îmbrăcat, m-a tras binișor 
afară pe culoarul spitalului, m-a așezat pe un scaun 
și mi-a spus să nu mă mișc de-acolo vreo douăzeci 
de minute, să treacă de tot efectul anestezicului, 
după care pot pleca cu rezultatul la domnișoara 
doctor. 

Și mi-a pus în brațe o foaie de hârtie pe care scria 
ceva, trei șiruri de cuvinte, cu pixul. 

Am stat cât am crezut eu că sunt douăzeci de 
minute, după care am plecat spre chirurgie doi. 
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Am trecut nonșalant, fără parcă să ating cimentul 
podelelor, pe holurile spitalului, printre bolnavi la 
analize, printre doctori și brancardieri, printre asistente 
și infirmiere, simțind totodată că zâmbesc larg precum 
la vederea unui lucru de mare preț. 

Plutire nudă în golful Capri, ca în poemul Annei.
Simțeam, totodată, că toți mă privesc, întrebători 

sau zâmbind cu înțeles, că sunt în centrul atenției 
întregului spital. 

Se pare că existam cu adevărat?
Am ajuns în demisolul de la chirurgie și am bătut la 

ușa domnișoarei doctor. 
A ieșit afară pe hol, înaltă și subțire, tunsă băiețește, 

cu părul schimbat din negru în roșcat, cu halatul 
deschis, siluetă de înger ieșită parcă din Sfânta Treime 
a lui Andrei Rubliov, din filoxenia lui Avraam. 

M-a întrebat cum să simt în general, că asta e 
important, uitându-se totodată pe foaia cu rezultatul 
controlului. 

E bine, mi-a spus, e totul în regulă. 
Nici nu avea cum să fie altfel, i-am spus zâmbind 

ca prostul în continuare, doar dumneavoastră m-ați 
operat acum un an, doar că văd, parcă, lumea, cu alți 
ochi. 

Și asta e bine, e totul în regulă, mi-a mai spus, 
privindu-mă oarecum curioasă, cu același zâmbet 
care îmi oblojea sufletul, așa cum mâinile acelea îmi 
oblojiseră odată trupul. 

Am plecat cu sărutări de mâini, am ieșit în curtea 
spitalului, iar când am ajuns în dreptul fântânii din 
dreptul parcului am simțit dintr-o dată din nou că 
plutesc, că zbor, la început la câțiva centimetri de sol, 
apoi tot mai sus. 

M-am înălțat ca un zmeu din ce în ce mai sus, am 
trecut plutind pe aer peste clădirile de la Fizio, am 
zărit, oarecum mirat și eu, undeva jos gardul foarte 
înalt dinspre bulevard, am trecut pe deasupra zidului 
vechi de la Ursuline către Filarmonicii, apoi peste 
liceul Lazăr și peste Piața Mare, le vedeam de undeva 
de foarte sus, mici, din ce în ce mai mici, apoi am 
început să planez, un metru, doi metri, zece metri, 
intrând pe Bălcescu spre casa Frieda. 

Și atunci am simțit mirosul.
Întregul oraș mirosea a cafea. 
Cealaltă cafea. 

***

Vântul coboară, boare dumnezeiască, între arborii 
din grădină. 

Stau la masa de sub măr, în amiaza rece de martie.
Mein freundlich Asyl 
Smocuri de iarbă, câteva frunzulițe de zmeur 

și rostopască, ici și colo, muguri timizi pe crengile 
corcodușilor. 

Mărul uriaș și gutuii stau în așteptare. 
Cei doi brazi gemeni mai păstrează încă urme ale 

ultimei ninsori, cu zăpadă puțină, de sfârșit de iarnă. 
Mesteacănul urcă stingher la cer, după ce perechea 

lui a fost retezată anul trecut de furtună.
În decembrie, înainte de Crăciun, când m-am 

îmbolnăvit pentru prima dată după episodul operației 
din urmă cu un an, asistentul de pe  ambulanță mi-a 
spus că va urma o iarnă ciudată, cu viroze cum nu au 
fost de mult. 

Și iată că așa a fost, o iarnă ba uscată, mai degrabă 
caldă, ba cu ceață, cu umezeală parșivă în aerul putred 
al orașului. 

De câteva ori, șirul de carpeni aflat de-a lungul 
gardului au dat semne că ar vrea să revină la viață. 

Ca apoi să se retragă în sine, așteptând vremea cea 
bună.

Viroze urâte, cu simptome stranii, o joacă a cuiva 
sau ceva necunoscut cu trupul meu oricum sfârtecat, 
ca pământul de acum din grădină, petecit peste tot cu 
smocuri de verdeață săracă. 

Anul trecut la vremea asta începeam încet să-mi 
revin, fusesem la primul control, CT, ieșise, se pare, 
bine. 

Iar toamna trecută, la un an de la operație, am 
început să însăilez, într-un fel sau altul, această 
confesiune. 

Am compus, aceste texte simple, mai ales în parc, 
la masa cea lungă ascunsă sub arinii de deasupra Văii 
Aurii. 

Și în ritmul unor plimbări prin parc sau prin oraș, 
spre spital, școală și redacție. 

Și acasă, la birou, direct pe laptop, sub ochii Maicii 
și ai băiatului lui Pinturicchio. 

Neprihănirea acelor ochi, limpezimea lor de 
lacrimă.

Acum sunt oarecum mulțumit, am urcat încetul cu 
încetul scara de umbre și lumini de ieri și de azi, iar 
rândurile au început să se adune. 

Boarea dumnezeiască, mai curată ca ochii spălați 
de lacrimile întoarcerii acasă, coboară între arborii 
din grădină, la masa la care stau și fumez împăcat, cu 
cafeaua în față, cu ochii ridicați spre ramurile pustii ale 
mărului și spre fereastra deschisă prin care întrezăresc 
fața ta de lumină între penumbrele blânde ale camerei 
de la etaj.  

(Din cartea 
în curs de scriere 
Cealaltă	cafea)
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Nicolae POPA

 Local

El are palmele moi, vocea slabă, oasele fine.
Și totuși, mulțimea nu-l poate da afară. 
Nu poate gesticula,  nu are de ce se ține, 
nu zice nu, nu zice nici ba,  
nu face nicio trimitere la vreun articol 
din legea fundamentală, 
și totuși nu-l pot da afară.
Fața lui e ovală, nimbul căzut pe-o parte,
acum ar fuma și el țigară după țigară 
și chiar cere una de la cei ce se chinuie  
să-l dea afară.

În rest, nu are pietre în sân,
le are numai la rinichi și la biliară, 
însă nu-i folosesc la nimic:
el nu ar putea lovi cu nici o petală 
în cei care trag de el 
trăgându-l afară.

Da, e străin în local, printre atâta 
străinătate răspândită pe orizontală,
însă e ferm convins că locul lui e aici,
printre cei ce îl dau afară.

 Cascada

Ce trist e să-ţi cânte cucul din toate părțile, 
să-ți spargă timpanele cucuind oriîncotro 
te-ai întoarce. Încă de mic îi spunea mama, 
îi spunea și tata precum că lui îi este dat 
să-i cânte cucul de peste tot, dar mai ales din spate, 
să-i picure după ceafă un picurat de streașină rece 
sub care nu te poți adăposti.

Îl pătrunde numele cucului până la piele, 
insistă să pună și el accentul pe propriul nume, 
își strigă numele prin stații, pe lângă statui: 

Mi-tro-fan! Mi-tro-fan! și iar Mi-tro-fan! 
până cade în gât obosit, demoralizat de lipsa 
oricărui ecou, cînd deodată oftează fără să vrea: 
Doamne! Doamne! 
și oftatul lui stârnește ecouri în cer 
și vede deasupra lui o cascadă 
prăbușindu-se direct din tăriile cerului
și începe a se cățăra împotriva prăbușirii ei, 
urcă de pe un strop în cădere pe alt strop în cădere, 
se agață de liane lichide 
apoi ţâşneşte ca un păstrăv deasupra cascadei, 
plonjează în oglinda marelui râu ce se adună 
acolo sus la Porţile Cerului 

de unde cascada îl ia și-l aduce înapoi în jos 
făcându-l să simtă măreția prăbușirii
pomenindu-se din nou singur cuc pe pământ
în centrul de rezonanță al aceluiaşi nume sonor 
ce-şi strigă singurătatea în numele propriului nume,
aude numai Cu-cu și iar Cu-cu! peste tot,  
peste tot în jur se face dimineață 
cu  prăbușiri de rouă pe față.

 Altă călătorie

El pășește pe oglinda râului, 
calcă atent pe imaginile propriilor tălpi 
răsturnate
sub care atârnă tot el cu capul în jos,

trece peste adâncimea cerului 
care e mult mai albastru în apă 
decât în ceruri, 
urcă pe o costișă cu parapante și păsări de pradă
de unde pășește direct pe suprafața 
unei păduri ninse.

Pășește de pe o creangă ninsă, 
pe altă creangă ninsă
făcând să se cearnă dedesubt
o zăpadă ce ninge de fapt a doua oară, 
lungindu-se precum siluetele unor preoți în alb  
rătăciți între o lume funestă și un spațiu alpin,

iar după ce trece râul, după ce trece pădurea,
calcă și el pe pământ, așa, aiurea.
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 Casa de apoi

Și vei intra într-o casă
ridicată din verdele proaspăt de mai,
picurată cu petale de vișin și de cireș.
Vei intra în casa aceea în luna mai
și vei ieși în octombrie,  
când frunzele te vor întâlni deja îngălbenite
gata să-ți ofere cât mai mult cer liber deasupra 
asigurându-te că în curând se vor retrage
de prin copaci cu totul și crengile vor fi
gata pregătite să se aplece prima ninsoare.

Totul în jur va deveni alb și curat cum se și cuvine 
să fie în încăperile casei de-apoi,
iar ție s-ar putea să-ți dea lacrimile
de atâta lumină albă, 
purificatoare ca spovedania, foșnitoare ca iarba.

în casa aceea vei întâlni și un chip zâmbitor  –
chipul îngerului tău păzitor,
bucuros că nu te-a păzit degeaba!

 Fundal  

Așezat pe pragul bisericii,
având la spate un fundal fumegos
în care pendulează bosumflată cădelniţa,
supărată foc pe toţi dracii,
el are înfățișare de cerşetor, 
dacă nu cumva alură de sfânt,
însă nu cerşeşte şi nici nu se roagă.
Numai el ştie ce face pe pragul bisericii
dacă nu cerşeşte, dacă nu se roagă. 

În cele din urmă slujba ajunge la bun sfârşit 
cu liturghie, cu parastas cu tot.
Sunt distribuite în mod echitabil pomenile,
ies unul câte unul din biserică 
enoriaşii, coriştii, dascălul, clopotarul. 

Ultimul care se împiedică de el e părintele  
– un vechi prieten de pe vremea
când încă nu descoperise sensul rătăcirilor sale – 
și părintele îl roagă frumos, 
părintește îl roagă să-şi mişte fundul 
că nu poate încuia ușa bisericii. 
Şi el și-l mișcă. Se ridică 
şi pleacă.

 Cina

Azi va trebui să pleci mai devreme acasă,
atât de devreme încât să vezi și tu cum arată
la lumina zilei panourile publicitare, 
să vezi cum arată la lumina zilei 
pereţii apartamentului tău
și să-ți dai seama cât de utile 
pot fi în timpul zilei ferestrele,
să te convingi că datorită ferestrelor
razele soarelui se mișcă în evantai
prin bucătărie, prin dormitor.

Vei pleca mai devreme acasă
vei descuia ușa și îți vei da seama 
că nu e neapărat nevoie să aprinzi lumina,
că poți să-ți scoți haina  și să o pui în cuier
la lumină de zi.
Vei vedea cum se așterne albul de ziuă 
pe albul feței de masă, 
cum trece lumina de zi prin pâine 
odată cu lama cuţitului
și vei lua cina la lumina zilei până târziu în noapte,

căci line aşternuturi ți se vor aşterne 
şi aspre ţinuturi ți se vor deşterne…

 Degeaba

Degeaba e noapte dacă nu ai un bec,
degeaba ai bec dacă nu ai priză,

degeaba ai priză dacă nu ai curent,
degeaba îți trage curent –  
se luminează de zi.

Degeaba se luminează de zi
dacă nu cântă cocoșii,
degeaba cântă cocoșii 
dacă nu se ouă găinile,
degeaba se ouă găinile 
dacă nu-ți faci o omletă,

degeaba îți faci o omletă
dacă nu o faci scrum 
și nu umpli casa cu fum.
            
Degeaba faci fum... 
Degeaba!
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Petruț PÂRVESCU

 buchetul inocenței

mulţi  
au văzut şi auzit gârla vezii 
dar pe malul ei puţini au şezut

mijeau tuleiele în draci
floare ascunsă ghiocul
creştea uimit sub cele patru colţuri
pe oala întinsă mustaţa subţire lua foc
venise vremea aceea 

cu un buchet 
deveneai bărbat
iar flăcăii începuseră să afle secretul 
ilinca lu’ mutu’ 
jos 
în vale
la rotoaica sub pădure 
avea leacul

singură
frumoasă
de cădeau stelele pe spate 
în urma ei noapte de noapte
iar fetele mari aveau somnul muncit
când sub pădure la ilinca 
dimineaţa
lampa mică prindea în floare zorile despletite

încă verde mură coaptă 
blestem
cărau muierile vorbe grele prin sat 
toţi bărbaţii o doriseră de nevastă
dar nu îndrăzniseră
acum 
îndrăznea ea

cu un buchet de flori de câmp
proaspete
deveneai bărbat
numai flăcău să fii 
cu aţa întreagă (aşa îşi jurase ilinca) 
treceai dincolo fericit 
pe malul celălalt 
şi o ţineai minte toată viaţa! 

 rânduiala

potrivit hârtiilor de la primărie
mărin a lu’ ciuru’ nu venise din ultimul război 
era dat dispărut pe front în iarna lu’ 43 
şi anii au trecut

înfloriseră merii
se trecuseră merii
bradul de măr dulce cu ştergar şi colaci
rămăsese agăţat de-atunci în stâlpul porţii 

aşa 
urca marin în sat
coborând din morţi 
tot neamul lor de ţărani liberi duşi la oaste 
pe la cuceanca pe cărare prin pădure
slab nebărbierit cu pălăria în cap
un om străin care trecea pe uliţă

sâmbătă 
vara
la amiază
ioana lu’ ciuru’
făcea pomana mare de şapte ani
lumea 
popa ceaslov şi dascălu’ colivă
mâncau liniştiţi afară în curte sub nuc

când a intrat 
mărin a înţeles totu’
groapa era zidită demult şi nimeni nu ştia

ca să nu strice rânduiala 
s-a aşezat creştineşte 
lângă ceilalţi
a mâncat şi a băut împăcat pentru morți!
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 dincolo de liziera mâinii

priveam lacom 
în strachina goală 
dincolo de liziera mâinii 
mândră şi tulbure alcătuire visul 
pitrocea până la os fiinţa mea proaspăt năpârlită 

mirosul formei 
găsea culoare în tingirea aleasă 
acolo printre bucăţi de slănină şi carne afumată 
scrijei cu ou bătut în lapte de vacă
fudulii de ţap bătrân pe varză acră

o doamne 
peisajul acela în cercuri mărunte 
se ridica mândru şi tainic până la tavan 
pe când 
în mijlocul odăii trona bătrâna masă de lemn 
rotundă 
mică 
cu trei picioare

semn 
şi aşteptare 
dincolo de căpesterie 
mujdeiul de usturoi pus la-nchegat dădea târcoale 
iar ochii tulburi prindeau în măselele pleoapelor 
ceapa spartă între bolovanii mici de sare
nouă linguri şi blide 

atunci mama
cobora parcă din cer 
peste noi ca o sărbătoare mămăliga 
galbenă mare umbroasă dospind în aburii amiezii 
zeul unei lumi de prăsilă 

pe un perete 
iconiţa de lemn
ne privea pe fiecare în parte
cum stam acolo toţi pe rogojină grămadă
decoraţiile humei 
pe chituci după rânduială 
cu mânecile suflecate până la cot şi gurile noduri 
aşteptând încordate semnul crucii!

Ion DUMBRAVĂ

 
 altfel

altfel e pasărea văzută în zbor şi altfel
pe firul dintre doi stîlpi.
altfel sînt cele
văzute în trecere şi altfel
cînd nu ai nici o treabă şi le priveşti.

altfel perechile tinere
însufleţind amiaza. altfel
prima femeie
decît cele care-au urmat.

altele cele aşteptate care
pentru unii au şi venit.

ca într-o zi de vineri pe dos.

altfel stau lucrurile
pe pămînt şi altfel
în cer altfel decît
un poem de amor poemul
care tocmai aşteaptă să îi pui punct.

 oraş

îmbătrînit vechiul oraş. îmbătrîneşte
statuia în triunghiul înfrigurat
al parcului fără nume.

din cafeneaua cu perete de sticlă
doar cîte o pală de vînt şi cîte
un trecător rar te mai conving
că înafară de tine
mai există ceva viu în peisaj.

un tablou ieftin cu obişnuitul
lui şi tu singur
ca atunci cînd vara
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pleca prea devreme
şi ea nu venea.

om şi statuie şi parc. nicicînd
mai aici. mai acelaşi. mai
fără importanţă dacă pleci sau rămîi.

 imagini pe viu

depărtări cît e cerul de
larg. miercuri
cît e ziua de lungă.

ca o părere paşii desculţi
ai amiezei. gînd.
întîlnind alt gînd.

ore gata să dea
pe afară ca sacul
prea plin.

un altfel de azi. fereastră
deschisă poemul.
sentinţe amînate în cer.

 uşi

uşa larg deschisă spre lume.
uşa deschisă spre azi.
spre posibilul mîine.

uşa cheii pierdute.

imaginea uşii prin care
nimeni nu intră
nimeni nu iese.
 
lacăt de uşă tăcerea.

uşa de biserică a speranţei.

uşa prin care
se strecoară visul
şi o auzi scîrţîind în somn.

 de la o lume la alta

o margine de lume cu întîmplările ei. din alt
loc răsărea în dulcele tîrg
soarele decît de pe malul bătrînului
maris. americanii nu păreau
să mai vină. de gorbaciov nu se ştia
încă nimic. era vară. foşnea în adieri frunza.
foşneau şopîrliţele prin versurile
poeţilor care mai credeau
că pot schimba lumea.

o chemare a depărtării. o provocare
sau ceea ce numim îndeobşte destin.

rămasă amintirii o lume. păşind
în alta. fără prieteni dar încă tînăr
pentru un alt început. încă nu exista
casa memorială g. topîrceanu dar roata
era inventată. era vară. păsări de fum
se hîrjoneau în teiul lui eminescu.
minunile şi ploile erau rare.
de la restaurarea regimului
dictatorial se împlineau douăzeci de ani.
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Horia CORCHEȘ

O rochiță galbenă, ca o 
lămâie bine coaptă

O privește tăcut, știe că probabil e ultima șansă, 
că e ultima data când i-ar putea atinge pielea, trecându-
și degetele peste ea de-a lungul coloanei, dinspre fesele 
bombate, trăiește amintirea concretă a senzației în buricele 
degetelor care ar urca în sus, spre ceafă, și s-ar opri o 
clipă, s-ar abate pe tors, ar desena conturul tatuajului pe 
care îl are în stânga, sub braț, crochiul unui munte stilizat, 
asemeni unei ecografii. 

Dar gândul i se fragmentează brusc, în mod 
neînțeles, și în timp ce îi întinde paharul cu vin, flash-ul 
imaginii de dimineață, de pe drum, îi revine în minte. Pe 
Valea Oltului, când conducea dinspre București spre casă, 
imaginea surprinsă aproape panoramic, stânga-dreapta și 
dreapta-stânga, respectiv întrebarea pusă aproape simultan: 
doamne, dumnezeule, cum poți să permiți așa ceva? Cu 
toate acestea, nimic dostoievskian în interogația acuzatoare, 
fără mistică asociată, nici nu își mai punea problema 
credinței. Mai degrabă un fel de nesfârșit șoc, venind de 
undeva dintotdeauna și oprindu-se aici, în acest instantaneu 
panoramic. De o parte, din sensul lui opus de mers, pe o 
bicicletă antică, hodorogită, un călugăr bondoc, cu o barbă 
roșcată crescută până la șolduri și răsfirată în toate părțile, 
pedalând asudat, chinuit, ducând pe portbagajul bicicletei 
o sacoșă enormă de rafie, de fapt probabil un sac, la fel 
de mare cât trupul călugărului, în care cine știe ce se afla. 
De cealaltă parte, sprijinită de un copac, cu privirea înfiptă 
în telefon, pe care scrola compulsiv, femeia dizgrațioasă, 
cu pielea tuciurie, cu părul roșu aprins, îmbrăcată tipic, 
pantaloni scurți de blugi, picioare goale, cizme de cowboy 
și o geacă ce imita pielea de leopard, umflată peste sânii 
enormi și peste un abdomen destul de proeminent încât să 
sugereze o sarcină. Îi prinsese în imagine buzele uriașe și 
pentru o clipă simțise senzația imprevizibilă de vomă, dar i 
se oprise în piept, odată cu nașterea nedumeririi formulate 
prin întrebare:  doamne, dumnezeule, cum poți să permiți 
așa ceva? De o parte, dincolo de Oltul din dreapta, pădurea 
de pe dealuri se întindea golașă încă, neagră și rarefiată, 
lăsând să se ghicească printre crengile copacilor solul brun, 
fiecare deal părând câte o calotă craniană a unei uriașe ființe 
îngropate adânc în pământ. De cealaltă parte a șoselei, 

unde se înșirau pe marginea ei casele satelor, grădinile, 
livezile și dealurile începeau să prindă viață, căpătând 
o nuanță crudă de verde, încă timid, parcă nehotărât să 
învingă negrul și brunul petelor de pământ. Și-a alungat cu 
un gest ferm din imaginație proiecțiile în care camionagiii 
opreau în parcarea de alături, iar femeia urca în cabinele 
lor și... și nu voia să se gândească mai departe. Tocmai 
traversase Călimăneștiul și, în bucla de imediat dinainte de 
ieșire, unde câteva sute de metri despărțeau ultimele clădiri 
de benzinăria OMV-ului unde se oprea de obicei să bea 
o cafea și să fumeze o țigară, pe șoseaua uscată, o pală 
de vânt adusese într-o clipă o puzderie de frunze uscate, 
întinse ca un covor, care se ridicaseră în jurul mașinii ca un 
vălătuc, odată ce trecuse printre ele, iar apoi rămăseseră în 
urmă. Nu era niciun dumnezeu în jocul turbat al frunzelor 
de pe șosea și de data aceasta nu oprise la OMV. Nu fusese 
la București în interes de serviciu și, depășind benzinăria, 
doar își pipăise la piept buzunarul hainei, asigurându-se că 
hârtia era tot acolo.

Se scutură de gând printr-o mișcare a capului și se 
așeză și el, pe alt scaun, la câțiva centimetri distanță de 
scaunul ei, lângă masa rotundă, albă. Trecuseră câteva luni 
de când mai stătuseră așa, în același loc, cu vinul alături. În 
alte contexte, cu alte trăiri. Nu știa exact încă de ce venise 
acum, deși așteptase, își dorise să se întâmple asta. Dar 
înainte de București, iar acum îl luase puțin prin surprindere. 
Nu vorbiseră de mai bine de o lună. Acum îi trimisese ea 
mesaj, aș vrea să ne vedem, încă nici nu ajunsese acasă, și-i 
răspunsese simplu, scurt, ok, te aștept deseară la mine, la 
un vin.  Probabilitatea să-l refuze, să-i ceară o întâlnire în 
spațiu neutru, o eliminase: în pandemie, unde s-ar fi putut 
întâlni? În mașină nu mai mergea, trecuseră vremurile când 
se vedeau la o țigară, printre alte treburi ale zilelor, pentru a 
mai scurta distanța dintre două seri sau până la weekendul 
pe care îl petreceau împreună. 

Ajunsese acasă pe la patru după-amiaza și-și 
desfăcuse liniștit bagajul. Acum nu mai simțea nicio 
presiune și, dacă se întreba totuși care este motivul 
întâlnirii, nu o făcea cu teamă: fie voia să îi explice, fie 
să încerce o reluare a relației. Detesta în principiu gândul 
poveștilor explicative, n-avea nevoie de ele de la o fostă, 
mai ales că lucrurile se încheiaseră explicit, însă acum nu-i 
mai păsa de asta, în plus, cumva se insinua gîndul că da, 
poate o va atinge, îi va simți iar mirosul și gustul, probabil 
ultima lui șansă de a mai simți femeia. Totuși, era indecis, 
se bucura să o reîntâlnească, dar nu știa  sigur dacă va da 
curs dorinței, chiar dacă și ea ar fi dispusă.

Îi zâmbește și o întreabă râzând, ca în prima lor 
seară, care sunt cele trei reguli ale ciocnirii paharelor, iar 
ea închide ochii, prefăcându-se că stă să-și amintească, 
cu capul puțin dat pe spate, apoi enumeră, marcând și cu 
deschiderea pe rând a câte unui deget din pumnul stâng, 
ținut la început închis: să ciocnești cu mâna dreaptă, dacă 
ești dreptaci sau cu cea stângă, dacă ești stângaci, să-l 
privești în ochi pe cel cu care ciocnești și să sorbi din 
pahar după, fără să-l așezi pe masă. Deschide ochii apoi și 
zâmbește larg, cu toată gura:

— Nu le-am uitat! 
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— Nu mă gândeam că le-ai fi putut uita, ci eventual 
că ai putea să te prefaci că le-ai uitat....

Îl privește o fracțiune de secundă în ochi, mustrător, 
apoi duce paharul la gură și soarbe din vinul roșu, un 
Purcari, marca înregistrată a serilor și nopților pe care le 
petrecuseră împreună odinioară printre poezii răvășite în 
lecturi compulsive, printre piese recuperate din memoria 
trecutului tinereții sau a timpurilor mai recente, căutate pe 
youtube (îl și încoronase, de revelion, DJ-ul casei), dar mai 
ales printre scurgerile intense de seve ale corpurilor tăvălite 
peste tot prin cele două apartamente, al ei și al lui, pe mese, 
prin paturi, prin căzi, pe canapele sau covoare. Ultima oară, 
în urmă cu aproape două luni, într-o vineri seara, îi citise 
niște texte mai vechi. Îi dăduseră lacrimile citind, la un 
moment dat, nici el nu știa de ce, dar nu se ferise. Îți trebuie 
curaj, ca bărbat, să plângi în fața femeii pe care o iubești, 
pentru că e un semn al gărzii coborâte și al încrederii totale. 
Îl ținuse în brațe, de ce plângi, dar nu-i răspunsese, nici ea 
nu aștepta, de fapt, un răspuns. Își dă seama că acum nu 
mai are curaj, că nu i-ar putea spune, că trebuie să țină doar 
pentru el, și asta îl întristează brusc, în vreme ce-i privește 
strălucirea pielii gâtului în lumina difuză pe care lumânarea 
aprinsă pe masă o răspândește în bucătărie. 

— Te rog să îmi dai voie să merg până la baie!
Se precipită, dându-și seama că e ușor nepregătit 

pentru asta. Să-i lase un minut să meargă el înainte, în 
vreme ce-l așteaptă ea în bucătărie. Se repede în living, 
închizând ușa în urma lui, și mai întâi apucă de pe masă 
cele două hârtii uitate acolo, le strecoară într-un sertar. 
Ce dezastru ar fi fost să le vadă ea, să le citească, poate! 
Apoi, mai relaxat, se oprește în fața bibliotecii și scoate, la 
întâmplare, câte o carte-două de pe rafturile aflate în drumul 
spre baie, lăsându-le pe jumătate scoase dintre celelalte, cu 
cotoarele la vedere. Stinge luminile, lăsând doar o veioză 
în dormitor, a cărei lumină se răspândește pe coridorul cu 
rafturi, amestecată cu penumbra. Revine apoi în bucătărie:

— Te rog să mă scuzi, poți acum merge liniștită!
Îi zâmbește ridicându-se și el o urmează cu câțiva 

pași în urmă, incapabil să se abțină, vrând să-i vadă 
reacțiile. Îl simte, dar nu întoarce capul, calcă rar cei câțiva 
pași până spre bibliotecă, și se oprește o clipă înainte, în 
fața tabloului care acoperă o parte din peretele muștar. Se 
oprește și el, cu doi pași în urmă. Femeia privește tabloul 
prelung, în tăcere, apoi întoarce capul spre el:

— Și femeia, și bărbatul, în același crochiu. Nici 
asta n-am uitat!

E mică, aproape o fetiță, deși femeie, și se înalță 
pe vârfurile picioarelor, întinzând mâna spre tablou. Cu 
degetele palmei drepte mângâie conturul falusului-tors de 
femeie, de jos în sus, dinspre sânii-testicole, pe gâtul-penis, 
apoi, în vârf, pe capul femeii-falus pune întreaga palmă, 
acoperindu-l, câteva secunde. Are întregul corp încordat, 
căci de-abia ajunge până sus, spre vârf, și i se văd și ei sânii 
mici, conturați prin tricou, la nivelul testicolelor-sâni din 
tablou, iar chipul îi e acoperit și ei de brațul înălțat, nu-i 
vede mimica. Apoi își coboară mâna, fără niciun cuvânt, 
întorcându-și capul spre baie și mai face câțiva pași, pe 
lângă bibliotecă. Nu se oprește, dar calcă încet, și din mers, 

fără să privească în dreapta, spre bibliotecă, scoate și ea 
câte o carte din rafturi, la întâmplare, lăsându-le cotoarele 
la vedere, printre cotoarele scoase de el. În pragul băii 
se oprește. Nu întoarce capul, doar așteaptă. În spate, cu 
câțiva pași în urmă, se oprește și el.

— Ce culoare? 
— Galben, ca lămâia coaptă bine! 
Abia acum întoarce capul și-i zâmbește:
— E în dulap, nu am mai purtat-o niciodată de 

atunci!
Bărbatul înghite în sec, amintindu-și prima lor 

seară, în același decor, cu gesturi aproape identice, repetate 
acum în reluare, cu încetinitorul. Doar rochița galbenă 
lipsește, acum e crem, cu o delicată dantelă pe tiv, o rochiță 
parcă decupată din interbelic, care i s-ar potrivi perfect, își 
spune el, cu o pălărie clos, asemeni celor purtate de femeile 
din preajma scriitorilor din trecut, la serate și petreceri. 
Și-n clipa în care ea dispare din cadru îi vede scurt, ca o 
sclipire, marginea de sus a ciorapilor negri, dantelăria fină 
lipită  pe coapsă, ieșind doar milimetric, din mers, de sub 
rochie. Înghite în sec, în vreme ce ușa de la baie se închide, 
rămâne o clipă pe loc, apoi se întoarce în bucătărie și se 
prăbușește în scaun. 

Nu prevăzuse nimic din desfășurarea serii, nici nu 
știe dacă vrea să mai audă ceva de la ea, dacă mai vrea să 
înțeleagă ceva sau dacă mai vrea să își elibereze dorința, 
masculinitatea înăbușită pe care acum o simte încă violentă, 
poate pentru ultima dată de o violență atât de sănătoasă. 
Totul ia timp între oameni, își spune, repetând ca o mantră 
vorbele unei prietene, dar timp nu mai există acum, e doar 
clipa asta și nu știe ce să facă cu ea, dacă să-i elibereze 
intensitatea sau să o țină în frâu. 

În fond, cât contează și clipa? După ce-și desfăcuse 
bagajele, se apucase meticulos să scoată lucrurile dintr-un 
șifonier în care depozitase, de-a lungul timpului, nimicuri, 
amintiri de toate felurile. Începuse cu hârtiile, scrisori, 
bilețele, vederi sau fotografii vechi, din adolescență și 
tinerețe. Deasupra, în cutia jerpelită de timp, primul bilet, 
scris cu roșu, îi atrăsese atenția și îl citise. În seara asta ai 
fost prea obosit... mult prea obosit ca să mai putem face 
sex. Știu asta și refuz să cred că ar fi fost alt motiv. Iar 
legat de tot ce ai spus... m-ai chemat ca să mă părăsești... 
Nu simți nimic pentru mine, nu ai fost, nu ești legat de 
mine în niciun fel... logic, nu ai ce să părăsești, pe cine 
să părăsești.... M-aș bucura să nu o faci. Și nu, nu-ți voi 
spune, nu-ți voi spune nimic despre iubire. Vreau doar să 
mă fuți. Îmi place să mi-o trag cu tine. Și ție îți place să 
mi-o tragi. Dar nu mă umili. Nu merit asta. Nu vreau nimic 
altceva. Vreau doar să mi-o trag cu tine. Să ne simțim bine 
câteva ore împreună. Pot și vreau să fac asta. Putem face 
asta. Să uităm, în acele momente, de orice altceva și să ne 
savurăm trupurile. Atât. Stătuse apoi, în genunchi, vreme 
îndelungată, cu privirea dusă, pe gânduri, cu biletul în 
mâinile sprijinite pe coapse. Nu-și amintea cine-l scrisese. 
Cu tot efortul de memorie, scormonind și luând la rând 
nume, date, ani, nu reușea să identifice autoarea rândurilor 
neiscălite. Firește, când fusese scris, ar fi fost inutil să se 
semneze, probabil plecase din apartamentul lui în vreme 
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ce el adormise. Dar acum ar fi vrut să-și amintească clipa 
aia și uite că nu reușea. Luase apoi pe rând tot ce se mai 
afla prin sertare: scrisorile în plicuri roz din adolescență, 
primite de la Maria, cele în plicuri albe de la Agneska, 
poloneza, câteva de la fosta lui soție, o mulțime de 
fotografii din adolescență, de la nuntă apoi. În alt sertar, 
o bluză de la Ana, rămasă la el, cu imprimeu de leopard, 
care-i aminti iar de femeia de pe marginea șoselei (doamne, 
dumnezeule, cum poți să permiți așa ceva?), niște șosete 
cu care stătea Dana prin apartament, pe vremea când încă 
avea gresie în bucătărie, nu parchet, niște cătușe de plastic, 
cu care se jucase cu Anca, celelalte cătușe, metalice, cu 
blăniță neagră, folosite doar cu femeia din baie și chiar un 
furou al ei, pe care i-l lăsase „intenționat”, să se împiedice 
de el prin casă. Pe toate le îndesase într-un sac de plastic 
negru, după ce rupsese meticulos în bucățele mici tot ce era 
de hârtie. Păstrase doar scrisoarea nesemnată, scrisă cu pix 
roșu, a cărei autoare rămânea un mister. Apoi coborâse și 
dusese sacul la ghenă. 

Se întorsese și luase laptopul la rând. Cu atenție, 
căutase toate fișierele, Poze din timpul Anei, Articole ale 
Danei, Documente din timpul Ancăi, Filmulețe de la Maria 
etc. Rând pe rând dăduse delete, fără nicio remușcare. Ce 
rost ar mai fi avut să rămână, poate să le găsească fiul lui, 
Matei? 

Femeia deschide ușa bucătăriei, revenind de la baie. 
Îi zâmbește cu toată fața, iar el îi recunoaște fiecare mușchi 
ascuns în spatele pielii și încordarea  sexuală de sub rochie, 
din pubisul pe care i-l știe epilat și mirositor, pentru o clipă 
îl trec fiori prin tot corpul și simte iar violența vitalității 
pe care o mai are în sine, închide ochii brusc, controlânu-
și tentația de a se repezi la ea să-i prindă capul cu palma 
dreaptă și să o sărute. Așteaptă să se așeze, să ia paharul în 
mână și să îl ducă la gură, urmărind cu privirea cum trece 
vinul roșu din el în corpul ei, pe buze, apoi pe limbă, pe gât 
și prin capilare spre fiecare celulă. 

— Ce mai face Iancu? Cum e cu școala?
Femeia îl privește puțin surprinsă, nu se aștepta 

probabil la un dialog convențional, despre fiul ei sau despre 
banalități. Totuși, răspunde simplu și cald, dându-și seama 
că nu e chiar o distanță în această întrebare:

— Cu școala e la fel, on-line mai ușor pentru el, 
mai greu pentru mine. M-a întrebat de tine, ce mai faci, 
unde ai dispărut.

Îi zâmbește decis să nu răspundă, totuși, la 
provocare. Nu vrea să o întrebe ce i-a răspuns. Ce i-ar fi și 
putut spune? Că ea îl îndepărtase, că tânjea încă după fostul 
ei? Probabil îi spusese ceva mai simplu și mai neutru, că 
n-a mers, că nu s-au potrivit. Lucruri simple, fără detalieri, 
fără semnătură, ca scrisoarea scrisă cu pix roșu. O mai 
întreabă despre firmă, despre cum merg vânzările, despre 
munte, dacă a mai ieșit. 

Femeia se ridică însă brusc de pe scaun și se 
întreaptă spre fereastră. Privește în grădina de lângă 
bloc, întunecată, luminată vag de la ferestrele blocurilor. 
Stau câteva momente așa, în tăcere. Amândoi cu 
paharul cu vin în mâini, cu spatele unul la altul, ea 
privind întunericul de afară, el privind într-un punct fix 

al mesei rotunde, de un alb imaculat, pe care se mai află 
doar sticla de vin aproape goală, lumânarea pe jumătate 
consumată și scrumiera plină cu mucuri de țigară. Nu 
este fum în bucătărie însă, lumânarea a absorbit totul, 
un truc învățat tot de la ea, cândva. 

Se ridică și el de la masă și apucă scrumiera, 
apoi o golește în coșul de sub chiuvetă. O pune alături, 
pe masă, și se oprește în spatele ei. Nu fac nicio mișcare 
niciunul, aliniați în fața ferestrei, cu paharele în mâini. 
Totul ia timp între oameni, repetă iar mantra în gând, 
înainte ca ceea ce trebuie să se întâmple să se întâmple.

**********************
Acum, după ce ea a plecat, așteaptă în 

apartamentul rămas pustiu să se umple cada. Sunetul 
metalic al apei, care se descarcă prin țevi, de undeva din 
depărtare adusă, trecută prin centrala care o încălzește, 
se amestecă cu sunetul flăcării din măruntaiele 
mașinăriei mascate în bucătărie într-un dulap. A doua 
sticlă cu vin a desfăcut-o după plecarea ei. Dar n-a 
pus în pahar decât un deget și stă cu cele două hârtii 
așezate alături, aliniate perfect una lângă alta, pe albul 
mesei. Fumează o țigară și recitește, cu atenție la fiecare 
cuvânt, la fiecare prepoziție sau conjuncție, hârtia din 
dreapta, adusă în buzunar de la București, frumos 
dactilografiată pe trei sferturi de pagină. Ultimele 
două paragrafe, scrise de mână, îi dau mai mari bătăi 
de cap: e un scris neîngrijit, repezit, cum te și aștepți 
de la un medic. Prima parte, probabil, o dactilografiase 
o asistentă sau vreun rezident, pentru ca profesorul 
să noteze concluziile, în josul paginii, de mână. Nu 
sunt multe nuanțe de înțeles, claritatea limbajului este 
asigurată de tehnicitatea lui.

Ia hârtia din stânga, scrisoarea scrisă cu pix roșu, 
ia și paharul cu vin în aceeași mână stângă și cu dreapta 
aranjează scrisoarea medicală exact în mijlocul mesei 
rotunde, apoi pune peste ea lumânarea parfumată, 
miros de ambră și mosc, din care mai licărește o urmă 
de flacără. Golește scrumiera și o lăsă în chiuvetă, 
apoi se îndreaptă spre baie. Oprește robinetul, așezând 
scrisoarea și țigările pe raftul de lemn de alături, lângă 
paharul cu vin, și se cufundă în cadă. Își aprinde o țigară, 
apoi soarbe din vin, cât să mai rămână o înghițitură. 
Poate acum, recitind scrisoarea, își va aminti. Poate 
acum, măcar. O recitește atent, fiecare semn de 
punctuație îl observă cu privirea focalizată, până la 
ultimul punct. Apoi, cu țigara în colțul gurii, o rupe 
încet, pe mijloc, de-a latul. Pune jumătățile una peste 
alta și le rupe și pe acestea, apoi din nou și din nou, până 
când se micșorează la dimensiunile unui cuvânt. Le 
risipește în apă, lăsându-le să plutească, acoperindu-i 
corpul scufundat, ascunzându-i violența. Stinge țigara 
în apă și o aruncă, cu un bobârnac, în chiuvetă, apoi se 
cufundă și cu capul. În vreme ce pătrățelele de hârtie 
plutesc și se așază ca o peliculă pe tot luciul, privirea 
lui mai urmărește, de dedesubt, ca dintr-un adânc de 
mare, cuvintele roșii care scriu ceva nedeslușit undeva 
departe, deasupra. 

starea prozei scurte



140

Iulian BOLDEA

 
Dincolo de unduirile liniştii                                         

Rodica Braga s-a afirmat, de-a lungul timpului, 
cu talent, pasiune şi sensibilitate, în spaţiul prozei şi 
al poeziei. Proza (Sângele alb al pietrelor, Eternităţi 
de o clipă, Nisipul memoriei, Dincolo de dragoste, 
Singurătatea pământului, Maia, Fluturele negru etc.) se 
impune prin acuitatea observaţiei, prin receptivitatea la 
cele mai fine avataruri ale efemerului, dar şi prin lirismul 
atmosferei, fixată într-un desen cu vibraţii simbolice. 
Proza este, astfel, o cale de acces spre transcendenţă, 
într-un dialog al apolinicului cu dionisiacul prin care 
se disting penumbrele fiinţei, fiind redate cu acuitate 
configuraţiile interiorităţii sau reflexele senzitivităţii. 
Rodica Braga relevă, în naraţiunile sale, o diagramă 
confesivă a eului, fără să ignore captarea unor sensuri ale 
epocii şi contextului social, fixând, totodată, condiţiei 
femeii, în ipostazele şi vârstele sale exponenţiale 
(femeia aflată în căutarea propriei identităţi, a propriei 
deveniri ontologice şi gnoseologice). Prozatoarea 
surprinde arhitectura complicată şi evanescentă a 
sufletului feminin, făptura feminină căpătând reflexe 
ale unui „metal dur, colţuros, fierbinte şi rece în acelaşi 
timp, lipsită de moliciuni ascunse şi rotunjimi calme, 
odihnitoare”. Destinul feminităţii e marcat de prezenţa 
sau de absenţa principiului masculin, de prezenţa 
sentimentului iubirii, sincer sau teatral, senzual sau 
intelectualizat, iubirea însăşi transformându-se uneori 
într-un „nevinovat joc de-a baba oarba”, în care fiinţa 
celuilalt suferă un proces de reificare sau de alienare, 
în timp ce bărbatul devine „străinul, omul real desprins 
din ţesătura complicată a afectivităţii tale exagerate”. 
Memoria este, de altfel, o constantă a paginilor de proză, 
trecutul fiind alterat, situat sub zodia unei alterităţi 
angoasate, în care plecările se revarsă în „apa călduţă a 
tristeţii”. Prezenţa tatălui, de pildă, în Nisipul memoriei 
reface, într-o cheie gravă, o modalitate de conciliere a 
trecutului cu prezentul: „Era suficient că prezenţa lui, 
de data aceasta atât de densă, îmbibată de o sumedenie 
de miresme vechi, aproape uitate, prezenţa lui la început 

jenantă, apoi îmbogăţită de elemente emoţionante, 
neaşteptate, de forţă şi slăbiciune, de căldură şi rezervă, 
devenise, oarecum, un bun al tău, un lucru lăsat în 
păstrare, a cărui contemplare, din când în când, ţi-ar fi 
putut aduce înseninare, poate chiar ceva curaj”. Într-o 
mărturisire, Rodica Braga notează distanţa dintre 
propriile trăiri şi acelea ale eroinei, prin prisma efectului 
tulburător al reflecţiei despre timp şi propriul sine, despre 
traumele identitare şi despre o istorie agonică: „În toate 
acele tendinţe obscure şi dureroase de a trăi altfel, în 
felul particular al eroinei, s-au cicatrizat în mine odată cu 
terminarea cărţii. Dar nu şi dorinţa ca, prin scrisul meu, 
să tulbur. Căci a tulbura pe cineva, înseamnă a-l obliga să 
mediteze, chiar dacă lucrurile la care va medita nu-i vor 
face întotdeauna plăcere”. Există, cum s-a mai observat, 
în proza Rodicăi Braga, o receptivitate deosebită la 
meandrele erosului, prozatoarea fixând cu acuitate 
senzualitatea întâlnirii corpurilor, afectelor şi simţurilor 
(„Buzele lui mă compuneau cu atenta râvnă a sticlarului, 
dogoreau şi trimiteau până în cel mai îndepărtat şi 
necunoscut loc al trupului meu o fierbinţeală dureroasă, 
cotropitoare, lipsită de blândeţe, vehementă chiar, buzele 
lui mă desfiinţau, mă ridicau de la pământ ca pe un fulg, 
ca pe un nimic, pentru ca, în secunda următoare, să-mi 
toarne în vene plumb, să mă întunece, să mă reducă la o 
materie răcită, inertă, mai grea ca pământul”). 

De un interes incontestabil sunt cărţile de poeme 
ale Rodicăi Braga, de la Commentarius perpetuus, 
parabole, în colaborare cu Mircea Ivănescu, Neliniştea 
cuvintelor, A doua nelinişte, Stacojiu, Visul bufniţei, 
Făptura din raze, Senin ca-n ou, Vânare de vânt, Umbra 
din cuvânt, până la Picătura de arsenic, Timp în derivă, 
Ametist şi antologia O sută şi una de poezii (Editura 
Academiei Române, 2019). Multe dintre poemele 
Rodicăi Braga sugerează raportul tainic dintre amprenta 
corporalităţii şi reflexele tainice ale spiritului, căci, 
scrie autoarea undeva, „miracolul trupului traversează 
conştiinţa”. Şi în spaţiul naraţiunilor, dar şi în 
arhitectura poemelor se răsfrâng aceleaşi trăiri, aceleaşi 
sensuri, aceleaşi teme (iubirea, existenţa, destinul, 
identitatea, condiţia celui care scrie, feminitatea etc.), 
într-o reprezentare lirică în care sunt reunite notaţii ale 
cotidianului, revelaţii şi spiritualizări ale clipei, traume 
şi iluminări ale unei frumuseţi intermitente: „între timp, 
viaţa/ îmi bate la uşă, încărcată/ cu toate poverile ei de 
frumuseţe./ prea multă frumuseţe/ ne ia minţile, nu-i 
aşa?”. Dincolo de „albastra certitudine” a „frigului”, 
adastă un spaţiu geometrizant, „ca pieliţa albuşului/ din 
ou” în care „cerul albastru era chiar oul/ uriaş prin care 
privea necuprinsul/ apropiindu-şi-l, îmblânzindu-l?”. 
Între interioritate şi exterioritate se stabileşte astfel 
o corespondenţă tainică, într-un orizont al emoţiilor 
coagulante şi al retranşării în visceralitate: „în loc de 
sânge,/ inima-mi pompează/ cerneală, clorotice/ litere, 
alergând prin/ artere, cum peştii sloboziţi/ în acvarii 
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nătânge./ între timp, viaţa/ se întâmplă alături,/ se şterge 
duios/ de geamurile tulburi”. Poezia înseamnă, astfel, o 
imersiune „în setea ce-mi arde lăuntrul”, sau o retragere 
„cu paşi de felină”, o aşteptare („aştept naşterea făpturii 
ce va să fiu”), asemeni unei veniri „ce va să fie odată, 
cândva,/ să ieşi din tine ca dintr-o sămânţă/ putregăită 
în cernoziom”, în timp ce totul devine „zbor, pace şi 
destrupare”. Poezia este, aşadar, combustie până la 
pierderea corporalităţii, căci „cu înghiţituri de şarpe/ îşi 
devoră poetul măduvele./ din sine însuşi exclus,/ ţinut la 
distanţă de cei de aproape,/ este mergătorul pe sârmă,/ 
speriat să îşi ţină în cumpănă/ nesiguranţa, alunecarea 
în gol”, dar ea, poezia, este şi trăire intensă până la 
pierdere de sine, destin şi întrupare, cuvântul însoţind 
fiinţa în lungul său drum al trecerii,  căci el „ne predă 
cuminte tăcerii”, după cum ea, poezia, este şi recurs la 
vis, la reverberaţiile oniricului („Şi lumea doarme în 
timp/ ce-şi trăieşte visul/ care se găureşte ca un ciorap/ 
îndelung purtat”). Pe de altă parte, sensul soteriologic al 
logosului poetic este limpede formulat în multe poeme, 
căci cuvintele salvează lumea şi lucrurile de la uitare, 
recompun chipul lor supus destrămării: „le iubesc 
dezarmarea/ şi zâmbetul stingherit/ le tratez cu căldură/ 
şi le pun la întremat./ Dintre toate lucrurile din lume,/ 
doar cuvintele m-au salvat”. 

Cartea Zgomotul liniştii (Editura Imago, 2019) 
stă sub semnul unei formule metaforice triadice, în 
care naşterea, fiinţarea şi suferinţa rezumă o parabolă 
a existenţei („lovind neliniştit,/ ca pruncul în pântecul/ 
mamei, mă bate tot mai des un gând/ să mă strămut/ în 
pasărea ce înoată (…) să-mi înfig ţipătul/ ca pe o lacrimă 
solidă,/ să-l nasc în cazne şi să-l simt/ cum stors/ din 
toată fiinţa mea (…) un urlet ca un uguit/ de pasăre 
rănită”), dar şi o parabolă a cunoaşterii prin poezie, prin 
carte, prin cuvânt („casa noastră are pereţi/ de hârtie/ 
şi mortarul din cerneală./ dacă-i răsfoieşti./ învie”). 
Mărturie, mărturisire, claritate a dicţiunii, toate aceste 
constante ale lirismului se regăsesc în versurile din 
această carte, în care trăirea poeziei şi poezia trăirii sunt 
sintagme revelatorii, interşanjabile, la fel de îndreptăţite. 
Zgomotul liniştii nu este nimic altceva decât naşterea 
poeziei din trupul inefabil al cuvântului, mărturisire 
eliberatoare şi purificatoare a creaţiei („zgomotul 
liniștii,/ floare cu petale de elitre/ înflorită/ în tot coșul 
pieptului”), reprezentare a logosului cu vibraţiile sale 
simbolice şi alegorice: „simt fiecare cuvânt/ ca pe una 
din terminațiile/ mele nervoase […]/ câte unul vine/ ca 
o tornadă care mătură/ totul în cale,/ mă pune la pământ 
[…]/ abia respir în poziția orizontală,/ când simt/ cum 
suflul lui, de grele/ înțelesuri încărcat,/ e ca un glonț/ 
spre mine îndreptat/ ce va desfereca un nod/ al energiilor 
ascunse”. Poeta închipuie însă aici şi o confruntare 
a sinelui cu materia, o confruntare a cuvântului cu 
tăcerea, a visului cu veghea, a verbului având înfiorări 
cvasireligioase cu adâncurile lumii, în tonalităţi ale unei 

credințe firești, fără nimic declamativ: „un buchet viu 
colorat/ rămăsese intact, culcat/ pe tăblia netedă./ era 
poemul pe care/ tocmai îl scrisesem,/ rânduind florile/ 
în apa senină din vaze,/ fiecare cuvânt adăpostind/ 
simbolurile ascunse/ ale indicibilului”. 

Revelatoare este, de asemenea, convergenţa eros-
thanatos („iubite, […]/ aduceri aminte de demult/ își 
ițesc colții de lapte”), sau dinamica raportului antinomic 
dintre energia dionisiacă şi  reprezentările apolinice 
ale lumii: „așa o veselie deșucheată/ ne-a cuprins ca o 
apă/ turbată./ unul altuia ne trecem/ paharul cu drojdii/ 
amețitoare,/ mai puternice decât vinul/ limpede de 
odinioară […]/ într-un târziu, obosiți, ne privim/ ca doi 
prunci răsfățați/ și adormim îmbrățișați,/ îndestulați de 
laptele/ subțiat al existenței”. Există în carte şi câteva 
versuri ce au accentele tari ale unei profesiuni de 
credinţă: „poezia e o boală/ ascunsă care recidivează/ 
periodic./ forează la temelia ființei/ cu o tenacitate 
atroce”. Erosul, regenerator, purificator şi simbolic, 
sugerează retranşare într-un ritual ludic („când pasărea 
cu cioc de fier/ și penele zdrelite/ va da semnal, cu țipăt 
scurt,/ că jocul se-ntrerupe […] voi țâșni în noul joc/ ce 
va începe mâine”) sau într-o înlănţuire mitică („iubirea 
ta m-a înghițit/ pe nemestecate […]/ ispitiți când de 
una, de alta/ ca doi șerpi înnodați/ în delir”), din care nu 
lipseşte luminosul („mai puternic decât lumina/ iradiază 
albul florii de crin”) sau plenitudinea („în tine, Doamne, 
găsesc o/ liniște desăvârșită”). Nu sunt puţine referirile 
la un timp dogoritor („timp al iubirii decolorat/ de arșița 
mare,/ tot mai dogorești/ ca o sahara sub soare?”), sau la 
avatarurile corporalităţii („trupul meu, iată, se-ndoaie/ 
ca o tijă de crin ofilit,/ firul vieții flasc atârnă/ ca un fitil 
folosit”), într-o alegorie a destrămării, a diminuării şi 
sancţiunii cu amprentă mitică: „cineva mărunt cât/ bobul 
de linte,/ s-a furișat hoțește/ în alcătuirea mea […]/ se 
înstăpânește până/ și în visul de dimineață […]/ a ajuns/ 
să-mi semene, să-mi pună în gură/ vorbe,/ să-mi înțepe 
încheieturile,/ să-mi înlocuiască obiceiurile,/ să râdă și 
să plângă/ cu umorile mele,/ să-mi umple toată ființa/ 
c-un rău ce mă face nătângă”. Revelând „dialectica 
ascunsă a timpului”, poeta înregistrează deopotrivă 
„clipele oscilând prin densitatea/ trăirii, conținându-și/ 
începutul și sfârșitul./ efemera și complicata lor zidire,/ 
din continuitatea discontinuului,/ urmând ritmul facerii/ 
și al odihnei, dăruindu-ne/ o durată iluzorie”, chiar dacă 
nu absentează din aceste versuri nici universul mărunt, 
gestul cotidian, suavitatea şi tandreţea („zâmbete, 
cuvinte, tăceri,/ gesturi mărunte, gânduri,/ îmbrățișări, 
contraziceri/ se întretaie, își dau rând,/ uneori zgomotos, 
alteori silențios,/ ne țes propria poveste vie/ și caldă ca 
un joc copilăros”). Rodica Braga ne vorbeşte, în cărţile 
sale, despre pierderea şi regăsirea de sine, despre deriva 
trupurilor şi a sufletelor, despre destinul ca poveste 
şi despre poveştile încercuite de destinul mai larg al 
Timpului şi al Istoriei.
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Mircea A. DIACONU

Spiritul liberal în critica generației `70. 
Cazul Laurențiu Ulici (II)

O apropiere de miezul problemei. Miza 
conferinței Laurențiu Ulici și banda lui Möbius, invocată 
încă de la început, nu a fost de a demonta vehiculata teorie 
a lui Laurențiu Ulici privind generațiile și promoțiile, deși 
analizele priveau în cea mai mare parte felul cum s-a născut 
această idee; am încercat chiar reconstituirea ei arheologică. 
Problema aceasta era doar partea vizibilă a unui aisberg. În 
fapt, scopul ultim era de a releva că Laurențiu Ulici prefera 
să vadă continuități și metamorfoze acolo unde „actanții” 
vieții literare (luptătorii ei chiar) vedeau îndeobște rupturi. 
S-o fi făcut doar de dragul punerii în prim-plan a generației 
din care făcea el însuși parte? 

În tot cazul, promoția căreia el îi aparține e văzută ca 
recesivă și neangajată deschis în schimbări de paradigmă, 
în poezie cel puțin; pe de altă parte, propria-i teorie privind 
relația dintre generații și promoții și întreaga viziunea asupra 
istoriei literaturii române e plasată sub semnul ipoteticului, 
a convențiilor, a contingenței. „Război între convenții nu 
se face”, spune el. Așa ajungeam la portretul lui Laurențiu 
Ulici: un ludic inteligent, constructor de ipoteze și ficțiuni de 
legitimare, ce trebuie citite în cheie ipotetică. Deopotrivă un 
sceptic? Dacă I.L.Caragiale spunea „Eu nu sunt un erou, eu 
sunt un burghez”, Ulici spune: „Ironia e aptitudinea omului 
de a privi din lojă, cu seninătate, cum jos, în arenă, viața 
ia în coarne imaginația sau viceversa” (ULICI 2005: 7). În 
ambele cazuri este vorba despre o desituare, care ar putea 
fi contextualizată printr-o citire inversată a afirmației lui 
Isaiah Berlin invocată ceva mai devreme. Și anume, nu „A 
recunoaște validitatea relativă a propriilor convingeri și, cu 
toate acestea, a le susține cu fermitate – iată ce îl deosebește 
pe un om civilizat de un barbar”, ci „a susține cu fermitate 
propriile convingeri și, cu toate acestea, a le recunoaște 
validitatea relativă”, iată deosebirea care marchează un nou 
tip de ontologie critică. Prin urmare, să fi fost în spatele 
viziunii lui Ulici o miză politică și un anume fel subversiv 
de a rezolva problemele în planul vieții literare, sau pur și 
simplu un anume fel de a fi? Inteligent și sceptic, angajat și 
ironic, ludic și existențialist, să fi pus totul în mod natural 
sub semnul contingenței? Așa ceva să fi înțeles specialistul 
din postistorie la care a ajuns, peste 1000 de ani, antologia 
lui Ulici?

Merită să citim din evocarea pe care i-o face Horia 
Gârbea: 

„Deși era unul dintre oamenii cei mai inteligenți 
pe care i-am cunoscut, avea un dar senzațional de a-i face 
pe ceilalți să se simtă bine, nici un moment nu dorea să 
epateze sau să-și complexeze interlocutorii cu mintea lui 
strălucită. 

Laurențiu Ulici nu se plasa niciodată serios 
într-o competiție cu alții pentru că rezultatul era 
cunoscut dinainte. El nu putea sa piardă. Ar fi avut 
oricând fair-play-ul să se recunoască învins, dar nu avea 
cum să cunoască înfrângerea și excludea cu desăvârșire 
ideea ei. Era un jucător prea bun ca să poată fi întrecut. 
La orice joc, bridge sau politică, literatură sau șah, 
poezie compusă la minut sau poker, el își întrecea toți 
partenerii. 

Când epuiza toate jocurile la care putea 
să-și arate spiritul de mare strateg și viteza de a 
calcula, pentru a da celor din jur o șansă, inventa pe 
moment alte jocuri și, inevitabil, le câștiga. Era de o 
ingeniozitate uluitoare care se manifesta continuu. Iar 
expresia ei cea mai puternică se întâlnea în jocuri. El 
a creat împărțirea scriitorilor români pe „generații“ și 
„promoții“ care, oricât s-ar înfuria unii, a prins perfect. 
În același timp însă, inventase și un fel de „pronosport“. 
A făcut „piramide“ de scriitori și a propus fiecărui 
laureat Nobel un posibil, perfect plauzibil, înlocuitor. 
Tot ce-i stimula inteligența, capacitatea de a calcula și 
îndemânarea îl atrăgea și, odată intrat în joc, înțelegea 
perfect regulile și le aplica impecabil învingând. De 
aceea eu consider că, plecând de lângă noi în urma unei 
întâmplări absurde, Laurențiu Ulici nu a fost învins. El 
nu putea fi „bătut“ prin mijloace corecte nici la cărți, 
nici la literatură, nici la viață. Pentru a-l îndepărta de 
noi, destinul a recurs la o înșelătorie nedemnă, a trișat 
și de aceea „golul“ acesta, marcat de soartă împotriva 
lui, împotriva noastră, „nu se pune“. De fapt, așa cum 
opera lui o atestă, Ulici a învins și aici.

Îmi vin în minte sute de întâmplări cu Laurențiu 
Ulici. Toate atestă vocația lui de mare jucător și de 
învingător. Îi făcea plăcere să povestească felul în care 
a luat proba de dicție la examenul de actorie, el care, 
dacă avea vreun defect, acela era dicția: și-a compus 
singur un poem în care literele erau puse anume ca să 
nu-i împiedice rostirea. Încă un pariu câștigat. (...)

Inteligența și superioritatea lui intelectuală nu-l 
făceau pe Laurențiu Ulici nici distant, nici arogant, 
deși nici concesiv cu proștii n-a fost niciodată. El își 
doza indulgența și ironia după interlocutor, așa cum, la 
bridge, un mare jucător se coboară totdeauna la mintea 
partenerului pentru a forma „podul“ necesar. Cred că 
Laurențiu Ulici a fost, în ciuda inteligenței lui orbitoare, 
sau poate tocmai de aceea, un sentimental. Dar nu voia 
s-o arate. Prin scrisul său, dar mai ales prin amintirea 
lăsată de ființa lui vie, Laurențiu Ulici și-a învins, ca pe 
orice adversar, destinul care a vrut să-l facă să dispară” 
(GÂRBEA 2020)
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Așadar, cu predispoziția sa congenitală spre 
joc – e vorba nu doar de joc în literatură, ci și în viață, 
cu fascinația „ficțiunilor speculative” (niște ficțiuni sunt 
în fond și piramidele care structurează utopica imagine 
exhaustivă a literaturii dintre-o epocă, și prin extensie a 
tuturor epocilor), cu, abia deconspirată, solidaritatea cu 
existențialiștii, cu sentimentul alienant și salvator al iluziei, 
Ulici nu s-a angajat în proiecte critice solide, impersonale, 
de preeminență metodologică. A rămas, tocmai de aceea, în 
miezul lucrurilor (mai aproape de literatura vie, reală), dar, 
cu consecința de rigoare: un marginal. 

De reținut în acest context un detaliu: Ulici își 
definește generația prioritar, dacă nu cumva aproape exclusiv, 
prin intermediul poeziei. Prefața din 1982 de la antologia 
poeților tineri, tipărită abia în 2005, a relevă, ca trăsături 
definitorii, manierizarea, adică „pierderea încrederii în 
limbaj”, „rafinarea frazei poetice” și „perspectiva relativistă”, 
disimularea, adică o substituire a sinelui prin „tușe culturale”, 
și ironismul, adică, în cuvintele lui Jankelevitch, invocate, 
„suplețe, extremă conștiință” (Cf. ULICI 2005). Mai mult, 
acea situare burgheză, liberală, în lojă, ca spectator care 
privește la confruntările decisive din „scenă”. Spațiu al 
libertății, pentru că arată și ascunde în același timp, poezia 
nu e totuși un tărâm al dezbaterilor sau manifestelor; ea 
lucrează cu opțiuni individuale greu de raționat. Firește, ar 
trebui să se scrie cândva un studiu despre felul cum poezia 
generației `70, recesivă, ca o coadă de cometă, profită din 
plin de „cuceririle” șaizeciștilor pentru a se interioriza. Nu 
mai e poezia „eroică” a precursorilor imediați; nu e o poezie 
a viziunilor, ci mai degrabă a vizuinelor: spațiu de refugiu în 
teritorii ascunse. 

Să se fi petrecut același lucru și în critică? Ce face, 
sau, mai exact (căci nu vorbim atât de deliberare, cât despre 
o situare naturală în atmosferă) ce este în aceste condiții 
critica literară? Or, aici e nevoie de câteva, minimale, 
precizări de context. În 1968 (adică, dacă acceptăm jocul 
lui Ulici, în faza copilăriei generației), refuzul lui Ceaușescu 
de a participa alături de statele Pactului de la Varșovia la 
invadarea Cehoslovaciei a fost interpretat ca un act de 
independență și de desprindere de blocul sovietic.  Lumea 
culturală românească, indusă în eroare, tindea să se 
solidarizeze cu sistemul politic de tip dictatorial care dădea 
semne de liberalizare. Nu-i vorbă, un avertisment real și 
indiscutabil îl putea constitui topirea antologiei poeziei 
românești moderne (Poezia româna modernă de la George 
Bacovia la Emil Botta) realizate de Nicolae Manolescu. 
Faptul nu avea însă atât conotații politice, cât individuale. 
Antologia cuprindea și poeți de dreapta, eliminați din 
canonul realismului-socialist, pretext eficient și argument 
decisiv în mâna câtorva poeți neincluși în antologie. Oricât 
părea de liberal, sistemul se simțea amenințat fie și numai de 
faptul că își făcuse apariție o grupare poetică, „onirismul”, 
a cărei „doctrină” poetică viza explorarea visului. În fapt, 
nici nu conta substanța acestei doctrine; existența în sine a 
unui grup literar era resimțită  ca o amenințare. Oricum, n-a 
fost nevoie decât de trei ani ca lucrurile să devină clare. În 
1971, Tezele din iulie (cele 17 Propuneri de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității politico-ideologice, de educare 

marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii) legiferau o nouă epocă dogmatică, de factură neo-
stalinistă: literatura (arta, în general) trebuia să slujească 
un ideal politic, să se angajeze în construcția unei noi 
mentalități, însoțite, tot mai evident, de cultul personalității. 
„Cântarea României”, festival al literaturii și artei realizate 
de popor și pentru popor, inaugurat în 1976, trebuia să fie 
spațiul de manifestare a unei arte cu adevărat sănătoase. 

Or, la nivelul criticii literare, ce-i drept, până în 
1969, Nicolae Manolescu publicase doar  Lecturi infidel 
(1966) și Metamorfozele poeziei (1968), iar Eugen Simion 
doar Proza lui Eminescu (1964) și Orientări în literatura 
contemporană (1965). Dar volumele lor definitorii 
Contradicția lui Maiorescu (1970) și Eugen Lovinescu, 
scepticul mântuit (1971), sunt cumva previzibile: studii 
solide, la origine teze de doctorat, fapt care le asigură un 
statut cumva oficial, realizate de critici cu greutate, angajați, 
dincolo de cărțile lor, în axiologia momentului, în fixarea 
canonului. Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Mircea 
Martin, acesta din urmă prin studiul despre G. Călinescu din 
1981 (G. Călinescu și complexele literaturii române) și prin 
susținerea traducerilor din critica modernă europeană, pun 
în practică o poziție militantă, care are drept țel impunerea 
criteriului estetic, situarea sincronă cu reperul european, 
refuzul ideologizării și inovarea metodologiei critice. Sunt 
vizibile în studiile lor opțiunile de legitimare a criticii și de 
poziționare fățișă față de constrângerile impuse de rigorile 
sistemului politic. Era la mijloc bucuria spiritului liber de a 
se exprima pe sine, „plăcerea de a gândi”, cum spune Caius 
Dobrescu, care nu întâmplător ilustrează prin ei spiritul 
liberal al criticii din anii dogmatismului socialist. Chestiune 
asupra căreia, însă, voi reveni. Chit că era travestită, soluția 
militantă era singura cale de a supraviețui cu demnitate. 
Prin confruntarea cu el, și nu e implicată aici vreo judecată 
de valoare ori un blam moral, șaizeciștii validează, însă, 
sistemul. Angajarea lor morală nu era însă una fără rest. 

Poate că mai e de adus în discuție un detaliu: format 
în anii `40, Adrian Marino, după Viața (1965) și Opera lui 
Macedonski (1967), publică în 1968 Introducere în critica 
literară, operă de europenizare, un fel de strigăt jubilativ 
despre identitatea criticii, dovada schimbărilor radicale de 
atitudine, discurs și metodă. Terenul fusese pregătit, tinerii 
puteau să vină fără să mai facă muncă de desțelenire. Și 
totuși, jubilația se cam stinge după Tezele din iulie. Numai 
că, cumva instinctiv, șaptezeciștii evită această confruntare 
aproape directă cu sistemul și refuză să intre într-un joc 
care, presupunând relații de negociere cu el, implică un 
tip de complicitate. Prin refuzul de a-l vedea, par să-l și 
saboteze. Cu ce consecințe, însă? Și aici merită să emitem o 
ipoteză de sistematizate a criticii din anii post-stalinismului 
(vor rămâne pe din afară nume importante, recunosc) și 
să lansăm, în cele din urmă, câteva întrebări. Criteriul e 
inevitabil și generaționist (în fapt, istoric), de unde decurg 
și elementele tipologice, de înscriere în context. Și, ca orice 
sistematizare cumva exterioară, riscă să rămână pe dinafară 
nume grele, precum Lucian Raicu sau Al. George, așa cum, 
greu încadrabili într-un fenomen, izolații (și mă refer aici 
la scriitori precum Blecher, Fundoianu, sau Emil Botta) își 
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poartă singuri noblețea și deopotrivă o validare periferică).
Există categoria criticilor recuperați, sau salvați. 

Chiar dacă numărul lor e mai mare, sunt de reținut înainte 
de oricine altcineva Negoițescu, Balotă, Regman, Doinaș. 
Formați în anii `40 și pătrunși în scenă prin manifestul 
Cercului literar, vor avea în permanență sentimentul că 
sunt mărturia unui timp normal, de libertate a spiritului, 
dispărut. De altfel, în 1968-1969, „Familia”, unde, după 
ani de închisoare sau de interdicție de a publica, unii dintre 
ei se refugiaseră (sau se regrupaseră), era, printre noile 
reviste literare apărute în 1966-1967, ca semn tocmai al 
libertății de expresie, un caz aparte. „Familia” a fost de la 
început, dar pentru scurtă vreme, un spațiu al confruntării 
opiniilor și al anvergurii europene. De reținut că s-au 
format acolo și Gheorghe Grigurcu, și Virgil Nemoianu, 
și alții. Fără să fie strict implicați în critica prezentului, 
validarea făcută de ei (devenită în timp, uneori, din 
nefericire, loc al convenționalului) asigura prezența într-
un spațiu al nobleții. Egali cu ei înșiși (excepția Regman 
confirmă, nu-i așa?, regula), trăiau parcă în aerul tare al 
ideii. Nu autonomia esteticului îi definește (nici nu mai 
luptă pentru ea, deși e acuzația pentru care Negoițescu 
face închisoare), ci un fel de radicalitate morală, numită 
euphorionism. Așadar, generația salvată, recuperată, 
europeană, mărturie a normalității din interbelic. În plin 
război, în condiții istorice dramatice, foarte tineri, intră în 
scenă negând canonul momentului și aderând la o poziție 
atunci marginală, riscând totul. Semn tocmai al libertății 
de opinie care însemnă și absența oricărui calcul meschin, 
refuzul oricărui oportunism; cu toate poveștile ulterioare 
privind colaborarea unora dintre ei cu securitatea, aș riscă 
să spun: caz singular la noi în anii post-stalinismului, ba 
chiar și ai post-comunismului.  

O altă categorie, reformații: Ion Vitner, Silvian 
Iosifescu, poate Zoe Dumitrescu-Bușulenga, sigur 
Ov.S.Crohmălniceanu și Paul Cornea. Schimbați la față 
după 1960 sau mai târziu, oferă în multe direcții girul de 
autoritate. Între cele două fețe ale lor, un vid. E distanța 
dintre Influența clasei muncitoare în opera lui Eminescu 
și Caragiale (1949) și Formarea conceputului de 
literatură socialistă. Literatura în publicațiile socialiste 
și muncitorești 1880-1900. Reviste literare (1966), pe de 
o parte, și Albert Camus sau tragicul exilului (1968) și 
Semnele romanului (1971 ori Reverii pe malurile Senei 
(1978), în cazul lui Vitner, pe de altă parte. Când publică, în 
1971, Dimensiuni caragialeene, Silvian Iosifescu avea în 
spate, grele, apăsătoare, cărțile din anii `50. Cazurile cele 
mai răsunătoare sunt însă ale lui Crohmălniceanu și Paul 
Cornea. După volumele de cronici și articole de angajare 
dogmamtică și după Despre realismul socialist, din 1960, 
primul publică, recuperator, Literatura română între cele 
două războaie mondiale, vol. I-III, 1967-1975, Literatura 
română și expresionismul, 1971, mai apoi, în 1989, Cinci 
prozatori în cinci feluri de lectură, pentru ca, după 1989, 
Amintiri deghizate (1994) și, în colaborare cu Klaus 
Heitmann, Cercul Literar de la Sibiu și influența catalitică 
a culturii germane să fie și mai semnificative. Cazul lui 
Paul Cornea? Într-o analiză a volumului Delimitări și 

ipoteze, Andrei Terian aduce în discuție felul cum „a 
evoluat gândirea lui Paul Cornea (...) de la sociologismul 
începuturilor către teoria lecturii și hermeneutică, nu fără a 
poposi pe parcurs prin diverse halte numite structuralism, 
constructivism empiric, istorie a mentalităților sau studii 
culturale” (TERIAN 2009). Și continuă Andrei Terian: „Or, 
din acest punct de vedere, Delimitări și ipoteze constituie 
un raccourci al teoriilor și metodelor criticii occidentale din 
ultima jumătate de veac, pe care Paul Cornea le receptează 
cu bucuria primei întâlniri, dar și cu scepticismul celui 
care știe că pasiunile exclusiviste, care trec drept virtuțile 
cardinale ale bieții de familie, constituie unul dintre 
principalele vicii ale vieții intelectuale” (TERIAN 2009). 
Dincolo de „sociologismul începuturilor”, în cazul lui Paul 
Cornea, ori de tributul plătit dogmatismului și realismului 
socialist, reformații oferă, în vremuri mai relaxate sau de 
libertate, studii de referință, nu o dată folosind, nedogmatic 
și relevând bucuria lecturii, instrumentele metodelor critice 
de ultimă oră din Vest. Fără să rămână anchilozați în timpul 
formării lor, sunt ai timpurilor pe care le traversează și 
supraviețuiesc reciclându-se. Schimbați la față radical, 
nu înlocuiesc militantismul dogmatic și propagandistic 
din anii `50 cu vreo altă miză vizibilă, decât aceea a 
explorării fermecate a orizonturilor oferite de terenul larg 
al interpretării literaturii. Interpretare și raționalitate e o 
carte de referință de nivel european.

Există apoi „occidentalii” ex-patriați.  Cei mai 
vizibili, Matei Călinescu (n. 1934), Virgil Nemoianu 
(n. 1940), Toma Pavel (n. 1941) și Sorin Alexandrescu 
(n. 1937), care profită de politicile pro-occidentale ale 
României și de schimburile culturale cu occidentul 
continuate și după 1971 pentru a rămâne în Vest. După 
cărțile lor din anii `60-`70 publicate în România, pătrund 
în mediile universitare occidentale, rupând-o în general cu 
literatura română. Revin la ea după 1989. Matei Călinescu, 
plecat din țară în 1973, publicase în 1964 Titanul și geniul în 
poezia lui Eminescu și în 1972 Conceptul modern de poezie: 
de la romantism la avangardă, 1972. Virgil Nemoianu, 
care avea să rămână în SUA în 1975, publicase în 1967 
Structuralismul, apoi Calmul valorilor (1971) și în 1973, 
Utilul și plăcutu. Toma Pavel (n. 1941) pleacă în Franța în 
1969, după ce publicase cu un an înainte Fragmente despre 
cuvinte (1968). Sorin Alexandrescu a emigrat în Olanda în 
1979, după ce tipărise, în același an, William Faulkner. Ce 
a pierdut cultura și critica românească prin plecarea lor? 
Ce a câștigat? E o analiză care ar trebui poate să se facă 
riguros. Pe de altă parte, să o includem aici și pe Monica 
Lovinescu? Modelul s-ar schimba radical, căci vocea ei 
rămâne fixată pe literatura română, pe literatura prezentă 
din România, iar judecata ei de valoare contrazice în bună 
măsură reperele vehiculate în România. Dar, în tot cazul, 
ea face parte dintr-o cu totul altă generație. În plus, are de 
apărat și un nume, al lui E. Lovinescu, și o viziune asupra 
literaturii ca fapt de civilizație. Și asta chiar și după 1989, 
oricât de mult e prezentată ca antagonică, prin est-etica sa, 
autonomiei esteticului pentru are pledase E. Lovinescu. 
Est-eticul rămâne, orice s-ar spune, o afacere de familie.

Din aceeași generație, rămași în țară, Nicolae 
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Manolescu (1939), Eugen Simion (1933), Mircea Martin 
(1940) practică o critică, direct sau indirect, polemică și/sau 
militantă. Recuperarea esteticului și europenizarea criticii 
constituie solul apărării și impunerii valorilor. Critică de 
întâmpinare și critică de recitire a consacraților, excursul 
lor analitic validează eliberarea de poncifele realismului 
socialist, cu ecourile sau replicile sale care se simt până 
în 1989. Cu ei își ilustrează Caius Dobrescu teoria din 
Plăcerea de a gândi, asupra căreia merită să insistăm puțin. 
În opinia lui, critica post-stalinistă se manifestă sub forma 
a trei transgresiuni: 1. depășirea opoziției robă vs. oraș, 
universitate vs. spațiu public, 2. lărgirea domeniului criticii 
literare și 3. depășirea opoziției științific/expresiv. Prima 
dintre ele ar fi „modelat într-un mod specific practicile 
cognitive ale criticii literare și a alimentat un etos democratic 
și emancipator, al deschiderii intelectuale, al diseminării 
cât mai largi nu doar a informațiilor și cunoștințelor, ci și 
a unei atitudini de luciditate critică în raport cu informațiile 
și cunoștințele” (DOBRESCU 2013: 19). În felul acesta, 
„în critica literară românească supraviețuiește, din epoca 
interbelică, până la sfârșitul perioadei comuniste (împins în 
latență, dar fără a putea fi anihilat, în epoca stalinistă), idealul 
luminist al împletirii intime dintre curiozitatea intelectuală 
și urbanitatea conversațională” (DOBRESCU 2013: 
20). Mai mult, s-ar fi cristalizat astfel „un etos al gândirii 
creative și critice ca esență a libertăților publice” care „face 
din critica literară românească unul din principalele puncte 
de rezistență, în durata lungă, a civilizației democratice 
românești” (DOBRESCU 2013: 21). „Abordarea noastră, 
spune el, presupune înțelegerea criticii literare românești ca 
o practică cognitivă sui generis, dezvoltată, e adevărat, din 
necesitatea unei adaptări (re)active la presiuni ideologice, 
dar modelată de o tradiție intelectuală internă (rezultată din 
asumarea intimă nu doar a unui model retoric, ci și a unui 
model civilizațional «luminist») și de contactul constant 
cu curente internaționale de idei (față de care atitudinea 
dominantă nu a fost deloc una de absorbție pasivă). Miza 
noastră este aceea de a critica imaginea curentă despre 
critica literară ca reprezentând o formă trunchiată și veleitară 
de cunoaștere, și de a înțelege coerența internă, organică a 
procesului prin care această disciplină și-a configurat un 
anumit stil cognitiv, care, imbricând diferite grade și nuanțe 
ale scepticismului, ale prudenței raționale, cu artele politeții 
convesaționale, valorizează (și stimulează), în forme 
distincte, inconfundabile, interdisciplinaritatea, creativitatea 
și, mai ales, plăcerea de a gândi. Plăcerea de a gândi, nu 
doar în sensul exersării gratuite a facultăților asociative 
și combinatorice ale intelectului, ci și ca disponibilitate 
de a înțelege/asuma reflexivitatea ca stare «naturală», ca 
juissance de l`être” (DOBRESCU 2013: 22).”

Forța dialogului, cultura toleranței ca mediu 
conversațional, îndoiala ca fundament al excursului 
analitic fac din critică un punct de rezistență și o soluție 
de supraviețuire. Mai mult decât literatura propriu-
zisă, critica literară ar fi devenit „vehicolul privilegiat al 
spiritului public în societatea comunistă post-stalinistă” 
(DOBRESCU 2013: 93). În tot cazul, spațiul criticii literare 
ca spațiu public e „definit de o dinamică a incertitudinii și 

de o anumită libertate speculativă, a emiterii de ipoteze” 
(DOBRESCU 2013: 104). Acceptată tacit ca „scop în sine”, 
libertatea expresiei critice avea, însă, un rol subversiv 
implicit. 

Analiza lui Caius Dobrescu, o apărare în fond a 
criticii literare românești în post-stalinism, e o privire de 
creastă. Notele definitorii nu sunt contextualizate istoric sau 
categorial, dar ilustrarea lor prin Eugen Simion, Nicolae 
Manolescu și Mircea Martin (aș vrea să cred că ordinea e 
pur cronologică) lasă să se înțeleagă deopotrivă că acestea 
sunt numele de referință pentru întreaga epocă post-
stalinistă și că diferențe între ceea ce fac criticii șaizeciști și 
cei din generațiile ulterioare ori din alte categorii nu există. 
La drept vorbind, pledoaria teoretică a lui Caius Dobrescu, 
cu ilustrarea invocată ceva mai devreme, face inutilă (sau 
irelevantă, dacă nu cumva fantasmatică) ipoteza mea 
referitoare la criticii generației `70. Plăcerea de a gândi, ca 
expresie a culturii conversaționale într-o comunitate bazată 
pe interpretări ipotetice și chiar pe joc (excelentă analiza 
făcută lui G. Călinescu, axată pe tonul jubilativ, narcisist și 
ludic) ar fi definitorii pentru întreaga critică post-stalinistă. 
Totuși, în contextul discutării lui Călinescu, Caius Dobrescu 
vorbește despre critica generației 60: „Ceea ce reține critica 
literară șaizecistă din complexul călinescian este, însă, în 
primul rând, plăcerea de a gândi, capacitata de a dezvolta 
un câmp intelectual menit să alimenteze: în ipostaza sa de 
curiozitate intelectuală, procese de cunoaștere filozofică sau 
enciclopedică; în ipostaza sa de gust și spirit („esprit”), o 
ordine socială convivială-conversațională; în ipostaza sa 
de ingenuu, un sentiment al libertății de auto-invenție, de 
fertilă încredere în sine și, nu în ultimul rând, de suveranitate 
personală” (DOBRESCU  2013: 135-136).  Iar mai apoi: 
„Ceea ce putem distinge la reprezentanții cei mai conștienți 
de sine și mai complecși ai generației critice afirmate în anii 
1960 este un proiect cuprins între o estetică a civilității, 
nutrită direct din valorile, protocoalele, nuanțele conversației 
politicoase, pe de o parte, și emergența unui estetism civic, 
a unui deloc neglijabil sub aspectul potențialului politic 
liberalo-epicureism, pe de altă parte” (DOBRESCU  2013: 
136). Așadar, criticii generației `60, cu o sintagmă folosită 
de Caius Dobrescu în paragraful imediat următor, și, totuși, 
pe aceeași pagină, o înșiruire de critici care îi cuprinde pe 
Manolescu, Simion, Crohmălniceanu, la care se adaugă 
Steinhardt și Paleologu (definibili ca intelectuali publici), 
apoi Adrian Marino, Mircea Martin, Ion Pop, Mircea 
Zaciu, Marian Papahagi, Livius Ciocîrlie, Mihai Zamfir, 
Al. Călinescu („critici cu o influență nu mai puțin intensă, 
dar restrânsă, sociologic vorbind la un public preponderent 
academic”) sau, după ce sunt invocați Lucian Raicu, Al. 
George, Nicolae Balotă, „foarte cultivat”, cărora le sunt 
adăugați Toma Pavel, Matei Călinescu, Virgil Nemoianu, 
Sorin Alexandrescu, I. Negoițescu, Mihai Spăriosu, „parte 
integrantă a aceleiași generații, participând la același etos” 
(DOBRESCU 2013: 136). 

De fapt, deși vorbește de generația `60, Caius 
Dobrescu nu discută în termeni generaționiști. Ca să mă joc 
puțin, aș spune: dacă pentru Ulici, șaizeciștii și șaptezeciștii 
(optzeciștii, de asemenea) fac parte din aceeași generație 
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(sunt doar promoții diferite), pentru Caius Dobrescu cu 
toții aparțin criticii post-staliniste și sunt subsumabili unei 
generații `60 extinse. Se poate și așa, fără îndoială. El e 
interesat de spiritul liberalo-epicureist manifestat la criticii 
care scriu în anii `70-`80, adică în ultimele două decenii de 
comunism, trecuți prin sau de deceniul șapte, al liberalizării. 
În ce mă privește, tocmai pentru că sunt preocupat să relev 
notele distinctive ale criticii generației `70 și pentru că mi 
se pare că, dintre grupurile invocate anterior (limitative, 
fără doar și poate), fiecare are o istorie proprie, care poate 
fi ușor, măcar în schiță, (re)constituită, a face diferența 
între criticii generației `60 și cei din generația următoare e 
esențial. Și voi porni de la câteva constatări simple. 

Studiile cu care Caius Dobrescu ilustrează spiritul 
liberal al criticilor generației `60 și, în fapt, al întregii 
critici post-staliniste sunt următoarele: Eugen Simion, 
Timpul trăirii – timpul mărturisirii (1977), Nicolae 
Manolescu (ciclul de șapte volume de Teme: 1971-1988), 
Mircea Martin, Dicțiunea ideilor (1981) și Singura critică 
(1986). Să constatăm, mai întâi, că toate sunt publicate în 
efervescența creatoare la care participau șaptezeciștii înșiși, 
între timp intrați și ei în scenă. Ceva din spiritul pe care 
criticii șaptezeciști l-au introdus în critica românească se va 
fi translat și în opera și viziunea criticilor veniți din deceniul 
anterior, obligați în anii ̀ 60 să-și delimiteze propriul teritoriu 
de recuperare a esteticului, în opoziție cu dogmatismul 
realismului socialist. Nu-i vorbă, fervoarea noilor metode 
critice care îi angajează teoretic și destul de radical pe 
câțiva dintre șaptezeciști face parte deja din ethosul care dă 
naștere câtorva cărți importante ale șaizeciștilor. Manolescu 
scrie Sadoveanu sau utopia cărții în 1976, Arca lui Noe, 
în 1980-1983; Eugen Simion, Dimineața poeților, în 1970. 
Așa încât, întrebarea ar putea fi pusă și invers: nu cumva 
șaptezeciștii beneficiază de cuceririle generației anterioare, 
fără să mai aibă însă forța lor? 

În al doilea rând, cel puțin pentru E. Simion și N. 
Manolescu, cărțile aduse în discuție de Caius Dobrescu, 
deci cele cu care își argumentează teoria, constituie pentru 
ei înșiși un fel de voce de surdină. Alături de Întoarcerea 
autorului (1981), Timpul trăirii – timpul mărturisirii face 
parte din opera să zic așa secundară a lui Eugen Simion. Chit 
că acestea sunt cărțile care se vor citi cu folos peste ani, nu 
pe ele a mizat autorul lor; altele erau cărțile de greutate și de 
autoritate. Nici Temele lui Manolescu, neconvenționale, cum 
sunt, cu libertatea nelimitată pe care o permit, nu fac parte 
din angrenajul tare al criticului. Cărți și scrieri de plăcere, 
nu de expertiză, ele vor fi validate, confirmate de ceea ce 
vor scrie criticii șaptezeciști ulterior. În ele, ca și în cărțile 
de memorii ale lui Eugen Simion, se practică, într-adevăr, 
cultura „pluralității opiniilor”, a „conversației politicoase”, 
dar la mijloc e o poziție tare: jocul e simulat, autoritatea, 
asumată, e declarată și utilizată. Critica e, astfel, un spațiu 
în care se manifestă spiritul liberal în anii comunismului, 
iar deschiderea o făcuse poate Nicolae Manolescu, în 1966, 
adică tocmai anul de naștere al șaptezeciștilor, cu Lecturi-le 
lui infidele. Sub masca infidelității se ascunde însă un act 
de putere, în relație atît cu supratextul ideologic și politic, 
cât și cu comunitatea critică, ba chiar cu piața publică. Nu 

întâmplător „România Literară” era o tribună care pătrundea 
nu doar în mediul literaților, ci și al intelectualilor la modul 
general. Jucând rolul opoziției de surdină, cum să satisfaci 
nevoia de libertate a unui public larg fără să fii o Voce? Prin 
urmare, dincolo de scrierile acesta de culise și de plăcere, 
Manolescu și Simion dețin puterea. Tocmai de aceea 
liberalismul lor mi se pare o capcană. Iar în discuție poate 
fi adus și un alt aspect, cu caracter istoric. Ce se întâmplă 
cu criticii șaizeciști, cei prin care Caius Dobrescu ilustrează 
spiritul liberal din societatea românească post-stalinistă, 
după 1989? Și aici aș porni de la întrebarea cu care el 
își încheie studiul despre Mircea Martin. Cităm: „Este 
discutabil în ce măsură asemenea proiecte au putut influența 
efectiv mentalitățile și cursul evenimentelor în România și 
în alte state comuniste est-europene (deși este de presupus 
că au făcut-o, într-o anumită măsură), dar exemplul/
exemplaritatea lor rămâne stimulativ(ă) și în contextul social 
și intelectual de astăzi – atât al Europei post-comuniste, cât 
și al Europei în general” (DOBRESCU 2013: 244). În fraza 
aceasta de final (care e cel mai puțin valabilă pentru Mircea 
Martin; e valabilă mai ales pentru Manolescu și Simion și 
pentru critica anilor respectivi, în general), sunt puse în 
discuție cel puțin două probleme distincte. 

Mai întâi, în ce măsură „asemenea proiecte au 
putut influența efectiv mentalitățile și cursul evenimentelor 
în România”? La începutul studiului, invocând, cum 
am constatat deja, transgresiunea gown & town, Caius 
Dobrescu spunea explicit că, pătrunzând în spațiul public, 
critica „a alimentat un etos democratic și emancipator” 
(DOBRESCU 2013: 19). Să aibă dreptate și atunci 
când spune că „în nici o altă țară este-europeană această 
cultură conversațională nu a reprezentat prin ea însăși, 
așa cum este cazul în România, rețeaua de rezistență cea 
mai extinsă, mai elaborată și mai eficientă la presiunile 
exercitate de totalitarismul comunist” (DOBRESCU 2013: 
181)? În fine, se poate demonstra, și Caius Dobrescu o 
face, că la cei trei critici, ieșirea în spațiul public (asociată 
lărgirii domeniului criticii literare și depășirii opoziției 
științific/expresiv) trasează o astfel de identitate criticii 
literare. „Principiul pluralității opiniilor” la Eugen Simion 
și „cultura conversației politicoase” la Nicolae Manolescu, 
chiar dacă sunt identificate în opere „de plăcere” și cumva 
periferice, fac parte din instrumentarul pătrunderii vocii lor 
în cetate, al ieșirii în piața publică, unde exersează spiritul 
liberal. Fără să iasă cu aceleași intenții în spațiul public 
(române fixat pe un teren al specialității și el expertizei), 
iar cauza va fi fiind nu numai structurală, ci și biografică 
(el intră în viața literară ceva mai târziu, când contextul 
parțial se schimbase), Mircea Martin pune în act, prin  
Dicțiunea ideilor și prin Singura critică (cărți centrale în 
proiectul său critic, apărute însă târziu, în 1981 și 1986), 
trăirea ideilor, angajarea existențială, creativitatea critică 
și jocul ipotezelor, în fine, toleranța. Caius Dobrescu 
citează un text pe care Mircea Martin îl reia în Singura 
critică, publicat inițial în 1969, adică în plină epocă de 
dezvoltare a criticii șaptezeciste. Îl reluăm aici: „O critică 
adevărată trebuie să ajungă întotdeauna la o structură – și 
filozofia o ajută să ajungă –, dar la o structură căreia să 
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nu-i lipsească imaginația altor structuri posibile. Filozofia 
în critică înseamnă angajare, dar această angajare nu 
trebuie să ducă la absolutizarea propriei poziții. Ravagiile 
dogmatismului sunt prea apropiate în timp pentru a nu fi 
circumspecți și chiar refractari în fața unor generalizări 
grăbite și suficiente, mai ales dacă ele ar fi tentate să ni 
se impună cu mijloace de autoritate” (apud DOBRESCU 
2013: 230). Trecând peste toate acestea, rămâne întrebarea 
lui Caius Dobrescu, de la sfârșitul textului despre Mircea 
Martin, care vizează însă, așa cum am spus, critica în 
ansamblul ei și mai ales pe Eugen Simion și Nicolae 
Manolescu, și anume, „în ce măsură asemenea proiecte au 
putut influența efectiv mentalitățile și cursul evenimentelor 
în România”? De la tribuna „României Literare” și a altor 
câtorva reviste deschise spre liberalism, Eugen Simion și 
Nicolae Manolescu au putut practica cultura dialogului, 
pe un fond histrionic și narcisist, în care locuia deopotrivă 
visul autorității și al puterii. Nu întâmplător, scrierile în 
care se manifestă din plin deschiderea spre liberalism și pe 
care își fundamentează Caius Dobrescu demonstrația sunt, 
cum am spus deja, periferice. Nu e cazul lui Mircea Martin, 
care preferă să locuiască mai degrabă în „comunitatea 
academică” decât să iasă în „spațiul public”, cultivând în 
chiar miezul operei sale diferența, dialogul, toleranța.

A doua problemă, care e elocventă în și mai mare 
măsură, vizează felul cum practică experiența liberală 
acumulată în anii post-stalinismului Eugen Simion, Nicolae 
Manolescu și Mircea Martin după 1989, adică într-un mediul 
care nu mai e totalitar, ci liberal. Ce anume au acumulat 
ei înșiși din această experiență și, în fond, cât de pregătiți 
au fost pentru practicarea criticii, ca teren de manifestare 
a culturii conversaționale, în libertate? Or, mi se pare că 
Eugen Simion și Nicolae Manolescu au fost primii care 
au renunțat și la „pluralitatea opiniilor”, și la „conversația 
politicoasă”. Pozițiile lor din spațiul public sau volumele 
publicate fundamentează tocmai univocitatea punctului 
de vedere și, sub nostalgia autorității publice de odinioară, 
manifestarea fățișă a puterii. Singur Mircea Martin, căutând 
încă din primii ani de după căderea dictaturii, un spațiu al 
complementarității și dialogului, publică în 2015 un volum 
al cărui titlu spune totul: Radicalitate și nuanță. Aș relua aici 
fragmente dintr-un text publicat inițial în „Cuvântul” (nr. 
1/2006), reluat peste 10 ani în „Observatorul cultural”, numit 
„Pentru o coeziune intelectuală”, echivalentul unui manifest: 

„Voi spune de la început că înțeleg prin 
coeziune națională în primul și în primul rând o 
coeziune civică, o adeziune la anumite valori și o 
conștiință a apartenenței la o comunitate de cetățeni. 

Din păcate (și din numeroase motive), o 
asemenea coeziune națională nu pare să existe la 
români. Și cel dintâi pas înspre înfiriparea ei ar fi 
constituirea unei coeziuni în rândurile intelectualității 
românești. Prevăd deja negațiile hotărâte ori zâmbetele 
îngăduitoare. Nu, nu e vorba despre unanimitate, nu 
e vorba nici măcar despre majoritate, e vorba despre 
comunitate, despre o comunitate intelectuală. 

Ce presupune ea, printre altele? O asumare 

critică a tradiției autohtone și a apartenenței pur 
și simplu. Condiții elementare, dar, din păcate, 
neîndeplinite decât parțial, dacă ne gândim la 
autoderiziunea zgomotoasă în care ne complacem și 
care vizează întotdeauna colectivitatea, pe ceilalți, 
nu propria persoană. Dimpotrivă, ironia și sarcasmul 
au rolul de a ne sustrage – iluzoriu, desigur – tarelor 
împotriva cărora vituperăm; din această cauză, ironia 
noastră e gratuită, adică resemnată, sarcasmul nostru e 
lipsit de tragism. Reacția străinilor care ne ascultă e o 
stupoare ce sfârșește, de obicei, în indiferență. 

Ce mai presupune ideea de coeziune 
intelectuală? Nimic mai mult – dar nici mai puțin – 
decât asumarea condiției înseși de intelectual. Ceea ce 
înseamnă, de sigur, inteligență, competență, erudiție, 
talent etc., dar mai înseamnă și imaginație, inclusiv 
și mai ales imaginația unor puncte de vedere diferite 
sau chiar opuse față de cel propriu, imaginarea altor 
persoane apte de performanțe cel puțin egale cu ale 
noastre.

Putem afirma că această definiție este acceptată 
și ilustrată convingător în mediile intelectuale de la 
noi? Să zicem că da și să ne facem fiecare ancheta 
noastră mentală spre a verifica dacă nu cumva, pentru 
mulți dintre noi, cei care au o altă opinie nu pot fi decât 
mediocri sau chiar nuli; dacă nu cumva ticăloși. Câte 
cazuri de recunoaștere publică a îndreptățirii unui 
punct de vedere potrivnic vă puteți aminti?

Aici, ca și în convingerea (nerostită) că 
inteligența ori talentul ne scutește de respectarea 
unor principii ale conduitei intelectuale, se află, cred, 
originea gravei dez ordini deontologice în care trăim. 
Participăm la ea prin chiar lipsa noastră de reacție. 
Asistăm la atacuri imunde asupra unor personalități, 
ca și asupra unor instituții și, dacă nu suntem personal 
atinși, preferăm să tăcem sau poate chiar exultăm în 
tăcere” (Martin 2016).

În fine, observațiile acestea, oricât de 
simplificatoare, vin pe fondul următor: după ce 
construisem, mental cel puțin, modelul criticii generației 
șaptezeci (așa cum se reflectă ea în viziunea lui Ulici), 
am constatat, citind volumul lui Caius Dobrescu, că 
propunerea mea pare aproape caducă. Șaizeciștii deja 
instituiseră trăsăturile lui dominante. Altfel spus, ceea ce 
mi se părea că e definitoriu pentru șaptezeciști era deja 
invenția lui Simion, Manolescu, Martin. Nu-i vorbă, 
cum am mai spus-o, Caius Dobrescu nu face nici un fel 
de disocieri istorice; între criticii celor două generații, 
diferențe majore nu există. Și totuși, nuanțele sunt 
esențiale și asupra lor voi reveni. Cert este că, renunțând 
cu totul la a locui în „spațiul public”, refugiindu-se la 
catedră în majoritatea cazurilor, șaptezeciștilor nu li se 
mai poate reproșa, fie și indirect, că, prin critica lor, nu 
influențează spațiul public, iar comportamentul lor de 
după 1989 relevă faptul că pentru ei critica locuia aproape 
exclusiv în spațiul lor privat. În fond, pe tema aceasta, a 
mutațiilor suferite de critici literari din epoca anilor `60-
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`80 după 1989, ar trebui să se scrie un studiu minuțios. În 
tot cazul, dacă în anii `70 ideile liberale, și nu atât ideile, 
cât practicarea lor se refugiase în critică, faptul acesta 
nu avea o conotație politică evidentă. Militantismului i 
se opunea acum refugiul în existența pe cont propriu. În 
fine, fără aceste precizări, necesare și din nevoia disocierii, 
studiul meu ar fi fost superfluu. Dar studiul va continua în 
numărul următor.
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Iulia STOICHIȚ

Naraţiunea glitch sau Al	patrulea	
element (re)vizitat

Romanul lui Dan Ţăranu, Al patrulea element, a 
trecut aproape neobservat de lumea literară românească la 
momentul apariţiei, deşi teoretic avea toate datele să nu se 
întâmple acest lucru. A apărut la editura Polirom la scurt 
timp după ce aceasta s-a deschis faţă de autorii tineri. Cei 
care au debutat la Polirom cu romane înaintea lui Dan 
Ţăranu au fost receptaţi mult mai bine şi mai generos. 
Autorul ar fi putut atrage atenţia şi asupra romanului 
său, nu doar asupra sa, prin contaminare, când a răspuns 
cronicii scrise de Marius Chivu1 printr-o scrisoare 
deschisă, în care îi demonstra că nu i-a citit romanul. 
Această receptare, aproape inexistentă, se poate datora şi 
faptului că criticii literari, la acel moment, porneau de la 
premisa că aceste romane sunt toate scrise după aceeaşi 
reţetă şi că n-au nimic concret de spus. Inclusiv Bianca 
Burţa-Cernat, în numărul din Vatra din 2009 dedicat 
bilanţului douămiismului, expediază romanul printr-o 
propoziţie: „Mai pomeneşte cineva astăzi despre Dan 
Ţăranu şi Al patrulea element?!”2. 

Romanul poate părea facil, cum a lăsat impresia 
critica de întâmpinare, dar nu este. El are îndeajuns de 
multe capcane inserate subtil încât să scape la o primă 
lectură. Cu o prefaţă scrisă de Andrei Bodiu care, deşi 
se doreşte generoasă, mai degrabă ajunge să-i aducă 
deservicii romanului, deturnând sensul lecturii, cu toate 
acestea, Al patrulea element se remarcă la prima vedere 
mai ales prin ironie şi autoironie. 

Având în vedere titlul ales pentru acest eseu, 
nişte explicaţii sunt necesare. Conform dicţionarului 
Cambridge online, glitch înseamnă „o problemă minoră 
sau un defect care împiedică ceva din a fi reuşit sau 
funcţionând cum trebuie”3. Pe site-ul urbandictionary.
com, termenul primeşte mai multe sensuri. Citez din cele 
care mă interesează punctual: „O eroare într-un sistem 
structurat. De obicei, se aplică sistemelor electrice şi 
computaţionale.”, „O greşeală sau un punct slab, de obicei 
într-un program pentru calculator sau într-un joc video.”, 
„O problemă inexplicabilă sau o stare care are loc într-un 
sistem.”, „Un gen de muzică, considerat uneori un subset 
sau ambientală sau mdi [muzică dance inteligentă], care 
se concentrează asupra ideii de «eroare» ca element 
muzical. «Erorile» în cauză sunt de obicei digitale; un 
element comun în muzica glitch este zgomotul ritmic al 
zgârieturilor care au loc atunci când redai un CD care 
a fost serios zgâriat.”4. Toate aceste definiţii se învârt 
în jurul ideii de eroare care apare într-un sistem la un 
moment dat, dar care nu este într-atât de gravă încât să nu 
poată fi integrată de sistemul care o produce. Dacă în artă 
şi în muzică sunt căutate şi manipulate aceste erori pentru 
a crea ceva nou, cu o altă estetică, când vine vorba de un 
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sistem mai mare, ele nu sunt neapărat dorite, oricât de 
inofensive ar părea sau ar fi. Când termenul „glitch” este 
definit din perspectiva unui sistem, definiţiile au cuvinte 
din acelaşi câmp semantic: eroare, greşeală, problemă. 
Putem porni de la premisa că, din moment ce operăm cu o 
astfel de definiţie în raport cu un sistem, problemele nu ar 
trebui să apară, ridică un semn de întrebare şi ne pot chiar 
îngrijora, mai ales dacă parametrii introduşi pentru a crea 
acel sistem ştim sigur că nu au fost introduşi greşit (sau 
cel puţin, aşa ne place să ne vedem, ca fiind infailibili) 
sau că algoritmul/algoritmii este/sunt testat/testaţi şi 
funcţional/i. Deşi e o problemă minoră, ea ne poate face 
să ne întrebăm dacă nu va degenera sau dacă nu vor mai 
apărea altele şi dacă toate la un loc, nu ar putea produce 
probleme mai mari. Carolyn Kane, în High-Tech Trash. 
Glitch, Noise, and Aesthetic Failure, merge încă mai în 
spate cu definirea cuvântului „glitch”: 

Cuvântul derivă din cuvântul german glitschen 
care înseamnă a aluneca, gliten din germane 
veche, care înseamnă a te strecura şi cuvântul 
idiş glitshen, care înseamnă a derapa. În 
industria computaţională, un glitch arată o eroare 
neintenţionată, enervantă, problematică ce, la 
fel ca definiţia erorii, tinde să fie neglijabilă, 
fiind repede absorbită de marele sistem încă 
funcţional. De exemplu, un site se blochează sau 
nu reuşeşte să se încarce, un video online care se 
opreşte sau se întrerupe în mijlocul unei scene 
sau artefacte colorate, neaşteptate, cauzate care 
împroaşcă un fișier grafic recent redat. Când un 
glitch apare, indică un moment relativ rar de 
mediere neprogramată, neplanificată…5 

A te strecura, a aluneca, a derapa sunt sensurile 
pe care glitch le poate căpăta din definiţiile în limba 
germană. Pe scurt, este tot ce nu este programat, cum ar fi 
o întrerupere a unui clip online sau faptul că o pagină de 
internet se încarcă greu sau deloc, deşi există conexiune 
la internet sau faptul că până şi Netflix mai are momente 
de destabilizare a imaginii când rulează un film sau un 
episod dintr-un serial. Metaforic vorbind, ar putea fi vorba 
de toate momentele în care programele (sau algoritmii) 
îşi permit să procrastineze ca după aceea să se simtă 
vinovate/vinovaţi că şi-au permis un segment în care să 
nu progreseze sau să producă. Fireşte, exagerez, intenţia 
nu este de a le conferi computerelor atributele umane care 
se presupune că încă ne fac umani. Exagerarea anterioară 
mă face să-mi stabilesc mai uşor perspectiva din care va 
fi analizat romanul lui Dan Ţăranu.  

Revenind la Carolyn Kane, în introducerea cărţii 
subliniază un aspect interesant despre cultura actuală şi 
pentru felul în care ne raportăm la binomul „succes-eşec”, 
care poate intra, forţând mai mult sau mai puţin limita, în 
definiţia cuvântului „glitch”. Aşadar, urmează o scurtă 
poveste. Curatorul Samuel West a ajutat la fondarea 
Muzeului Eşecului (în original: Museum of Failure) din 
Helsingborg, Suedia. Acestuia i-a venit ideea unui astfel 

de muzeu după ce a vizitat un alt muzeu, în Zagreb, 
Croaţia, Muzeul Relaţiilor Eşuate (în original: Museum 
of Broken Relationships). După extinderea conceptului, 
West a preconizat că undeva la 80-90% dintre proiectele 
menite să inoveze eşuează, de fapt. „Cineva ar putea 
trage concluzia că analele tehnologiei au de-a face doar 
cu 10 procente din informaţiile disponibile. Din această 
perspectivă, nu este surprinzător să aflăm că aşa-zisa 
noastră epocă a inovaţiei este cufundată în eşec.”6 Pe 
scurt, în tot acest timp, de când tehnologia a luat un avânt 
care cu greu ar fi putut fi prezis la începutul Revoluţiei 
industriale, noi am avut acces, de fapt, la doar 10% din 
informaţie despre ce înseamnă succes, inovaţie. Repetate 
de prea multe ori aceste poveşti, doar cele de succes, în 
care Steve Jobs sau Bill Gates sau Elon Musk (ca să nu 
par total demodată) s-au îmbogăţit, au generat locuri de 
muncă, au şi manipulat profiturile, prin uzură morală 
planificată, aşa cum este cazul produselor Apple, toate 
aceste poveşti de succes au scos eşecul din ecuaţie. Dacă 
ai eşuat, nu exişti, pe scurt, pentru că nimeni nu vorbeşte 
despre încercări, se vorbeşte doar despre reuşite. Fără a 
dezvolta mai mult subiectul, deşi ar merita, ceea ce voi 
încerca să dovedesc până la final, inclusiv prin această 
ataşare a binomului „succes-eşec” cuvântului „glitch”, 
este că, la momentul respectiv, romanul lui Dan Ţăranu 
nu numai că nu şi-a găsit cititori potriviţi, dar şi că, de 
fapt, este o „eroare” a unui moment în care alţi autori au 
adoptat nişte pattern-uri literare crezând că sunt originali, 
dar care au sfârşit prin a fi în mare parte la fel. 

Al patrulea element are în prim-plan patru 
prieteni studenţi în Braşov, Geo, Nicu, Ovi şi Ema („de la 
Erasmus”), personajul-narator, a cărui acţiune se petrece 
pe durata a cel mult 24 de ore, cu excepţia momentelor 
în care Ema îşi aminteşte anumite întâmplări din trecut. 
Naraţiunea începe cu momentul în care cei patru trebuie 
să se întâlnească pentru a merge la un chef, ceea ce se 
întâmplă la acest chef, care ocupă cea mai mare parte 
a romanului, cu focalizare pe anumite evenimente de 
la party, spargerea petrecerii de nişte scandalagii şi 
revenirea babacului, contemplarea sinuciderii dimineaţa, 
pe bloc, întoarcerea acasă, grija, cam neconvingătoare 
iniţial, pentru lipsa unui prieten care nu s-a întors acasă 
cu ei, regăsirea lui şi un final ambiguu, care sugerează 
că s-ar putea să mai urmeze ceva. Nimic profund până 
aici şi care să merite atenţia, mai ales că prietenia pare 
să devină în romanele de la începutul anilor 2000 (sau 
mai simplu spus, romanele mizerabiliste, cum au fost 
etichetate de critică) un personaj în sine. Dar parcă râsul 
acestor patru prieteni nu este al lor, iar acest lucru face 
paradoxal romanul. Pe de o parte, există umorul, replicile 
inteligente, ironice, sarcastice, chiar autoironice, iar pe 
de altă parte, dacă se dau la o parte toate aceste elemente, 
rămân dialoguri care nu se termină niciodată de la sine, 
pentru că mereu apare ceva sau altcineva şi mută cadrul 
pe o altă situaţie, pe o altă discuţie. Nu rămân decât nişte 
personaje stângace, chiar dezarticulate în interacţiunile 
lor cu alte persoane din afara grupului de prieteni 
apropiaţi. 
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Altceva ce pare să fie comun în epocă la aceste 
romane sunt patologiile (medicale sau sociale), şi dacă 
sunt ciudate şi fără vreo explicaţie, fie ea logică sau 
narativă, cu atât mai bine. Ema suferă de o mâncărime 
pe picior care degenerează în rană deschisă de la atâta 
scărpinat. Nicu se îmbată şi intră într-o bătaie la chef, 
dar înainte de asta, a încercat şi altceva: „ăstălalt se 
droghează, că aşa trebuie şi a auzit el că-i necesar”7, iar 
Ovi are ideea de a încerca să sară de pe bloc împreună 
cu Ema, dar se răzgândeşte din motive estetice („Pentru 
că ar borî de frică, puţin înainte de a face stop cardiac, şi 
s-ar murdări pe cămaşă, ceea ce nu se cade. Are şi gloria 
regulile ei.”8). 

Interacţiunile între personaje mustesc de 
agresivitate abia conţinută sub pojghiţa socială atât de 
subţire, totul riscă să degenereze în violenţă. Până şi 
corpurile lor sunt angrenate în acest mecanism (auto)
devorator, devenind spaţiul de luptă pentru multe situaţii, 
ca o ultimă limită, dovadă fiind simptomele lui Ema şi ale 
lui Geo, care este văzut constant de-a lungul romanului 
vomitând. Fascinaţia pentru reziduurile propriului 
corp, care uneori ajung să fie dublate de „reziduurile” 
memoriei, dar şi cele intertextuale şi interculturale, toate 
acestea au un efect cel puţin straniu. Ema îşi permite din 
când în când plăcerea vinovată de reaminti cititorului că 
are o rană pe picior de la scărpinatul obsesiv-compulsiv: 
„Firicelul de cafea şi-a atins scopul diabolic şi s-a 
revărsat într-o frumoasă deltă în şanţurile pe care mi 
le-am săpat cu unghiile pe gambă.”9, „Am patru şanţuri 
în picior. Negre sau mai degrabă mov. Două dintre ele 
se descurcă foarte bine la capitolul adâncime. Celelalte 
două, de pe extreme, au o tendinţa progresivă de a se lăţi. 
Asta şi pentru că de pe extrema dreaptă îmi lipseşte o 
fâşie serioasă de piele. Pe care o putem regăsi atât între 
unghiile mâinii drepte, cât şi – o bucată apreciabilă, în 
sânge – lipită de interiorul blugilor.”10 Nu e clar de unde 
apare această mâncărime, deşi Geo propune o teorie 
pe cât de hilară, pe atât de grotescă în efectul ei final 
(purici, căpuşe şi o lipitoare care au dispărut înăuntrul 
personajului). De asemenea, ne putem întreba cât de mult 
şi insistent trebuie să te scarpini pentru a crea un soi de 
început de autostradă pe gambă. Dar ceea ce reuşeşte 
acest episod recurent al scărpinatului obsesiv-compulsiv 
în public e să deturneze alt trop, cel al consumatorilor de 
droguri care, sub efectul drogurilor, ajung să se scarpine 
incontrolabil: 

Cel mai nasol lucru, nu zic ca neplăcut, când 
eşti rupt e mâncărimea. Începe să te mănânce 
pielea şi dacă ceilalţi nu-ţi trag mâinile, rişti să 
te scarpini până la sânge, până ce unghiile ţi se 
umplu de piele şi sânge închegat. Am păţit-o 
de câteva ori, când îmi reveneam nu era tocmai 
plăcut. Dar mai iei o doză şi trece, totul trece. Ce 
e val ca valul trece, cum ziceau ăia de la Mafia, 
nu? În public e mai nasol cu scărpinatul, nu poţi 
totuşi să găseşti o scuză pentru că te scarpini tot 
timpul. Dar timpurile astea sunt pline de atâtea 
boli, aşa că ce e, domnule, de mirare dacă am 

alergie, de pildă, tre’ să merg la doctor să-mi dea 
ceva pastile.11

Citatul de mai sus este din Pizdeţ, roman-cult, 
pentru unii cel puţin, la începutul anilor 2000. Astfel, 
putem presupune că Dan Ţăranu are un astfel de episod 
în minte când decide să-i atribuie personajului-narator 
o mâncărime fără o cauză anume, pentru că Ema, spre 
deosebire de naratorul lui Alexandru Vakulovski, nu 
se prezintă ca un consumator de droguri. Ceea ce ar 
putea reţine atenţia cititorului în cazul acestor descrieri 
este minuţiozitatea arborescentă, la fel de obsesiv-
compulsivă, care ar putea deranja dacă ele nu ar fi, de 
fiecare dată, subminate din construcţie. Deşi baroce, 
îngreunând naraţiunea, folosirea şi combinarea a mai 
multor stiluri şi/sau registre creează un palimpsest al 
artificialului, al virtualului chiar, dar nu într-un mod 
care să deranjeze, cel puţin iniţial, pentru că după aceea, 
tocmai pentru că naraţiunea îşi dezvăluie mecanismele 
oricărui cititor atent şi consumator de pop culture la zi, 
devine cam redundant, doar aştepţi finalul („simptom” 
valabil şi pentru Băgău sau pe bune/pe invers sau Pizdeţ). 
Dar, spre deosebire de romanele amintite, acest roman 
îşi face un ţel din a arăta neajunsurile tehnicilor narative 
sau ale tropilor supraexploataţi, chiar dacă acest lucru 
înseamnă tot suprasaturare de la un punct încolo. Dar 
poate reprezenta şi un semn că naratorul nu e creditabil 
având în vedere această suprasaturare, toate referinţele 
culturale, dar şi erudiţia, pe care le afişează ostentativ, 
la fel ca şi romanele deja menţionate, dar este mai 
autoironic decât alţi tineri dezabuzaţi care se iau prea în 
serios uneori. 

Voma lui Geo pare să contamineze tot spaţiul cu 
care intră în contact pentru că mai tot timpul este văzut 
în baie sau dacă nu, prin preajma ei, iar în restul timpului 
nu are un rol prea activ, ci doar mormăie sau încearcă 
să comunice ceva celorlalţi, încât te poţi întreba dacă 
personajul are doar o indigestie din moment ce nu-şi mai 
revine. De asemenea, şi faptul că totuşi se ţine pe picioare 
la un chef, în starea sa, poate ridica nişte semne de 
întrebare. Sau poate fi considerat ca un semn că stomacul 
personajului nu mai face faţă capitalismului12. La un 
moment dat, un personaj este auzit vorbind, iar acesta 
are un defect: e sâsâit, iar sâsâiala ajunge să explice ce 
anume a mâncat Geo de flora lui intestinală a protestat 
atât de vehement: salamul săsesc e de vină (e invocată 
fata din reclama care pe atunci se chinuia să spună „salam 
săsesc” şi nu-i reuşea din cauza defectului de vorbire). 
Atât de multă libertate de a mânca orice şi oricând şi în 
orice cantităţi uneori se mai întoarce împotriva celui care 
mănâncă. 

Duşul matinal devine prilej de scurte observaţii 
social-politice pentru Ema, ce concordă cu atmosfera 
anilor ’90-începutul anilor 2000: „Ăsta-i nume de 
localitate, colectivizată, cinstită. E mai tare ca Olteniţa. Şi 
se potriveşte mai bine pentru biografia lui Iliescu. Liderul 
din Frecăţei şi progresul lui susţinut prin meandrele 
apelor reziduale. Prostii.”13 Societatea se alimentează din 
„resturile” lăsate de vechiul regim, dar şi din resturile 
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Occidentului ce sunt deversate în Europa Centrală şi de 
Est. Tinerii, furioşi sau nu, suficienţi sau nu, se simt de 
multe ori ca nişte rămăşiţe ale comunismului, şi, deşi ar 
trebui să se simtă şi ca resturi ale societăţii de consum, 
ei investesc pozitiv în cea mai mare parte a timpului în 
produsele societăţii occidentale. Resturile occidentale 
sunt de preferat, cel puţin până la momentul deziluziei, în 
defavoarea resturilor autohtone. Prinşi între Est şi Vest, 
nu le rămâne decât să se valorifice singuri, prin gonflarea 
potenţialului propriu, prin afirmarea sus şi tare a sinelui, 
prin supralicitarea experienţei personale. Amintirile 
lui Ema, deşi din copilărie, nu numai din adolescenţă 
şi imediata tinereţe, nu sunt contaminate retroactiv de 
conştientizarea regimului comunist sau de situaţia anilor 
’90. Din acest punct de vedere, are loc o compartimentare 
a amintirilor, a socializării şi a maturizării, dar senzaţia că 
ei sunt resturi, atât pentru societate, cât şi pentru ei înşişi, 
persistă. Inclusiv amintirea despre iubita din adolescenţă 
a lui Ema, Sanda, devine un reziduu narativ, dar şi al 
memoriei: „Deşi ar fi mai bine să pornesc o conversaţie, 
pentru că, ori de câte ori merg singur cu troleul şi stau lipit 
de bara gri din spate, mă exasperează amintirea aia idioată 
din liceu, fără nici un fel de semnificaţie, nici măcar la fel 
de idioată. Aşa că îi dau şi acum drumul.”14 Amintirii, 
evident. Deşi procedeul de a plasa false semnificaţii, 
având conştiinţa faptului că e un fals simbol, pentru a-l 
conduce pe piste false pe cititor este vechi, acest lucru 
nu înseamnă că procedeul nu mai are efectul scontat; 
diferenţa stă în faptul că naratorul ştie că este o pistă falsă, 
o afirmă, şi totuşi povesteşte episodul, dezvăluindu-i 
ridicolul. Dar nu este doar momentul în sine ridicol, fie 
el şi repovestit, cât faptul că, de fapt, oamenii investesc 
foarte multă semnificaţie într-un eveniment oarecare, 
care pentru celălalt participant poate nu are valoare. 
Acest eveniment repovestit, în care ridicolul este implicit 
asumat de narator, mai dezvăluie un lucru: oamenii se 
agaţă, de fapt, de propriile lor proiecţii şi naraţiuni şi 
dacă ne întoarcem la definiţiile propuse pentru glitch, 
modul acesta de raportare la propriile „creaţii” mentale 
poate fi considerat un glitch pe care memoria nu l-a putut 
integra cum trebuie în sistemul identităţii15. Iar efectul 
este de sporire a senzaţiei de artificialitate, de ready-
made narativ, cu amendamentul că nu este unul facil. 
Acest episod nu relevă decât că aceste personaje, deşi 
au în mare măsură imaginea unui comportament social 
acceptabil şi de dorit, nu şi-l pot asuma de cele mai multe 
ori, din diverse motive, interioare sau exterioare, se simt 
mereu stingheri, toate interacţiunile în afara grupului 
restrâns posedă ceva artificial, iar Ema se dovedeşte cel 
mai socially akward dintre toţi, poate şi pentru că este 
naratorul întâmplărilor şi la el avem cel mai mult acces. 

Despre Ovi aflăm că scrie poezie. După ce se 
sustrage de la scandalul ulterior spargerii chefului pe 
acoperişul blocului, el şi Ema discută despre Tibullus, un 
alt scriitor, consilier editorial la o editură fără nume, care 
se „vinde” ca un mecena mărinimos al tinerilor scriitori. 
Din discuţia celor doi reiese că acesta este un grafoman, 
iar ajutorul lui Tibullus nu este ajutor, pentru că debutanţii 

trebuie să-şi autofinanţeze volumele. Lui Ovi îi spune că 
e încă tânăr şi are timp să se afirme, că sunt alţii care 
aşteaptă de 30 de ani (deşi au mai publicat în vechiul 
regim), de asemenea, i se reproşează „băşcălia” şi spiritul 
contestatar: „poezia e ceva serios şi literatura ceva 
solemn, că nu e loc în ea pentru viruşi ca mine”16. Glitch-
urile nu sunt considerate virusuri informaţionale, pentru 
că nu acţionează ca atare, dar extinzând metafora, în acest 
episod putem vedea felul în care puterea se raportează, de 
fapt, la tinerii care aspiră la aceleaşi lucruri: viruşi care 
nu-şi au locul în sistem, mai au de aşteptat (sau de îndurat 
umilinţe pentru că nu-şi folosesc limba pentru altceva 
decât a „împroşca” cu „veninul” tinereţii dezabuzate, în 
loc de a o plasa în părţi mai strategice pentru integrarea 
europeană). Peste câteva pagini, din motive obscure, 
Ţurloi Cătălin (numele din buletin al lui Tibullus) sună 
să întrebe de Ovi, dacă nu poate să treacă pe la editură, 
că există loc pentru el într-o antologie. Între timp, Ovi s-a 
răzgândit în legătură cu Tibullus şi publicatul, dar norocul 
lui e că răspunde Ema la telefon şi atunci nu-şi poate 
verbaliza invectivele adresate consilierului editorial, care 
ar însemna închiderea oricărei uşi în lumea literară. Acest 
lucru nu înseamnă că nu este „blestemat” în gând chiar şi 
de Ema, dar din alte motive: „Sugi tu pula cu de obiceiu’ 
târfei de mă-ta şi a gloabei sifilitice care-a uitat într-o zi 
să-şi prindă pula cu fermoaru’ şi spermatozoizii lui jegoşi 
pe coadă şi oligofreni s-au împiedicat unul de altul şi au 
alunecat în punga de gunoi estral din burta mă-tii, ca să-
mi fuţi mie zilele. Pun pariu că a sunat cu taxă inversă. 
Dacă mai există.”17 Dar până se decide Ovi dacă face 
pactul cu puterea sau nu, el poate trăi liniştit ştiind că „noi 
[adică prietenii lui – n. m. I. S.] te iubim şi aşa, frustrat şi 
neîmbălsămat.”18, cum îi spune Ema pe acoperiş. 

Dacă în jurul lui Cătălin Ţurloi planează 
suspiciuni tocmai pentru că aparţine vechiului regim, 
Ivan Markov, colegul de origine bulgară, este un 
entuziast sadea al proiectelor de reconstrucţie a societăţii 
din fostul bloc comunist, cu precădere zona balcanică. 
Aflăm că nu vorbeşte în necunoştinţă de cauză, iar acest 
lucru ar trebui să-l facă mai credibil ca activist, deşi nu 
numai acest aspect. Pe lângă faptul că este antropolog, 
este „omul nou, pragmatic şi realist care se vrea nou, 
realist şi pragmatic”, care „are câte un plan de acţiune”19. 
El vine cu ideile, alţii le implementează, dar ştie să adune 
oamenii potriviţi în jurul său pentru ca aceste idei să se 
concretizeze în acţiune socială. Acesta vine să le propună 
lui Ema, Ovi şi Geo, dar mai ales lui Ovi şi Ema (pentru 
că îi cunoaşte deja), participarea în proiectele sale în 
plină desfăşurare, care sunt gândite în mod asemănător cu 
Grupul pentru Dialog Social, adică „un grup de presiune, 
în primul rând, transfrontalier, cu nuclee în Serbia, 
Macedonia, Bulgaria şi România”20. Un fel de ONG care 
nu numai că ar analiza tot ce s-a întâmplat din 1990 până 
în 2002 la nivel de guvernare, de ce în aceleaşi condiţii, 
ţările menţionate s-au mişcat diferit în comparaţie cu ţări 
mai dezvoltate din zonă, dar în acelaşi timp să şi propună 
soluţii, să amendeze orice fel de derapaj al instituţiilor 
statului în mod public. Până la finalul discuţiei dintre 
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cei patru implicaţi, nu se stabileşte nimic concret în 
legătură cu implicarea lui Ovi şi Ema, urmând ca peste 
câteva zile să se întâlnească şi să vorbească din nou. 
Geo, Ema şi Ovi nu par să fie angajabili nici de acest 
proiect, cu toate că nu există niciun fel de afiliere cu iz 
politic, nu se porneşte nicio altă revoluţie, nu se scriu 
manifeste sau vreo scrisoare de adeziune la un anumit 
set de idei. Momentul efervescenţei angajărilor politice 
s-a dus. A rămas blazarea şi neîncrederea. Când cei patru 
anterior menţionaţi ajung să vorbească despre fotbalişti, 
aceştia din urmă sunt comparaţi cu politicienii, pe care 
îi complexează la capitolul legitimitate. Contrastul 
este vizibil mai ales că ei, fotbaliştii, reprezintă etica 
protestantă, povestea ACEEA de succes real, având la 
bază logica occidentală, n-au fost contaminaţi de PCR 
(„pile, cunoştinţe şi relaţii”). Că suntem încă destul 
de rezistenţi la etica protestantă, o subliniază inclusiv 
Alexandru Muşina: 

Blocajul societăţii româneşti, incapacitatea (şi 
lipsa de voinţă politică) de a ne integra în lumea 
occidentală modernă se datorează şi faptului 
că această „elită” se simte (şi e) necompetitivă 
într-o societate de tip occidental. Ea nu ar 
rezista fără privilegiile poziţiei în structurile 
statului. Ea are pretenţii – şi un „standing” […] 
– „occidentale”, dar nu şi etica aferentă. Pentru 
că nu a avut de unde s-o înveţe şi pentru că nu 
şi-o poate permite.21  

Problema cu etica protestantă nu constă doar 
în faptul că aceasta nu a fost niciodată asimilată de 
societatea românească în adevăratul sens al cuvântului 
la nivel instituţional (modelul nu a fost niciodată cel 
occidental, ci cel rusesc, după cum subliniază acelaşi 
Alexandru Muşina în articolul După Infern), ci şi în 
faptul că, în momentul în care bula totalitară se sparge şi 
pătrunde capitalismul în fostul bloc sovietic, intră şi cu 
o altă logică faţă de cea de la începutul secolului al  XX-
lea. Atunci când spunem capitalism şi etică protestantă, 
inevitabil încă ne apar în minte valorile materialiste şi 
afirmarea prin acestea (te defineşti prin ceea ce faci, ce 
deţii, prin muncă şi prin faptul că ţi se recunosc meritele). 
Dacă se ţine cont de tot mindset-ul promovat de cultura 
occidentală de la romantism până în prezent, se va 
observa o axare din ce în ce mai mare pe valorile eului, 
ale individului, care în sine nu sunt neapărat nocive, face 
parte din felul în care au evoluat ideile şi care din ele 
au câştigat când s-au confruntat pe „piaţa” ideilor. Dar 
dublate de boom-ul televiziunii şi al programelor care 
transformă viaţa de zi cu zi într-un reality-show televizat 
24/7, adolescenţa şi tinereţea ajung să fie din ce în ce mai 
des glorificate în media chiar şi în România, nu numai în 
Occident, progresia spre hiper-inflarea sinelui, spre a te 
afirma deşi n-ai făcut nimic, distorsionează foarte mult 
realitatea, lăsând impresia că eşti foarte original, autentic 
tot timpul doar pentru că eşti tu însuţi şi te exprimi pe 
tine însuţi. Nu vreau să sugerez că este de condamnat sau 
blamabil acest tip de comportament, promovat la urma 
urmei, de societate, mai ales la acel moment, începutul 

anilor 2000. Narcisismul şi tot ce decurge din el tind să 
fie probleme curente pentru generaţiile mai tinere, dar 
se poate întrezări vârful aisbergului, chiar şi în acest 
context. 

Aderenţa acestor autori „mizerabilişti” faţă de 
modelele occidentale este de multe ori evlavioasă, cel 
puţin în prima fază, nefiind capabili să se poziţioneze 
critic faţă de discursul practicat de un Quentin Tarantino 
sau David Fincher sau Danny Boyle. În cazul exploziei 
de proză „song about myself” de la începutul anilor 
2000, funcţionează mai ales dorinţa de a vorbi despre 
tine prin prisma ignorării existenţei totalitarismului 
(cum observa Mihai Iovănel22 în răspunsul său din nr. 
3/2009 din Vatra, dedicat bilanţului douămiismului) 
decât prin aderarea totală şi necondiţionată la tot 
ce înseamnă Occident, dar şi această poziţie suferă 
nuanţări în funcţie şi de evoluţia personală a fiecărui 
autor (deziluzia în faţa Occidentului salvator se poate 
observa mult mai bine după primul roman, cel puţin 
în cazul lui Schiop, cu Zero grade Kelvin). E vorba de 
găsirea unui limbaj şi a unei forme care să-i exprime, fie 
că o fac pur şi simplu (în aceste condiţii, capătă alt sens 
acuzele din partea criticilor literari că şi-au epuizat deja 
biografiile aceşti prozatori – devine de fapt un reproş 
adus culturii be yourself), fie că unii chiar încearcă să 
exprime şi altceva în afară de un eu introdus în lume, 
care nu este mai presus de cei care trăiesc în mizerie, la 
limita subzistenţei. 

Revenind la roman şi la modelele cinematografice, 
când Ema se strecoară afară de la chef cu Lili, aceştia 
merg într-un bar şi, deşi nu este descris cum arată localul, 
la un moment dat conversaţia dintre ei aminteşte de 
deja celebra scenă din Pulp Fiction (dar probabil nu la 
fel de celebră ca cea cu twistul) dintre Vincent Vega şi 
Mia Wallace la diner-ul cu tematică anii ’50, Jack Rabbit 
Slim:

- De ce zâmbeşti?

- Mă gândeam la Remus.

Slab.

- Zău?

Lili are din nou vocea aia profundă, care-mi 
penetrează fruntea fără nici un fel de probleme.

- De ce? Ce vrei să auzi?

Cea mai bună apărare.

- Ce vrei să-mi spui?

- Sunt într-o stare de căcat, am avut o zi simpatică 
şi chiar…

- Putem să tăcem, să ştii. Nu vreau să aud ceva 
special de la tine.

Da, sigur.23

Filmul are perspectiva celui care priveşte din 
afară. Ca spectator, nu ştii ce se întâmplă în mintea lui 
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Vincent sau a Miei, poţi concluziona, cel mult, că poate 
există tensiune sexuală între ei care se finalizează cu o 
supradoză din partea Miei şi salvarea ei de la moarte 
de Vincent, pe când scena din romanul lui Dan Ţăranu 
este subminată de sarcasmul naratorului, pentru că 
avem acces la dialogul său interior. Din moment ce 
a dispărut de la chef cu o fată, prezumţia esenţială, în 
urma şcolarizării noastre minimale despre coduri sociale, 
comportamentale şi culturale, este că au plecat pentru a 
se cunoaşte mai bine şi, eventual, a ajunge la sex (sau 
relaţie, dar nu neapărat în ordinea aceasta). Tăcerile 
confortabile arată bine în filme, par să spună mai mult 
decât transmit în realitate, dar în viaţa reală, de cele mai 
multe ori, mai ales când abia cunoşti o persoană, o tăcere 
prea lungă doar pune presiune suplimentară pe oricine. 

Scena de pe acoperiş dintre Ovi şi Ema, de 
asemenea, are ceva din atmosfera unui film de Tarantino. 
Ovi descoperă o andrea pe care o inspectează, iar în timpul 
acesta, pe măsură ce se acumulează noi „informaţii” 
despre obiect, acesta începe să debiteze cu furie şi patos: 

- Ce căcat de ţară bananieră mai e şi asta, 
mă – pe bloc, cu andreaua!?

Îl avertizez totuşi că ţară furajeră e mai 
adecvat şi că, oricum, n-are el faţă de militant 
antiavort. […]

- Tu-ţi dai seama unde trăim, nu? mă 
întreabă Ovi a şasea oară consecutiv.

- Dă-te în judecată că te-ai născut în 
Şimleu Silvaniei, îi răspund şi eu, diferit, a şasea 
oară. […]

- Tu nu vezi că stăm ca doi bolovani, plini 
de smoală, pe blocul tuturor posibilităţilor? 
Ce-ţi spun cei cincisprezece ani de şcolarizare, 
bunul tău simţ de filolog? De cărturar, obsedat 
de complexitatea fascinantă a culturii, a vieţii, 
personalităţii, sufletului, textului, pizdei şi 
sondelor?

A luat-o-n serios. Exact de ce mi-era frică.

- Eu îmi bag pula, înţelegi, pu-la, zice Ovi 
şi dă violent din mână, după care se scarpină 
frenetic în părul dezordonat.24

Scena în sine ar putea aminti de discuţia dintre 
Jules şi Vincent despre masajul la picioare înainte de 
a intra în pielea ucigaşilor plătiţi, doar că Ovi e prea 
exagerat pentru andrea şi context. În schimb, Ovi l-ar 
putea reprezenta pe Jules după ce intră în apartament 
şi „citează” din Biblie înainte să omoare, împreună cu 
Vincent, dacă e să găsim un moment la fel de exagerat, 
artificial şi totuşi pop culturesque. Pulp Fiction a 
devenit un film atât de citabil, de meme-ficabil tocmai 
pentru că reciclează foarte multe genuri cinematografice 
şi le oferă altă viaţă, procedeu atât de caracteristic 
postmodernismului. Este o viaţă pe înţelesul celor 

care nu consumă biblioteci întregi, nu ascultă muzică 
clasică, care nu consumă artă vizuală din muzeele de 
prestigiu. Fie că-ţi place sau nu filmul amintit sau stilul 
lui Tarantino, tot nu poţi scăpa de universul regizorului. 
Într-o recenzie a filmului Pulp Fiction pentru Chicago 
Reader, Jonathan Rosenbaum afirmă despre  acesta: 
„Dacă nu poţi să-ţi dai seama dacă această limbuţie (ca 
dezbaterea în jurul melodiei Madonnei, «Like a Virgin» 
care deschide Reservoir Dogs) ar trebui să fie o critică 
satirică sau o celebrare a narcisismului american, acest 
lucru se datorează fără îndoială felului la modă al lui 
Tarantino de a sta călare pe ambele poziţii.”25 Taratino nu 
e cool pentru că mai aruncă o pastilă despre sexul anal, 
atât de neimaginat de bărbaţii albi şi heterosexuali ai 
Statelor Unite ale Americii, nici pentru faptul că mixează 
problemele rasiale prin relaţiile pe care personajele albe 
şi de culoare le au între ele, nici măcar pentru faptul 
că personajele sale spun nigger şi este lăsat să scape 
ieftin (acelaşi lucru nu s-ar mai putea întâmpla astăzi 
într-un film, dacă doreşti ca filmul să-ţi fie proiectat 
şi să nu te aştepte la uşă ONG-urile care se ocupă cu 
discriminarea), după standardele corectitudinii politice. 
Nu, Tarantino este cool pentru că publicul căruia i se 
adresează a consumat aceleaşi produse, are aceleaşi 
experienţe culturale. Fetişul pentru a pastişa stilul lui 
Godard e un ego booster pentru regizor şi cultura din 
care provine. Citarea e acolo doar pentru a demonstra 
că poate face acest lucru şi ca să nu fie ignorat total de 
snobii care citează necritic aceleaşi surse ca şi el. Nu 
sursa citată sau ce se citează este principalul obiect, ci 
actul citării în sine. 

Din acest punct de vedere, romanul lui Dan 
Ţăranu nu se prezintă pe sine ca cel mai special, cel mai 
generaţionist, cel mai neîntâlnit, cel mai nou ca formulă. 
Nu are asemenea pretenţii pre(ten)ţioase. Autorul este 
conştient de faptul că romanul său este un compozit 
cultural, spre deosebire de Ionuţ Chiva, care are alte 
pretenţii în legătură cu 6926 (şi nu mă refer la aşteptările 
înşelate odată ce te apuci să citeşti romanul, deşi are titlul 
cu cârlig pe care îl are), dar romanul pare mai degrabă un 
elogiu faţă de Opiniile unui clovn şi De veghe în lanul de 
secară. Sau chiar în cuvintele lui Dan Ţăranu: 

Nu cred că atunci cînd reacţionezi spontan sau 
cînd faci o treabă naturală aşa cum crede(a), de 
exemplu, teoreticianul Ionuţ Chiva că se face 
literatura, în prelungirea vieţii (ca un condom), 
eşti conştient de faptul că atunci, în momentul 
ăla faci un lucru autentic şi spontan (e ca şi cum 
ai face dragoste şi te-ai gîndi simultan că acum 
faci dragoste, nu conduci un tir sau nu citeşti 
Henry Miller), ceea ce e o stridenţă faţă de care 
eu încercam să reacţionez cu o altă stridenţă. Nu 
a ieşit nimic, pînă la urmă pentru că anumite 
stridenţe sunt necesare în România astăzi aşa 
că.(punct)27

Că ceilalţi prozatori „mizerabilişti” îşi recunosc 
sau nu (in)autenticitatea, este o cu totul altă discuţie, dar 
şi preluarea necritică de cele mai multe ori a „citatelor” 
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este un simptom în sine al fascinaţiei generale a 
românilor pentru Occident, curent căruia, în esenţă, 
Al patrulea element încearcă să i se opună. Nu atât la 
racordarea „quantelor” occidentale cu potenţial de a fi 
citate, cât la citarea/preluarea lor necritică. Romanul 
îşi conţine atât propria fascinaţie masturbatorică 
faţă de propriile reziduuri, cât şi persiflarea acestei 
fascinaţii, pe care alte romane din epocă nu o exhibă 
(sau o fac neconvingător). Iar scena prezentată mai 
sus, cu Ema şi Lili, este reactualizată abia după ce 
a fost şi criticată. Nu este vorba de un trop preluat 
din cărţi, ci dintr-un film, în care nu este clar cât de 
serios este Tarantino în ceea ce face (a se citi „absorbit 
de sine”) sau (auto)ironic, dar în cazul de faţă, e de 
ajuns să decidă privitorul cum se raportează la ceea 
ce vede, intenţia autorului, ca-n cazul literaturii, fiind 
irelevantă. 

 Finalul romanului se poate înscrie în aceeaşi 
logică de pulp fiction deconstruită. Tot discutând despre 
ce i s-a întâmplat lui Geo, fiecare idee dovedindu-se 
mai proastă ca cea de dinainte, Ema este trimis la un 
moment dat după ţigări, moment în care este găsit şi 
Geo, la uşă, nu e foarte clar dacă venea sau dormise 
sprijinit de tocul uşii. După ce acesta ajunge în pat, să 
se odihnească, în timp ce Ema îşi aminteşte că are o 
restanţă şi Ovi încearcă să afle dacă o are şi el, apare la 
uşă mama lui Geo, care nu ar trebui să fie lăsată să-şi 
vadă pe fiul în halul în care este. În timp ce Nicu şi Ovi 
o iau prin învăluire pe mamă, Ema se duce să-l facă 
prezentabil pe Geo pentru aceasta. Moment în care totul 
se precipită:

Apoi fug prin cameră, lovesc o cutie goală de 
nes cu şpiţul, face o tumbă prin aer, mucurile 
în picaj, ca nişte bombe puturoase, aterizează 
lângă capul umflat al lui Geo. E contorsionat, 
cu capul întors spre mine, ca şi cum vertebrele i 
s-au dizolvat în voma sângerie care i se prelinge 
de pe obrazul murdar pe pat şi apoi sub cap, 
năclăindu-i părul. Îl ţin de mână şi, de fiecare 
dată când degetele mele îi lasă o pată albă în 
carnea rigidă, căutându-i pulsul, maică-sa urlă 
strident un fel de arpegiu dezaxat. Îmi înfig 
unghiile în venele lui, Ovi zâmbeşte ireal lângă 
mine, aud o plesnitură în spate, ca o inimă plină 
de grăsime pe un cântar stricat. Mai pipăi puţin 
venele tari. Ca nişte oase albăstrui, plesnite. Şi-
apoi, linişte.28

Paragraful este ambiguu în mod explicit pentru 
că la pagina 255 reapare Geo. Şi puţin mai încolo îl 
întreabă pe Ema dacă se mută. În primă instanţă, ca 
cititor, ai putea decreta că Geo s-a asfixiat cu propria 
vomă, dar „capul întors spre mine”, adică spre Ema, 
poate însemna că a adormit pe o parte, iar în timpul 
somnului, flora intestinală deranjată şi-a văzut de 
activitate. De asemenea, scena seamănă izbitor cu o 
altă scenă dintr-un film, de data aceasta Trainspotting: 
cea în care Dawn, fata lui Allison, concepută cu Sick 
Boy, este găsită moartă în pătuţ după ce Renton, Sick 

Boy, Allison, Spud şi Tommy folosiseră droguri 
câteva zile la rând, care le amorţiseră simţurile. Chiar 
Renton afirmă: „Cred că Allison ţipase toată ziua, dar 
nu am sesizat asta mai repede. La fel de bine ea ar fi 
putut să ţipe de o săptămână până să-mi dau seama. 
Trecuseră câteva zile de când auzisem pe cineva 
vorbind. Dar cu siguranţă cineva trebuie să fi spus 
ceva în acea perioadă. Pula mea, sigur cineva trebuie 
să o fi făcut.”29 Într-un fel, nici măcar voice-over-ul cu 
vocea naratorului, adică a lui Renton nu e creditabil 
având în vedere că tocmai ce începuse să se trezească, 
iar imediat după ce toţi constată moartea copilului, 
Renton se duce să-şi prepare o seringă cu drog, pe care 
o împarte cu Allison pentru a nu mai simţi durerea. În 
roman, în schimb, Geo nu e un bebeluş, deşi mama 
lui, văzându-l în starea în care era, urlă la rândul ei. 
Într-o anumită măsură, scena din film e deconstruită 
prin această moarte „fake” a lui Geo (dar şi morţile sau 
evenimentele tragice, foarte la vedere, acest continuu 
spectacol al degradării la vedere de care romanele 
generaţiei erau suprasaturate). Deşi cineva este 
înmormântat în cele din urmă, putem trage concluzia 
că, de fapt, tatăl lui Geo a murit (cu câteva pagini în 
urmă, în timp ce Nicu sună la familia Bunaru, adică 
acasă la taică-său lui Geo, se spune că cineva plânge la 
telefon, dar nu e clar cine şi din ce cauză).  

În concluzie, naraţiunea întregului roman 
prezintă glitch-uri: suprasaturarea textului cu referinţe 
culturale din mai multe direcţii, având ca singur 
motiv scurtcircuitarea, scoaterea din ritm a cititorului, 
autoironia care subminează convenţia textului (un 
alt roman „mizerabilist” + un alt roman facil despre 
umflarea „muşchilor” băieţilor furioşi, adolescenţi sau 
abia ieşiţi din „genialitate”), erorile care decurg din 
faptul că personajele încearcă să-şi asume o convenţie 
rigidă, care nu li se potriveşte. În final, dacă clipeşti, 
poate să-ţi scape glitch-ul pe care îl produce în seria de 
romane care au pretenţia de a fi furioase şi dinamitarde, 
dar care devin fix ceea ce contestă: o convenţie care 
nu este conştientă de faptul că este convenţie, crezând 
cu tărie în propria autenticitate. Toţi acei tropi atât de 
folosiţi până la plictiseală de alţi prozatori „mizerabilişti” 
în acelaşi timp, crezând că sunt speciali, în Al patrulea 
element sunt luaţi şi scuturaţi până le sunt arătate limitele 
şi felul în care au ales să se raporteze aceşti scriitori la 
acest tip de discurs. Că nu au fost văzute aceste lucruri 
de critica de întâmpinare, vorbeşte mult despre modul de 
funcţionare al lumii literare româneşti. Din punctul meu 
de vedere, Al patrulea element e un eşec al criticii literare 
(pentru că nu a fost receptat aproape deloc, iar atunci 
când a fost recenzat, nu şi-a găsit cititorii cei mai atenţi), 
dar poate fi considerat un succes raportat la contextul în 
care a apărut pentru că subminează tipul de naraţiune şi 
poziţie adoptate la începutul mileniului de alţi prozatori 
„mizerabilişti”.
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________________________

Pentru mai multe detalii, deşi intenţia nu este să-i fac 
reclamă gratuită lui Marius Chivu, fie ea şi negativă, link-ul la 
recenzia pe care a scris-o romanului lui Dan Ţăranu: https://arhiva.
romlit.ro/index.pl/hoinreli_trncneli__mbrceli, link accesat la data 
de 18.03.2020. E de ajuns să concluzionezi că romanul nu a fost 
citit de Marius Chivu (sau dacă l-a citit, l-a citit în mod superficial, 
la fel ca Andrei Bodiu, din păcate) prin faptul că afirmă „Moartea 
din final nu are nici o consistenţă şi se potriveşte în naraţiune ca 
nuca în perete.” şi putem să presupunem că nu se referă la moartea 
care chiar se întâmplă în roman.

2Bianca Burţa-Cernat, „Nu sunt încă sigură că generaţia 
2000 există”, în Vatra, nr. 3/ 009, p. 44.

3Traducerea îmi aparţine. În original: „a small problem or 
fault that prevents something from being successful or working as 
well as it should”. Cf. link-ului: https://dictionary.cambridge.org/
dictionary/english/glitch, accesat la data de 24.06.2018. 

4Traducerea îmi aparţine. În original: „An error in a 
structured system. It is usually applied to electrical and computer 
systems”, „A mistake, or bug, usually in a computer program or 
video game.”, „An inexplicable problem or condition happening 
in a system.”, „A genre of music, sometimes considered a subset 
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musical element. The «errors» in question are usually digital; 
a common element in glitch music is the rhythmic squeaking 
clicking noise which occurs when you play back a CD which has 
been badly scratched.” Cf. link-ului: https://www.urbandictionary.
com/define.php?term=glitch, accesat la data de 24.06.2018. 

5 Carolyn L. Kane, High-Tech Trash. Glitch, Noise, and 
Aesthetic Failure, University of California Press, Oakland, 2019, 
p. 15. Traducerea îmi aparţine. În original: „The word derives 
from the German glitschen meaning to slip, the Old High German 
gliten, meaning to glide, and the Yiddish glitshen, meaning to slip 
or skid off course. In computing, a glitch denotes a problematic, 
annoying, or unintended error that, like the definition of error, 
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load, an online video halts or stutters in the middle of a scene, or 
strange, unexpected color artifacts splatter across a newly rendered 
graphics file. When a glitch appears, it indicates a relatively rare 
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6 Ibidem., p. 2. Traducerea îmi aparţine. În original: „One 
might thus infer the annals of technology deal with only 10 percent 
of the data available to them. From this perspective, it is not 
surprising to find our so-called innovation age steeped in failure.”

7 Dan Ţăranu, Al patrulea element, Polirom, Iaşi, 2004, 
p.74. E necesar pentru că, dacă luăm în seamă alte romane din 
aceeaşi perioadă, apărute înaintea celui al lui Dan Ţăranu, toţi 
par să fie predispuşi consumului de substanţe ilegale, fie că acest 
consum este motivat de către naraţiune şi construcţia personajului/
personajelor sau nu. Iar principalul reper în necesitatea ingerării 
de droguri este romanul lui Alexandru Vakulovski, Pizdeţ.

8 Ibidem., p. 136. Sau are nevoie şi tropul sinuciderii din 
disperare de sarcasmul şi ironia cuiva. 

9 Ibidem., p. 46.
10 Ibidem., p. 62.
11Alexandru Vakulovski, Pizdeţ, Aula, Braşov, 2002, pp. 

59-60.
12Şi nici românii, în fond, având în vedere că anii ’80 

au însemnat lipsuri pentru ca Ceauşescu să poată plăti datoria 
externă a ţării, iar în postcomunism, mai ales în anii din urmă, cu 
regularitate, după fiecare sărbătoare, ştirile de televizate relatează 
despre cum românii cumpără mâncare mai multă decât pot 
consuma ei în mod normal.

13Dan Ţăranu, op. cit., p. 191. 

14Ibidem., p. 22.
15Revin puţin la volumul lui Carolyn Kane. În primul capitol 

al cărţii, aceasta propune un concept preluat de la alţi doi autori, 
Dante Orlandella and James T. Reason, cel al şvaiţerului (Swiss 
cheese în original). Deşi modelul propus de autori este aplicat în 
securitate cibernetică, Kane extinde aplicabilitatea acestuia şi la 
alte sisteme. Pe scurt, avem o bucată mai mare de şvaiţer din care 
tăiem câteva bucăţi. Acele bucăţi, ţinute în aer la distanţă una de 
alta (felii din sistem aflându-se în diferite stări), mai ales dacă nu 
sunt puse în aceeaşi ordine în care au fost tăiate, nu vor permite 
trecerea unei erori de la un capăt la altul din cauza lipsei de simetrie 
a găurilor. Cele mai multe erori se opresc, nu răzbat pentru că nu 
reuşesc să găsească atâtea loopholes în sistem care să le permită să 
ajungă la suprafaţă. Dacă aplicăm imaginea şvaiţerului memoriei 
naratorului Ema, glitch-ul cu amintirea Sandei a răzbătut până 
la noi, cititorii. Dacă această stare de fapt se va schimba în timp 
sau nu, de amintiri aparent fără nicio semnificaţie, dar care poate 
ascund altceva, din moment ce această amintire este zgândărită, 
la fel ca rănile provocate de mâncărimea de pe picior, de fapt, nu 
este relevant, având în vedere că noi avem un calup din şvaiţer, 
nicidecum tot, raportat la istoria personală a naratorului, care 
poate continua după ce romanul s-a încheiat. Şi cu atât mai puţin 
este relevant cu cât naratorul romanului ne-ar putea privi amuzaţi 
că încercăm să imprimăm atât de mult sens fără nicio bază reală 
unei amintiri eminamente ridicole şi umane.

16Ibidem., p. 134.
17Ibidem., p. 170. Sublinierile aparţin autorului.
18Ibidem., p. 135. Cel puţin pentru generaţiile şi mai tinere 

decât generaţia lui Dan Ţăranu la momentul actual, s-ar putea 
adăuga că ele se îmbălsămează oricum în propriul ego şi narcisism. 

19Ibidem., p. 80.
20Ibidem., p. 75.
21Alexandru Muşina, „După Infern”, în Interval, serie nouă, 

nr. 1 (9), p. 28. Sublinierile aparţin autorului.
22Mihai Iovănel, „Modelele vin în bună parte din cultura de 

masă”, în Vatra, nr. 3/2009, p. 33.
23Ibidem., p. 104. Mia şi Vincent au următoarea discuţie 

în diner-ul menţionat mai sus: „Mia: Don’t you hate that?/ 
Vincent: What?/ Mia: Uncomfortable silences. Why do we feel 
it’s necessary to yak about bullshit in order to be comfortable?/ 
Vincent: I don’t know. That’s a good question./ Mia: That’s when 
you know you’ve found somebody special. When you can just 
shut the fuck up for a minute and comfortably enjoy the silence.”

24 Ibidem., p. 131. Sublinierile aparţin lui Dan Ţăranu. 
25Jonathan Rosenbaum, „Allusion Profusion”, în Chicago 

Reader; cf. link-ului: https://www.chicagoreader.com/chicago/
allusion-profusion/Content?oid=885815, accesat la data de 
20.03.2020. Traducerea îmi aparţine. În original: „If you can’t 
figure out whether this gab (like the debate about Madonna’s „Like 
a Virgin” that opens Reservoir Dogs) is supposed to be a satiric 
put-down or a dumb-ass celebration of American self-absorption, 
that’s undoubtedly because Tarantino’s mode of hipness involves 
straddling both positions.”

26 El este cel care a teoretizat fracturismul în proză, deci ar 
trebui să se ridice la nivelul propriilor teoretizări.

27 Dialog cu Dan Ţăranu, „Ne apropiem de Europa feudală”, 
în Vatra, nr. 3-4/2005, p. 157.

28Dan Ţăranu, op. cit., p. 243.
29Traducerea îmi aparţine. În original: „I think Allison 

had been screaming all day, but I hadn’t really registered before. 
She might be screamin’ for a week, for all I knew. It’d been days 
since I heard anyone speak. But surely  somebody must’ve said 
something during that time. The fucks, surely someone must’ve.”
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Rodica GRIGORE

Despre secrete vechi și 
libertatea de a alege.

Voci feminine ale prozei 
norvegiene contemporane

 
         Născută în anul 1966 și afirmată inițial în spațiul 
cultural norvegian drept talentată pictoriță, Kari 
Fredrikke Brænne va publica, de la începutul anilor 
2000, piese de teatru și proză, devenind, nu după 
multă vreme, una dintre vocile de marcă ale literaturii 
norvegiene contemporane. Sub umbrele adânci (Under 
de dype skyggene au løvtunge trær, 2010), cel de-
al doilea roman al său, dar, practic, cel dintâi care se 
bucură de adevărata recunoaștere internațională, fiind 
tradus rapid în mai multe limbi și recompensat cu 
importante premii literare, este o poveste impresionantă 
a unor fapte de viață și a unor alegeri care au marcat 
destinele personajelor implicate, conturând soarta unei 
întregi familii. Dincolo, însă, de acest prim nivel (al 
evenimentelor și al semnificațiilor), autoarea abordează, 
cu un nebănuit curaj, dar și cu o extraordinară luciditate, 
aspecte delicate ale istoriei norvegiene a ultimului veac, 
evaluând consecințele atitudinii unora dintre conaționalii 
săi în timpul ocupației naziste și, deopotrivă, în epoca ce 
a urmat încheierii celui de-al Doilea Război Mondial.   
         Interesant este că primele pagini ale romanului duc 
cititorul cu gândul mai degrabă la o complicată enigmă 
polițistă, care ar fi de presupus că va fi rezolvată după 
intrarea în scenă și după intervenția unui detectiv abil 
și obișnuit cu astfel de probleme. Astfel, capricioasa 
Evelyn, în vârstă de optzeci și cinci de ani, pune la 
cale o întâlnire a mai multor generații ale familiei 

sale, propunându-și să-și organizeze o petrecere cu 
ocazia zilei sale de naștere. Ideea e să-i reunească pe 
fiul său, Wilhelm, plecat intempestiv în Statele Unite 
ale Americii, în urmă cu treizeci de ani, și pe cel pe 
care ea îl consideră nepotul său, Robin (Robert), un 
celebru actor de teatru și film, pe care îl văzuse în 
câteva emisiuni televizate și în fotografiile pe care 
presa le publica frecvent. Exact aici e punctul în care 
enigmele unui aparent thriller psihologic se întretaie cu 
substratul, mult mai profund, al semnificațiilor pe care 
le are în vedere scriitoarea, câtă vreme misterele care ar 
trebui elucidate cu privire la cabana din mijlocul pădurii 
nemărginite, sub umbrele adânci ale copacilor seculari, 
se dovedesc a fi doar pretextul – excelent găsit de Kari 
Fredrikke Brænne – pentru a aduce în fața cititorului 
legăturile de familie, care pot (re)aduce alături, chiar 
și după decenii întregi, oameni extrem de diferiți, dar 
și pentru a sublinia dorința de comunicare a oamenilor, 
și mai cu seamă nevoia lor de a descoperi, dedesubtul 
oricăror aparențe, adevărul, singurul care poate elibera 
ființa umană de teroarea spaimelor trecutului și a tuturor 
umbrelor sale și care, finalmente, poate oferi șansa 
salvării spirituale. 
         Nu e, desigur, deloc întâmplător că Robert joacă 
rolul lui Hamlet, însetatul de adevăr prinț al Danemarcei. 
Iar piesa de teatru la care acesta lucrează (ale cărei 
repetiții sau reuniuni ale actorilor sunt prezentate, în 
cadrul câtorva fragmente romanești extraordinare, 
exclusiv prin numele personajelor – Hamlet, Regina, 
Claudius etc. – în pielea cărora actorii intră, parcă, 
definitiv și irevocabil) e o subtilă punere în abis a tuturor 
elementelor de care autoarea norvegiană are nevoie 
pentru a-și configura textul, ținând în permanență 
seama de o dublă articulare: pe de o parte, raportându-
se la trecutul Norvegiei și al unei familii marcate de 
sumbre secrete și de tragice fapte, dar și, pe de altă 
parte, la memoria culturală europeană, la efigia lui 
Shakespeare și a marilor sale personaje și piese, care 
plutesc, simbolic, deasupra planului narativ propriu-zis. 
În plus, Brænne joacă perfect, în acest excelent roman, 
cartea ambiguității, pe care o orchestrează desăvârșit 
la nivelul spațiului și al timpului, pentru a crea un 
text care, realmente, bântuie cititorul și îl provoacă 
să mediteze chiar și asupra acelor aspecte pe care, în 
general, e mai comod să le evităm... Tăcerile fiecărui 
personaj se împletesc, jumătățile de adevăr își răspund 
și se reflectă una în alta, iar ansamblul istoriei familiale 
– dar și al istoriei norvegiene – devine evident abia la 
final, la capătul unei compoziții narative riguroase și 
care face uz de tehnica suspansului și, deopotrivă, de 
cea a punctului de vedere, căci, să nu uităm, cartea e 
întemeiată pe trei voci principale, a lui Evelyn, a lui 
Wilhelm și a lui Robert. 
         Atmosfera neobișnuită e susținută și de intervențiile 
unei alte voci, care punctează momentele nodale ale 
romanului și care transformă Sub umbrele adânci într-
un extraordinar text poetic, în cel mai bun și mai deplin 
sens al termenului: „Dimineața era cea mai frumoasă. 
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Ceața deasupra mlaștinii la asfințit. Aburii pe geamuri. 
Umed înăuntru, răcoare afară. Soarele care ardea. Cerul 
care veghea. Atât de albastru, atât de senin. Ne trezeam 
în liniștea pădurii. Îți amintești razele de lumină ce se 
strecurau printre copaci? Pârâiașul cu apă de munte? 
[...] Cât de adânc era întunericul. Fără cale de întoarcere. 
Totul a dispărut. Totul s-a sfârșit. De ce sunt atât de 
singură. De ce nu pot să dorm. De ce trebuie doar să 
aștept. Să aștept, să caut, să-mi fie dor. Parcă trebuie să 
aștept peste o sută de ani.”   
         De-a lungul a trei generații, membrii aceleiași 
familii par a fi puși în fața unor alegeri asemănătoare, 
par a repeta aceleași greșeli și a se confrunta cu 
aceleași temeri sau îndoieli. De la scenele dure ale 
anilor ocupației naziste în Norvegia, pe care Evelyn nu 
le poate uita, până la fuga neîntreruptă a lui Wilhelm 
prin Statele Unite, din oraș în oraș, nereușind să se rupă 
de propriul trecut, dar nici să se regăsească, și până la 
convingerea (care se va dovedi, finalmente, a nu fi decât 
o iluzie...) a lui Robert că își va putea găsi identitatea 
potrivită schimbând la infinit măștile și rolurile pe 
scena teatrului, doar pentru a înțelege, în cele din urmă, 
că întreaga lume e un teatru, protagoniștii par mai 
aplecați spre diversele forme ale violenței decât spre 
manifestările de tandrețe, de aceea comunicarea rămâne 
mereu deficitară, iar dialogurile sfârșesc, nu o dată, în 
tăcere, ca și cum gândurile protagoniștilor ar rămâne 
pentru totdeauna ascunse sub umbrele adânci – ale 
pădurii norvegiene, dar și a sufletului lor. 
         Pe de altă parte, Kari Fredrikke Brænne știe 
perfect cum să descrie, cu minuțiozitate, dar utilizând 
de fiecare dată doar elementele esențiale, existența 
cotidiană a personajelor sale, să le construiască acestora 
o viață atât de umană, încât cititorul se recunoaște, nu 
o dată, în spaimele sau în convingerile inexplicabile 
ale acestora. Întunecimea casei vechi a lui Evelyn 
prinde viață, deodată, în doar câteva rânduri, la fel ca și 
singurătatea de care suferă Wilhelm în mijlocul marilor 
orașe americane, o singurătate mai adâncă decât cea a 
pădurilor Norvegiei... Chiar și personajele secundare 
sunt extrem de pregnante, fie că e vorba de Aslaug, 
care, în ciuda repetatelor respingeri, se încăpățânează 
să o viziteze pe atât de dificila și de cârcotașa Evelyn, 
fie de Anna, energica și hotărâta soție a lui Robert. Dar 
scriitoarea adoptă, atunci când e cazul, un ton detașat 
și rece și prezintă inimaginabile acte de cruzime, 
momente de tortură, constituind, toate, planul întunecat 
al romanului – imagine reflectată a umbrelor adânci 
din sufletele unora dintre personajele acestei uimitoare 
cărți. Drame succesive au marcat existența familiei lui 
Evelyn și s-au desfășurat la cabana ascunsă în mijlocul 
pădurii, departe de ochii oamenilor, acolo unde doar 
natura putea cunoaște întunecatele secrete ale trecutului. 
Tocmai de aceea, Evelyn, imaginea matriarhală prin 
excelență, cea responsabilă de actul de trădare inițial, 
care a declanșat întreaga tragedie, devine tot mai puțin 
reprezentată către finalul textului, căci ea și-a făcut, în 
cele din urmă, și datoria de a iniția acțiunea reparatoare 

(și revelatoare!), urmând ca ceilalți, generațiile viitoare, 
să decidă drumul de urmat. Nu întâmplător, cartea se 
încheie cu imaginea fiului lui Robert, Lukas, cel care, 
împreună cu jucăria sa de pluș și cu întreaga sa inocență, 
va putea readuce în prim plan puritatea și își va ajuta 
familia să re-întemeieze lumea și aibă curajul de a lua 
viața de la capăt.

*

         Convinsă că „refuzul de a gândi poate fi o acțiune 
politică, mai ales atunci când gândirea este ceva la care te 
obligă statul”, scriitoarea norvegiană Lotta Elstad publică, 
în anul 2017, o carte intitulată, aparent neverosimil, Refuz 
să gândesc, care va deveni senzația literară a momentului 
în țara fiordurilor, fiind încununată și cu prestigiosul 
Premiu Oslo pentru cel mai bun roman. 
         Personalitate aparte și prezență extrem de vie în 
spațiul cultural norvegian, afirmată în calitate de istoric, 
jurnalist, editor de non-ficțiune, tânăra Lotta Elstad 
(născută în 1982), cucerește rapid, după debutul său 
literar din 2008, și cititorii de ficțiune, iar recentul său 
roman Refuz să gândesc consacră un talent indiscutabil. 
„Îmi place contrastul dintre o temă dificilă sau serioasă 
și comedie. Doar așa este viața”, spunea autoarea, în 
încercarea de a defini succint acest text. Un text care, prin 
tematica abordată (dreptul/libertatea de alegere a femeii de 
a avea sau nu un copil, criza/crizele cu care Europa zilelor 
noastre pare a se confrunta constant, tensiunile mai mult 
sau mai puțin evidente dintre diferitele orientări politice 
ale Scandinaviei și nu numai) a suscitat vii discuții nu 
doar în țara natală a Lottei Elstad, ci și pretutindeni unde 
a fost tradus. Dar, deopotrivă, a cucerit cititorii – mai cu 
seamă pe cei tineri, descriind exact lumea în care aceștia 
se mișcă, iau decizii și încearcă să-și construiască viitorul.
         Încă de la început, protagonista romanului, Hedda 
Møller, jurnalistă independentă, în vârstă de treizeci și 
trei de ani, pare a fi ajuns într-un punct de criză. Relația 
cu prietenul ei, Lukas, nu mai funcționează, iar ea ajunge 
să se întrebe care e esența relației (care, de fapt, contează 
exclusiv în ochii ei!) cu un bărbat alături de care își petrece 
doar câte o noapte, din când în când. Angajatorul său îi 
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mulțumește pentru serviciile de până atunci, însă o anunță 
că renunță la ele. Sigur, pierderile financiare sunt de vină, 
însă acum Hedda își pune și o altă problemă, anume pe 
aceea a utilității reale a muncii sale, câtă vreme aceasta 
era, oricum, ocazională. Prin urmare, ca să țină cumva 
cât se poate de departe toate aceste dileme existențiale, 
cel puțin pentru moment, protagonista romanului Lottei 
Elstad decide să plece, convinsă că alte peisaje și, poate, 
alți oameni, și i-ar putea schimba starea de spirit. Și 
unde ar putea alege să se ducă o norvegiancă pentru a se 
simți cât mai departe de tot ce înseamnă acasă? Ei bine, 
fără îndoială, în însorita Grecie... Zis și făcut. Așa că, la 
bordul unei curse de avion low-cost, Hedda pornește spre 
necunoscutul tărâm al vacanțelor perfecte promise de 
pliantele frumos colorate ale tuturor agențiilor turistice. 
Numai că, așa cum majoritatea socotelilor de acasă nu se 
potrivesc cu cele de mai departe, vacanța ideală a Heddei 
se termină înainte de a începe. Căci, după un zbor de 
coșmar, avionul e silit să aterizeze de urgență la Sarajevo, 
iar Hedda, traumatizată de această experiență neplăcută, 
realizează că nu mai e în stare să urce la bord. Așadar, 
va porni înapoi spre Oslo, de astă dată, însă, nu pe calea 
aerului, ci pe uscat, străbătând, simbolic, Europa în sens 
invers, iar în Germania, unde face un popas, are o aventură 
cu Milo, un bărbat pe care-l cunoscuse pe Tinder. Și care 
va continua să-i scrie mesaje cu majuscule și după ce își 
iau la revedere. Numai că, odată ajunsă înapoi la Oslo, 
Hedda își dă seama că existența ei suficient de previzibilă 
(previzibilă și organizată în conformitate cu propriile sale 
standarde!...), de care era atât de mulțumită înainte, s-a 
schimbat iremediabil, fiindcă e însărcinată. Și, cu toate că 
e decisă de la bun început să nu păstreze copilul, se izbește 
de o mulțime de probleme – birocratice, medicale etc. – 
care o fac să înțeleagă cât de limitată a ajuns mult clamata 
libertate de alegere și de opțiune în lumea în care trăim.   
         Dar Hedda din Refuz să gândesc, chiar fără să fie o a 
doua Hedda Gabler (cu toate că, desigur, cititorul va avea, 
fie și involuntar în minte acest model literar, mai cu seamă 
pentru că e vorba despre o norvegiană, iar legătura cu 
protagonistele teatrului lui Henrik Ibsen se face, aproape 
pe nesimțite, cu atât mai mult cu cât e vorba despre decizii 
importante și alegeri ce pot avea consecințe însemnate!) 
e o femeie puternică. Și care pune mai presus de orice 
dreptul ei de a fi cine alege să fie și de a avea viața pe 
care ea însăși și-o hotărăște. Prin urmare, decide să lupte 
cu sistemul – medical și administrativ-birocratic – chiar 
cu armele pe care acesta i le pune la dispoziție. Și să nu 
abdice de la lucrurile în care crede cu adevărat. Femeie 
modernă și voluntară, mândră de ce a realizat în viață 
și de ceea ce a dobândit prin propriile forțe, inclusiv de 
micuțul ei apartament și de slujba ei, fie și pasageră, 
în presă, Hedda hotărăște să aleagă, și în această 
situație limită, libertatea. Chiar dacă asta înseamnă să-i 
contrarieze pe mulți, să-i contrazică fățiș pe unii și să 
riște să piardă pe alții pe care îi credea apropiați. Dar cui 
nu i se întâmplă să-și contrazică apropiații ori să-i piardă 
definitiv sau temporar pe cei care-i credea prieteni, pare 
a se întreba, subtextual și retoric, autoarea romanului de 

față.  
         Fără să vrea să convingă pe cineva de adevărul 
sau de justețea alegerilor personajului său, dar și fără să 
cedeze în fața sentimentalismelor de prisos și a literaturii 
așa-zis frumoase, Lotta Elstad reușește să-și țină cititorul 
atent și mereu conectat la realitatea – la actualitatea! – 
unui text care provoacă în mod deliberat toate clișeele de 
gândire ori de comportament ale societății în care trăim și 
ale consum(er)ismului zilelor noastre. Și are, pe deasupra, 
temeritatea de a-și provoca toți cititorii, indiferent de 
vârstă, să mediteze chiar și asupra acelor lucruri pe care, 
adesea, pare mai comod să le ignori. S-ar putea reproșa 
(i s-a și reproșat de către unii exegeți...) Heddei din acest 
roman că într-un fel, dacă nu cumva în mai multe, fuge 
de răspundere și că refuză să-și asume responsabilitatea 
propriilor sale fapte. Dar, dacă fuge, ea fuge, în anumite 
momente, doar de sine – și asta doar pentru a putea avea o 
perspectivă mai clară asupra propriei vieți și a găsi curajul 
de a se afirma așa cum este în fața tuturor. Așa cum este și 
nu așa cum cineva ar putea să (și)-o dorească...    
         Pe lângă toate acestea, Refuz să gândesc, romanul 
Lottei Elstad, oferă și o grăitoare și cuprinzătoare imagine 
a lumii zilelor noastre. Nu o frescă socială, asemenea 
marilor romane ale secolului trecut, ci o imagine 
expresivă, asemenea unui instantaneu fotografic care 
dezvăluie mult și multe – chiar și în afara contururilor 
care sunt cele mai evidente ori a celor situate în prim 
plan. Lumea norvegiană contemporană, cu politețea și 
eficiența ei, dar și cu abia simțita dorință de a include totul 
și pe toți în niște modele comportamentale prestabilite 
se dezvăluie cititorului pe nesimțite, cumva în fundalul 
aventurilor Heddei, dar creând, pentru acestea, cadrul 
fără de care ele nu ar fi putut avea loc. Prinsă ea însăși 
între tensiunile tot mai evidente dintre încrederea totală 
în știință, convingerea în puterea banului de a deschide 
orice ușă și nevoia de a-și păstra libertatea de alegere în 
orice condiții, Hedda Møller dublează, în permanență 
călătoria fizică dus întors prin Europa cu o alta, interioară, 
dificil drum al completei descoperiri de sine, finalizată 
prin curajul de a-și afirma adevărata individualitate și de 
a-și rosti cu glas tare propriile adevăruri. Totul e spus în 
capitole scurte, alternând prezentul cu trecutul, ca într-
un uriaș caleidoscop, ce are, nu o dată, un efect hipnotic 
asupra cititorului. 
         În acest fel, din aparent facil demers ironico-satiric, din 
exercițiu ludic ori de umor negru sau exemplu de parti-pris 
feminist, romanul scris de Lotta Elstad se transformă, pe 
nesimțite, și într-o meditație ce vizează realitățile Europei 
de azi, politica ei (mai mult sau mai puțin corectă...), dar și 
măsura în care o femeie mai poate rămâne fidelă propriilor 
convingeri într-o lume aflată într-o perpetuă transformare 
și în mijlocul unui univers în care ziua de mâine poate fi 
atât de diferită de cea de azi.     
_____________

*Kari Fredrikke Brænne, Sub umbrele adânci. Traducere de 
Cosmina Tomi, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2017. 

Lotta Elstad, Refuz să  gândesc. Traducere și note de Ana 
Suărășan, prefață de Sanda Tomescu Baciu, postfață de Ana 
Suărășan, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2020.
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T. S. ELIOT 

 Miercurea cenușii (Ash Wednesday) este 
socotit de comentatorii poeziei lui Eliot ”poemul 
convertirii” acestuia la anglicanism, în 1927. Totodată, 
cele șase părți ale poemului sunt denumite ”poemele 
Mariei” (Marian Poems), figura centrală a poemului 
lui Eliot fiind Fecioara Maria. După 1927 Eliot însuși 
s-a caracterizat pe sine ca ”anglo-catolic” (am putea 
comenta destul de mult pe această temă, dar nu e locul 
aici). Primele trei părți ale marelui poem eliotian (deși nu 
atât de cunoscut precum faimosul ”Tărâm pustiit” (The 
Waste Land), au fost publicate în 1927 (partea a II-a), 
1928 (prima parte) și 1929 (partea a III-a). Întregul poem 
a apărut în 1930, fiind primit de critică fie cu entuziasm 
(Edwin Muir l-a numit ”poemul perfect”), fie cu reținere 
(a acelora rezervați cu privire la credința creștină și a 
temelor poetice de acest fel). În românește au fost traduse 
(de Maria Banuș, de Mircea Ivănescu) doar fragmente 
din poem (de fapt, părți dintre cele publicate înainte de 
1930). Din acest motiv, neexistând întregul, ”poemele 
Mariei” au trecut ca și neobservate. Întegral, ”Miercurea 
cenușii” a apărut în ediția de ”Opere poetice” de la 
Humanitas, în 2011, în traducerea lui Șerban Foarță și a 
Adrianei-Carmen Racoviță. Credem însă că acest poem, 
de o complexitate ieșită din comun (datorată desigur 
atât substanței poetice cât și multitudinii trimiterilor, fie 
pe față, fie tainice) nu poate fi nici tradus și nici citit (de 
către cititorul obișnuit de azi) fără o înțelegere deplină a 
fiecărui vers, fără anumite note, care să aducă lămuririle 
necesare. Spre deosebire de ”The Waste Land”, la care 
Eliot a alcătuit el însuși mai multe note (la care Mircea 
Ivănescu a adăugat altele, la traducerea românească ce-i 
aparține), Miercurea cenușii nu beneficiază de astfel de 
lămuriri (ca și alte mari poeme eliotiene, ca Geronțiune, 
Omul găunos sau Patru Cvartete). Astfel, am alcătuit 
în completarea acestei traduceri o serie de note pe care 
le considerăm esențiale pentru lectura acestui poem 
definitoriu al secolului trecut și despre care credem că 
astăzi este mai actual decât oricând.  

MIERCUREA CENUȘII

I.
Deoarece nu mai sper să mă întorc1 
Pentru că sper să nu
Pentru că sper să nu mă-ntorc 
Jinduind la darul unora sau libertatea altora2 
Nu mă mai forțez spre astfel de lucruri să năzuiesc
(De ce-ar mai trebui bătrânul vultur din aripi să mai bată ?)  
De ce-ar trebui să jelesc după
Puterea unui tron de altădată ? 

Pentru că sper să nu mai aud 
De firava glorie a ceasului prescris
Întrucât nu cred că 
Deoarece știu că nu voi ști ce este
Singura adevărată putere trecătoare 
Pentru că nu pot să mai sorb 
Acolo unde izvoarele susură și arbori dau în floare 
Căci acuma totu-i mut și orb

Pentru că știu că timpul e tot timp fără hotar
Și locul întotdeauna un singur loc
Și ce e fapt e actual o dată doar
Și pentru-o singuratică priveliște
Sunt încântat că lucrurile sunt așa cum sunt 
Renunț la chipul binecuvântat
Și vocii îi spun să nu mai cânte
Să mă întorc nu mai pot spera 
Și-astfel, mă bucur că încerc 
Să construiesc ceva ce-o să mă-ncânte

Lui Dumnezeu să ne rugăm să aibă milă 
Iar eu să mă rog să pot uita motivele pentru care
Discut prea mult cu mine însumi
De prea multele explicații precare
Deoarece să mă întorn eu nu mai sper 
Lasă aceste cuvinte să deschidă o fereastră
Spre ce e bun făcut, și-acuma-i sleit și stingher, 
Și fie ca judecata să nu cadă prea grea asupra noastră

Pentru că aceste aripi nu mai sunt aripi pentru zbor
Ci doar biete vânturători  
În văzduhul uscat și prăfuit,  
Chiar mai mărunt și mai zbicit ca vrerea 
Învață-ne grijă să avem și să nu avem 
Învață-ne tăcerea.

Roagă-te pentru noi păcătoșii acum și-n ceasul morții 
noastre
Roagă-te pentru noi acum și-n ceasul morții noastre.3

II
Doamna mea, trei leoparzi albi zăceau sub un ienupăr
În răcoarea umbrei, după ce s-au îndestulat
Cu mădularele mele și inima și ficatul și conținutul
Craniului meu acum gol. Și Dumnezeu a spus
Vor trăi aceste oase? aceste oase4

Vor trăi ? Și conținutul 
Oaselor (care erau deja uscate) a spus cu voce 
tremurândă:
Din cauza bunătății acestei Doamne
Și din cauza drăgălășeniei ei și pentru că
Onorează Fecioara în contemplare,
Strălucim în lumină. Și eu, care mă prefac
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Și-mi ofer faptele spre uitare, 
Dragostea, deșertăciunii ce va veni, capul, tigvei de dovleac.
Astfel îmi refac
Intestinele și fibrele ochilor și porțiunile indigeste
Pe care leoparzii le resping. Doamna stă retrasă
Într-o cămașă albă de noapte, spre contemplare, într-o albă cămașă.
Lăsați albeața oaselor să cadă-n uitare.
N-au viață în ele. Așa cum sunt acuma uitat
Și cum uitat voi rămâne, așa aș uita
Cu devotament și concentrat spre-al meu țel. Și Dumnezeu a spus
Profeție în vânt, în vântul pe care numai
Vântul îl va asculta. Iar oasele cântau cu voce tremurată
Refrenul lăcustei,5 spunând

Doamnă a păcii
Îndurerată-n tăcere 
Ai scuturat aproape de tot
Trandafirul amintirii
Trandafirul uitării
Pustiit și de viață dătător
Îngrijorat și-odihnitor
Trandafirul unic
Care acum e Grădina
Unde iubirea cade-n uitare
Și încetează chinul
Iubirii ne-mplinite
Chinul cel mare 
Al dragostei biruitoare
Sfârșitul nesfârșitului
Călătorie fără capăt
Încheiere a tot ceea ce 
E zbucium și neștire
Vorbire fără cuvinte și
Cuvinte fără vorbire
Har al Maicii
Pentru grădina în care
Orice dragoste moare.

Sub un ienupăr, oasele cântau, strălucind împrăștiate,
Ne bucurăm de-mpărțeală, ne-am făcut prea puțin bine unul altuia,
Sub un copac în răcoare de umbră, cu a nisipului binecuvântare,
Uitând de noi înșine și de ceilalți,
În liniștea deșertului uniți. Acesta e țara în care
Soarta se-mparte. Nici despărțirea, nici armonia
Nu contează. Acesta-i darul primit. Aceasta e glia.6

III
Pe treapta a doua la prima-nturnare
Am privit înapoi și-am văzut mai jos,
Răsucită pe balustradă, o formă asemănătoare 
În negura din aerul puturos
Încleștându-se cu demonul scărilor, nadă
A speranței și-a deznădejdii, cu față-nșelătoare.

La al doilea cot pe scara de-a doua
I-am lăsat încolăciți, răsturnați în jos;
Nu se mai vedea nicio față, scara era întunecată,
Erau umezeală și creste ca-ntr-o gură de moș, băloasă, 
Sau în gura unui rechin bătrân, zimțată.

La prima cotitură a celei de-a treia scări
Era o spărtură-n perete crestată ca o smochină bombată
Și dincolo o pășune și-o tufă de păducel înflorită 
Și o făptură burduhănoasă în albastru și verde drapată
Suflând la fluier în luna lui mai încântătoare
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Pletele ușoare în vânt, păr castaniu suflat peste față, 
Păr castaniu și ca liliacul în floare;
Zăpăceală, muzica flautului, opriri și porniri ale minții pe-a treia scară
Decolorare, ofilire; tărie dincolo de speranță și disperare
Urcând a treia scară.

Doamne, nu sunt vrednic
Doamne, nu sunt vrednic

dar spune numai un cuvânt.7

IV
Cine-a umblat între violet și violet
Cine-a umblat între
Toate nuanțele de verde viu
În alb și albastru, culorile Mariei,
Vorbind despre lucruri banale
În ignoranța și cunoașterea durerii celei eterne
Cine-a umblat printre ceilalți în timp ce ei mergeau,
Cine-a făcut apoi vii fântânile și proaspete izvoarele

A răcorit piatra seacă și a făcut ferm nisipul
Albastru ca Pintenul ciocârliei8, culoarea Mariei,
Sovegna vos9

Iată anii ce se-ncalecă ducând
Departe scripci și fluiere, aducându-l acasă
Pe cel ce umblă prin timp între somn și trezie, ce strânge

Lumina albă și o face înveliș în jurul ei.
Anii cei noi trec, se refac
Într-un nor luminos de lacrimi, anii, restabilind
Cu un vers nou ritmul cel vechi. Răscumpără
Timpul. Răscumpără
Viziunea necunoscută în cel mai puternic vis. 
În timp ce unicorni încercelați trag dricuri aurite.

Sora tăcută voalată în alb și albastru
Între arbori de tisă, în spatele zeului grădinii,10

Al cărui fluier este fără suflare, a încuviințat și a vorbit fără cuvinte.

Dar apa fântânii a început să curgă și pasărea să cânte
Răscumpărați timpul, răscumpărați visul
Mărturie a cuvântului nemaiauzit, nerostit

Până când vântul va scutura o mie de șoapte de pe arborele de tisă11

După acest surghiun al nostru12 

V
Dacă cuvântul pierdut e pierdut, dacă-i tocit cuvântul tocit
Dacă nemaiauzit, nerostit
Cuvântul este nerostit, nemaiauzit;
Dar încă este, cuvântul nerostit, Cuvântul nemaiauzit,
Cuvântul fără cuvânt, Cuvântul din lăuntrul
Lumii și pentru lume;
Și lumina strălucea în întuneric și
Împotriva Cuvântului lumea încă neclintită se învârtea
În jurul centrului Cuvântului tăcut.13

O, popor al meu, vouă ce am făcut?

Unde va fi găsit cuvântul, unde cuvântul
Va răsuna? Nu aici, nu este suficientă tăcere
Nici pe mare sau pe insule, 
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Pe continent, în deșert sau prin mlaștină,
Pentru cei care umblă-n întuneric14

În   timpul zilei și-n timpul nopții
Momentul potrivit și locul potrivit nu sunt aici
Nu-i loc de har și milă pentru cei care evită chipul
Nu-i timp de-nveselire pentru cei ce umblă-n larmă și vocea o reneagă

Se va ruga sora acoperită de voal pentru
Cei ce umblă-n întuneric, care te-au ales și care-s împotriva ta,
Cei care sunt rupți în două la semnalul goarnei de la un sezon la altul,
De la o vreme la alta, de la o
Oră la alta, cuvânt la cuvânt, putere și putere, cei care așteaptă
În întuneric? Se va ruga sora acoperită de voal
Pentru copiii de la poartă
Care nu pot pleca nicăieri și-a se ruga nu pot: 
Pentru cel ce-a ales și cel ce împotrivă vine, o rugă nouă

O, popor al meu, ce am făcut vouă?15

Se va ruga sora acoperită de voal între zvelții
Arbori de tisă pentru cei ce-o rănesc
Și-s îngroziți și nu se pot preda
Și clamează-n fața lumii și se dezic între pietre
În deșert în fața stâncăriilor mohorâte
Deșertul din grădină grădina din deșert
Pe uscăciune, scuipând semințe de măr umezite.

O, popor al meu.

VI
Deși nu sper să mă mai întorc
Deși nu sper
Deși sper să nu mă-ntorc

Șovăind între câștig și pagubă
La această răscruce unde se-ntretaie visele
Această răscruce crepusculară a viselor între naștere și moarte
(Binecuvântează-mă tată), deși nu doresc să doresc aceste lucruri
De la fereastra largă spre faleza de granit 
Pânzele albe încă flutură pe mare, zboară în larg
Aripi nevătămate

Iar inima pierdută-n voia sorții e amorțită și se bucură
În vocea confuză a liliacului și vocea pierdută a mării 
Iar spiritul anemic se grăbește să se revolte
Pentru aplecarea sânzienei și parfumul dispărut al mării
Grăbit să recupereze
Strigătul prepeliței și a ploierului auriu16 înfocare
Iar ochiul orb creează
Formele goale-ntre porțile ivorii17

Și simțul mirosului plăsmuiește izul sărat al pământului pârlit de soare

E vremea încordării dintre moarte și naștere
Locul singurătății unde se-ntretaie trei vise18

Între stânci albastre19

Dar când vocile scuturate din arborele de tisă se îndepărtează
Lasă ca altul să fie scuturat și răspunde. 

Sora binecuvântată, mamă sfântă, spirit al fântânii, spirit al grădinii,
Îndură-te de noi să nu cădem în minciună 
Învață-ne să avem grijă de noi și să nu ne facem griji 
Învață-ne tăcerea
Chiar și printre aceste stânci,
Pacea noastră în voia Lui
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Și chiar și între aceste ruine20

Soră, maică
Spirit al râului, spirit al mării,
Să nu fiu singur îndură-te spre mine 

Ci lasă ruga mea să ajungă la Tine.21 
   Prezentare, traducere și note de Ioan	Radu	Văcărescu
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Notele	traducătorului
______________________

1 Vezi ”Perch’io non spero di tornar giamai”, a lui Guido 
Cavalcanti, la plecarea în exil; Dante Gabriel Rossetti a tradus 
poemul, cu titlul Ballata, Written in Exile at Sarzana, primul rând al 
traducerii fiind: „Because I do not hope to return”.

2 ”Desiring this man’s gift and that man’s scope”, în 
original. Eliot reproduce aproape integral versul 7 din Sonetul 29 
al lui Shakespeare: ”Desiring this man’s art and that man’s scope” 
(”Jinduind la talentul unuia și  libertatea altuia”, trad. noastră). 

3 Vezi rugăciunea Salutarea îngerească, baza Rozariului 
în credința catolică: ”Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul 
este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este 
rodul trupului tău Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te 
pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin” 

4 Vezi Ezechiel, 37, Valea cu oase uscate.
5 „Refrenul lăcustei” sau ”Povara lăcustei; Eliot spune „the 

burden of the grasshopper”,  expresie din Biblia regelui Iacob. 
(Ecleziastul 12,5). Traducerea Gala Galaction scrie „lăcusta 
sprintenă se face grea”, alte traduceri spun „lăcusta se târăște”, „și-a 
pierdut saltul”. Este vorba despre bătrânețe.

6 Vezi: ”Acestea sunt moșiile pe care Eleazar preotul, Iosua, 
fiul lui Navi, și căpeteniile familiilor le-au împărțit fiilor lui Israel, 
prin sorți, în Șilo, înaintea feței Domnului, la intrarea cortului 
adunării. Și așa s-a isprăvit împărțirea țării.” (Cartea lui Iosua Navi, 
cap. 19, 51)

7Vezi: Intrând în Capernaum, a venit la el un centurion 
rugându-l: „Doamne, servitorul meu zace în casă, paralizat, suferind 
groaznic”. El i-a spus: „Voi veni eu însumi şi-l voi vindeca”. Dar 
centurionul i-a răspuns: „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub 
acoperişul meu, dar spune numai un cuvânt şi servitorul meu va 
fi vindecat.” (Matei, 8, 5 - 13) În liturghia latină această formulă, 
Doamne nu sunt vrednic, apare înainte de împărtășanie, înlocuind 
vindecarea slujitorului cu vindecarea sufletului: ”...și se va tămădui 
sufletul meu.” 

8 Pintenul ciocârliei, în engleză, în original, Larkspur: plantă 
de origine mediteraneană, pe care grecii o numeau Delphis; plantă 
foarte fragilă, cu dezvoltare verticală pronunțată, cu flori foliculare 
spectaculoase în nuanțe de albastru, purpuriu, violet, alb, cu frunze 
verde închis; folosită și în medicina tradițională. 

9 Sovegna vos: vezi Dante, Purgatoriul, XXVI, 147: ”Sovegna 
vos a temps de ma dolor.” E vocea lui Arnaut Daniel, în limba 
provensală în originalul dantesc. Eliot a tradus în engleză aceste 
versuri în eseul său despre Dante, din 1929: ”Be mindful in due time 
of my pain”. Arnaut Daniel (Arnaldo Daniello în italiană) îi spune 
lui Dante să-și ”aducă aminte” de el și să se roage pentru el atunci 
când se va reîntoarce pe Pământ.

10 Probabil Pan (poate Dyonisos, tatăl acestuia), Faunus 
la romani, zeu al naturii rustice, pădurilor, sălbăticiei și muzicii 
câmpenești (cântăreț la nai sau flaut). Pan înseamnă în grecește Tot, 
adică este un zeu al întregii vieți. În neoplatonism și creștinism, Pan 
reprezintă esența păgânismului, fiind identificat deseori, și datorită 
înfățișării sale (cu coarne de țap), cu Satana. 

11 Tisă, Taxus baccata, arbore conifer cu lemn foarte dur și 
elastic. În Scoția și Țara Galilor există tise care au, se pare, vârsta de 
2000 de ani sau chiar mai mult. Tisa este toxică în întregime, excepție 
făcând fructul (arilul) de culoare roșie. În popor persistă ideea că 
și umbra tisei e toxică. Simbolistica tisei este destul de largă. Aici, 

doar două astfel de idei: la vechii celți, tisa simboliza transmigrația 
sufletelor, iar în credința creștină e un simbol al transcenderii morții 
(în Ziua Tuturor Sfinților, All Saints Day, se duc ramuri de tisă la 
mormântul celor morți de curând).

12 După acest surghiun al nostru, preluat din imnul catolic 
Salve, Regina, din cadrul imnurilor dedicate Fecioarei Maria; iată 
rândurile 8 și 9 din acest imn: Et Jesum, benedictum fructum ventris 
tui/ nobis post hoc exsilium ostende. (Pe Isus, binecuvântatul fruct al 
pântecelui tău, după acest surghiun al nostru, arată-ni-l).

13 Vezi, pentru întreaga strofă, Evanghelia după Sfântul Ioan, 
Prolog, Cap. 1. 

14 Vezi Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, Cap. 
5, 1 - 15. 

15 Vezi Vechiul Testament, Miheia, 6, 3: ”Poporul meu, ce am 
făcut vouă și cu ce te-am obosit?”

16 Plover, în original, Pluvialis apricaria, Ploier auriu. Se 
spune, în popor, că ploierii aduc ploaia. 

17 ”Ivory gates”, în original; (porțile de fildeș); reprezintă 
un motiv clasic în literatură, care pleacă din Odiseea lui Homer 
și reprezintă visele înșelătoare, față de ”porțile de corn”, care 
reprezintă pe cele care se împlinesc: Cântul 19, versurile 731 - 740, 
în traducerea lui George Murnu: ”Dar Penelopa-i zise: Îngăimate/ Și 
fără rost sunt visele, străine,/ Și-arareori se izbândesc la oameni,/ Pe 
două porți trec visele deșerte:/ Una-i de corn, cealaltă e de fildeș./ Și 
care vin pe poarta cea de fildeș/ Te-nșală, c-aduc vorbe nemplinite./ 
Iar care vin pe poarta cea durată/ Din cornul șlefuit, se-ntâmpl-
aieve/ Acelui care-n somnu-i le visează.” Imaginea porților apare și 
în Eneida lui Virgiliu, Cartea 6, 893 - 898, pasaj care a dat naștere la 
numeroase interpretări și ambiguități. 

18 Posibil Eliot face trimitere la legenda Sfintei Edith din 
Wilton, Eadgyth în engleza veche (963 - 986): Ducele de Cornwall, 
regele Aethelred (fratele sfintei) și Arhiepiscopul de Canterbury 
Dunstan visează același vis trei nopți la rând, în care Edith le 
transmite că trupul ei este intact și să fie deshumată și reîngropată, 
ca dovadă a puterii lui Dumnezeu spre fericirea și gloria omului: 
”monnes hele and his hereynge” în engleza veche a lui Goscelin (a 
trăit în a doua jumătate a secolului al XI-lea și la începutul celui 
următor), călugăr benedictin, autorul mai multor ”vieți de sfinți” 
englezi. 

19 Vezi povestea corabiei Argo și a argonauților, care trec 
dincolo de Strîmtoarea Stâncilor Albastre, Cyanae (spre Pontul 
Euxin), cu ajutorul sfaturilor lui Phineus și a unui porumbel trimis 
înainte. 

20 ”Chiar și printre aceste stânci” și ”și chiar printre aceste 
ruine”, în original ”even among these rocks” și ”and even among 
these rocks” trimit la cele două tablouri ale lui Leonardo, cu același 
subiect, ”Vergine delle rocce” (”Virgin of the Rocks”, ”Fecioara 
dintre stânci”), cel mai vechi aflat la Paris (Luvru), celălalt la Londra 
(National Gallery). Tablourile diferă în unele detalii. În plus, în 
tabloul de la Londra, care este și restaurat, în fundal apar și ”stânci 
albastre”, care leagă aceste versuri de cele de mai sus (vezi nota 19). 
Oricum, albastru este una din ”culorile Mariei”. Eliot face aluzie 
la tablourile lui Leonardo și în ”The Waste Land”, I, ”The Burial 
of the dead”: ”Here is Belladonna, the Lady of the Rocks” (”Aici e 
Preafrumoasa, Doamna dintre stânci”, trad. noastră). 

21 Vezi Psalmul 102 (Rugăciunea unui sărman care este sleit 
de putere și își revarsă plângerea înaintea Domnului): ”Doamne, 
ascultă rugăciunea mea și strigarea mea să ajungă la tine!”
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SZÁNTÓ T. Gábor

 Szántó T. Gábor s-a născut în 1966 la 
Budapesta. În prezent, este redactorul-șef al revistei 
„Szombat”, revistă culturală și politică evreiască. 
Romanul „Pisicile lui Kafka”, din care vă propun un 
fragment, a apărut în 2014 și a fost tradus în turcă 
și în cehă. Din nuvela scriitorului cu titlul „1945” 
regizorul Ferenc Török a făcut un film de mare 
succes. (Péter Demény)

Pisicile lui Kafka

‒ De-asta am venit aici – a continuat el. 
Să povestesc asta. Mi-au dat în mînă revista, am 
văzut coperta și am răsfoit-o. Acolo au scris despre 
scrierile acelea… Îmi amintesc că vorbise și despre 
astea… Îmi tot zicea că se simte responsabil. El a 
ghicit ce se va întîmpla cu noi. A și scris ce ne va 
aduce viața dar nu a publicat viziunile lui niciodată. 
Pentru că era acel tip de scriitor care nu voise să 
publice ceea ce scrisese. – A privit în gol. – Ca și 
maeștrii noștri, sfințită să le fie amintirea, care ne-au 
învățat doar vorbindu-ne. Niciodată nu au fost siguri 
că sunt destul de exacți. Și el parcă se temea de 
ceva. De tatăl lui, de Tatăl nostru, cine știe… Deși a 
intuit toate calomniile cu care ceilalți îi vor inculpa 
pe evrei. Toate torturile. Și mi-a mărturisit că a intuit 
pînă și deportările, dar era atît de… atît de…

‒ Copleșit? Șocat?
‒ Da, da, era atît de șocat de propria lui 

viziune încît nu putuse s-o așterne pe hîrtie. I-a 
povestit numai unui prieten. Cu care se plimbase 
mult în Praga. I-am uitat numele.

‒ În ce limbă ați vorbit cu el? – am întrebat 
suspicios.

‒ Acasă la Sighet, limba idiș dar vorbisem 
și germana. Din cauza afacerilor. Mulți negustori 
au venit de la Cernovitz și de prin alte părți și ei nu 
vorbiseră limba idiș.

‒ Și vreți să spuneți că v-ați întîlnit cu el la 
Auschwitz?

‒ L-am recunoscut cînd am văzut fotografia 
asta – a arătat spre copertă. – Acolo fusese mai 
bătrîn, dar fața lui… A rămas neschimbată. Desigur 
cînd părul i-a crescut la loc. Apoi ne-au ras. Toți am 
devenit cheli.

Mi-am pierdut răbdarea.
‒ Spuneți-mi, nu confundați ceea ce ați citit 

cu amintirile Dvs.?
‒ Credeți că sunt meshugah?
‒ Nu, da omul ăsta a murit!
‒ Știu – a dat el din cap. – A luat febra tifoidă. 

A devenit musulman. Ați auzit vreodată cuvîntul 
ăsta? Ăștia au fost cei care au stat întinși pe locul lor, 
nu puteau nici să se miște. Au fost mulți pe care i-au 
aruncat în crematoriu cît încă erau în viață. Nu i-au 
dus la gazat.

‒ Nu, vreau să spun că murise înainte de lagăr! 
– m-am ridicat eu. Am stat în spatele scaunului meu 
și m-am ținut de spătarul lui. – În anii douăzeci.

‒ Nu murise – și-a scuturat capul în semn de 
negație bătrînul și și-a mîngîiat barba.

‒ Cum adică nu murise? – am împins scaunul 
nervos. Acesta a dat să pornească prin cameră, a 
trebuit să-l țin. – Explicați-mi!

‒ De asta sunt aici. Mi-am lăsat bagajele în 
hotel. Mă cazez acolo an de an. Am rugat recepția 
să vă caute numărul și am venit aici. E limpede, nu?

‒ Sigur, dar spuneți-mi odată!
‒ Ăștia scriu că murise în 24. Păi e greșit.
‒ Lăsați gluma, vă rog! Toată lumea știe 

asta – mi-am ridicat vocea din nou. Din cauza 
nesiguranței mă cuprinsese teama. – Toată lumea. 
Toate lexicoanele, toate manualele, toate biografiile. 
Mormîntul lui e la Praga, se odihnește împreună cu 
părinții lui. Ei l-au înmormîntat și după cîțiva ani 
muriseră și ei. Numai surorile lui au fost duse în 
lagăr. Îmi spuneți odată ce știți?

‒ Știu doar un lucru – spuse bătrînul încăpățînat 
– și anume că omul ăsta nu murise în 24. Pot spune 
asta pentru că îl recunosc. Am fost împreună cu el. 
Am lucrat împreună în atelierul tîmplarilor.

‒ Păi da atunci… - îmi auzisem propria voce, 
devenită subțire din cauza nervilor și a tensiunii.

‒ A scris încontinuu. Oricînd avea timp. Voise 
să scrie întreaga pățanie. Cum s-a întîmplat ceea ce 
s-a întîmplat. Scria mereu. Dacă găsise o bucățică de 
hîrtie, una de pînză, un ciot de creion sau o bucată 
de cărbune. Și eu i-am devenit prieten pentru că 
învățase… Mi-a vorbit despre asta… Resit Chachma, 
așa am citit. Începuturile înțelepciunii de Elijahu 
da Vidas. Vă spune asta ceva? Despre asta auzisem 
și eu din întîmplare, dacă pot spune așa – a zîmbit 
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dintr-odată – învățasem și eu de la maestrul meu încă 
la Sighet. Asta ne-a apropiat unul de altul. Ăsta e 
adevărul adevărat. Noi, desigur, am primit o educație 
total diferită. Am înțeles asta doar cînd mi-a povestit 
despre lucrurile acestea. Pentru că și praghezul ăsta 
avusese un maestru. Un baltsuva. Un evreu hasidic 
din Belz, care s-a întors la religia lui, cu care…

‒ Cum se poate să fi trăit… cum să vă întîlniți 
cînd toată lumea știe că murise în 24 de tuberculosă… 
– am bîlbîit și încercasem să-mi amintesc dacă fusese 
vreun articol despre studiile de religie ale lui Kafka.

‒ Cu plămînii avusese probleme. Asta e 
adevărat. Nici nu înțeleg cum a supraviețuit pînă în 
momentul cînd am ajuns noi acolo… – și-a scuturat 
capul bătrînul. Avusese o forță spirituală de invidiat. 
Fusese… de parcă s-ar ține de un fir de ață care atîrnă 
din cer. Sau chiar el fusese ața aceea – mă privise 

suprins.
‒ Destul! – am lovit spătarul scaunului. Dacă 

nu vreți să-mi spuneți cum a ajuns acolo omul acela 
cînd ați sosit în 44, atunci…

‒ Nu știu cum a ajuns acolo. Știu doar că a 
fost acolo – și-a ridicat vocea. – Stați jos, vă rog! 
Ascultați-mă pînă la capăt. Nu vă supărați, 80 de ani 
sunt totuși… Vă povestesc dar credeți-mă că nu-i 
ușor. După toți acești ani… Eu nici n-am știut cine 
e omul ăsta!

‒ Îmi povestiți sau nu?
‒ Vă povestesc – a răspuns suspinînd. – A vrut 

să scrie întîmplările din lagăr și să mi le încredințeze 
mie. Am fost și eu slăbit. Eram numai oase. Totuși, 
poate din cauza religiei, simțea forța în mine. Am 
răzbătut cum am putut… Și am învățat împreună cu el. 
Dar nu putuse să scrie ce a vrut. Sau a rupt foile. Sau 
poate și le-a ascuns să nu le găsească nimeni. Oricum, 
în ultima noapte, înainte să-l fi dus în crematoriu, 
mi-a povestit. Tot ceea ce citisem aici – a dat peste 
ziar – este adevărat. Avusese o relație teribilă cu tatăl 
lui, încă și acolo a suferit din cauza asta. Nici tatăl 
lui nu mai fusese religios. Îl tratase dur. Nu se puteau 
suferi. Apoi l-a atacat boala. Urmase sanatoriul. Și 
atunci cînd s-a întors acasă începuse totul de la capăt. 
Tatăl lui nu voia să înțeleagă că pe el nu-l interesau 
afacerile, că scrie, că nu se însoară… Iar el nu era 
capabil de așa ceva, deși voise să facă ce vrea tatăl 
lui. De la un punct încolo nu mai suporta.

N-am aer. Mă uit după stilou și după hîrtie, 
poate găsesc undeva. Trebuie să scriu tot ce spune 
omul ăsta, cuvînt cu cuvînt, să nu cumva să uit.

Traducere de Péter DEMÉNY
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Virgil DIACONU

Doctrina iubirii pentru seamănul 
nostru în Predica	de	pe	munte 

„Nu sunt trimis decât către oile pierdute 
ale casei lui Israel (Matei 15, 24).

Orice religie are câteva principii care îi sunt proprii, 
prin care ea poate fi definită și identificată. Orice religie 
se exprimă prin câteva teze, norme, practici și doctrine 
religioase, prin care ea este recunoscută ca atare. Religia 
creștină are și ea un set de doctrine, oficializate în final ca 
dogme, care îi revelează specificul. Una dintre acestea este 
Doctrina iubirii lui Dumnezeu și a seamănului nostru, care 
a fost propovăduită de către Isus mai cu seamă în Predica 
de pe munte.    

Predica de pe munte a fost ținută de către Isus în fața 
ucenicilor săi și a mulțimilor adunate să îl asculte. Printre 
cei care au ascultat Predica și ne-au transmis-o în scris este 
și Matei, unul dintre ucenicii lui Isus. Ea face parte din 
Sfânta Evanghelie după Matei (1) unde ocupă capitole 5-7. 

În Predica de pe munte, Matei concentrează 
Doctrina iubirii pentru Dumnezeu și semenii noștri, care 
este una dintre doctrinele moral-teologice importante ale 
lui Isus. 

De fapt, această doctrină unește două doctrine: 
Doctrina iubirii lui Dumnezeu și Doctrina iubirii 
seamănului nostru; de aceea, ea mai poate fi numită și 
Doctrina celor două iubiri. În ceea ce îl privește pe Isus, el 
pune accentul îndeosebi pe Doctrina iubirii pentru semenii 
noștri. Despre această doctrină mi-am propus să vorbesc în 
continuare.   

Doctrina iubirii pentru seamănul nostru constă, 
într-o primă instanță, în îndemnul lui Isus de a avea un 
comportament moral, civilizat. Astfel, Isus afirmă că nu 
trebuie să fii mânios pe fratele tău sau să-l jignești, că 
nu trebuie să juri strâmb, ci să spui adevărul; „să nu stai 
împotriva celui rău”, „iar cui te lovește peste obrazul drept, 
întoarce-i-l și pe celălalt”. Totodată, suntem îndemnați 
să facem binele – dacă cineva îți cere o haină, „lasă-i și 
cămașa”, „iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu 
el două”. (Matei 5, 21-26, 34, 37, 39-42).

Dar toate acestea sunt pilde (exemple) ale iubirii, 
pentru că nici fratele nu trebuie jignit, după cum nici „cel 
rău”, nici cel violent nu trebuie înfruntați. Conflictele 
trebuie stinse, deci comportamentul nostru trebuie să fie 
unul împăciuitor și civilizat. Cu privire la „fratele” abia 
menționat de către Isus, acesta este fratele întru credință. Iar 
Ioan, cel care scrie Întâia epistolă sobornicească a Sfântului 
Apostolul Ioan, înțelege că tocmai „această poruncă avem 
de la El: Cine iubește pe Dumnezeu, să iubească și pe fratele 
său” (1 Ioan 4, 21), deci și pe frații săi de credință. 

A doua învățătură cuprinsă în Doctrina iubirii 
pentru seamănul nostru este următoarea:   

„Ați auzit că s-a zis: Să iubești pe aproapele 
tău și să urăști pe vrăjmașul tău.” (Matei 5, 43, 
s.m.). 

„Iar Eu vă zic vouă: Iubiți pe vrăjmașii 
voștri, binecuvântați pe cei care vă blestemă, 

faceți bine celor care vă urăsc și rugați-vă pentru 
cei care vă vatămă și prigonesc, 

Ca să fiți fiii Tatălui vostru Celui din 
ceruri, că El face să răsară soarele Său peste cei răi 
și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și 
peste cei nedrepți.” (Matei 5, 44-45). 

În aceste versete Isus stabilește atât categoriile de 
oameni care trebuie să facă obiectul iubirii și al actelor 
noastre morale – cei apropiați și cei potrivnici nouă 
(vrăjmașii, cei care ne blestemă, cei care ne rănesc sau 
prigonesc) –, cât și tipul actelor morale – iubirea frățească, 
bine-cuvântarea, binele și rugăciunea –, pe care trebuie să 
le revărsăm asupra semenilor noștri. 

Astfel, Isus ne îndeamnă să-i iubim pe vrăjmași, 
să-i binecuvântăm pe cei care ne blestemă, să le facem bine 
celor care ne urăsc și să ne rugăm pentru cei care ne rănesc 
sau ne prigonesc (cf. Matei 5, 44)… Iubirea celor apropiați 
este subînțeleasă. 

Dacă vom ține cont și de prima serie de recomandări 
făcută de către Isus, vom putea spune că, în mare, în 
Doctrina iubirii pentru seamănul nostru Isus ne îndeamnă 
să ne purtăm civilizat, să facem binele și să-i iubim atât 
pe cei apropiați nouă, cât și pe cei care ne sunt potrivnici 
și ne fac rău. Și se observă că ceea ce aduce nou Isus în 
relația dintre oameni este faptul că nu doar cei care ne sunt 
apropiați trebuie să primească de la noi binele, civilitatea și 
iubirea noastră frățească, ci și aceia care ne sunt potrivnici 
și ne fac rău sau gândesc rău despre noi. Așadar, noi trebuie 
să îi iubim pe toți semenii noștri și să facem binele tuturor, 
indiferent de condiția morală a acestora. 

„Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”, spune 
Isus (Matei 22, 39). Aceasta este iubirea frățească predicată 
de Isus, pe care noi, cei de după Isus, am numit-o iubire 
creștină sau Doctrina iubirii pentru seamănul nostru. Și 
trebuie să remarcăm faptul că binele făcut celor potrivnici 
nouă, vrăjmașilor și celor ce ne urăsc, ar fi să conducă la 
reformarea morală, la schimbarea și salvarea (mântuirea) 
acestora. 

În ceea ce îl privește pe Isus, acesta ne spune că el 
este trimis de către Tatăl-Dumnezeu în mod special pentru 
iubirea și îndreptarea celor pierduți moral: 

„Nu sunt trimis decât către oile pierdute ale 
casei lui Israel.” (Matei 15, 24). 

Pentru a-și fundamenta tezele (doctrina), Isus 
apelează nu de puține ori la autoritatea Tatălui, deci a lui 
Dumnezeu. De fapt, Isus îl consideră pe Tatăl ca fiind 
desăvârșit și tocmai de aceea el face din Tatăl modelul său 
moral, dar și al nostru: „Fiți, dar, voi desăvârșiți, precum 
Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este” (Matei 5, 48, s.m.). 

Firește, noi nu putem fi desăvârșiți asemenea lui 
Dumnezeu. Însă Isus ne indică un aspect al desăvârșirii lui 
Dumnezeu care poate fi atins, la scară umană, și de noi. 
Astfel, Isus afirmă că desăvârșirea Tatălui constă în faptul 
că  

„El face să răsară soarele Său peste cei răi 
și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și 
peste cei nedrepți” (Matei 5, 45, s.m.).  

Aceasta este o pildă, care ne spune că așa cum 
Dumnezeu își revarsă binele atât „peste cei buni”, cât și 
„peste cei răi”, atât „peste cei drepți”, cât și „peste cei 
nedrepți”, tot așa trebuie să facem și noi prin faptele bune. 
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Iar dacă vom face binele tuturor acestora, deci atât celor 
buni, cât și celor răi, atât celor drepți, cât și celor nedrepți, 
noi vom împlini îndemnul lui Isus, care spune: „fiți fiii 
Tatălui vostru Celui din ceruri” (Matei 5, 45). Fiți, în faptele 
voastre, asemenea modelului ceresc, iar prin aceste fapte 
veți deveni „fiii Tatălui vostru Celui din ceruri.” Așadar, 
ajungi să fii fiul Tatălui Ceresc nu printr-o descendență 
biologică, ci printr-o descendență morală. Poți să fii fiul lui 
Dumnezeu prin faptul că urmezi morala Sa: ești fiul moral 
al lui Dumnezeu.  

Doctrina iubirii pentru seamănul nostru este 
expresia unei conștiințe lărgite și responsabile față de soarta 
semenilor noștri, a tuturor semenilor, pentru că în rândul 
celor care primesc iubirea și binele de la Isus sau de la noi 
nu sunt cuprinși doar cei apropiați, care ne fac binele, ci 
și cei care nu ne fac binele. Avem ceva de reproșat acestei 
doctrine a iubirii frățești?  

„Utopica iubire creștină”	 sau Viziunea lui G. 
Liiceanu asupra iubirii creștine  

Cum au fost primite binele și iubirea frățească 
recomandate de către Isus? Origen afirmă, de pildă, că 
recomandarea lui Isus de a întoarce și celălalt obraz, 
atunci când cineva îți dă o palmă, nu trebuie înțeleasă în 
sens literal. Și nici celelalte îndemnuri ale lui Isus, precum 
acela de a-ți da haina celui sărac, de a-l iubi pe aproapele 
tău imoral, rău, violent și plin de ură ca pe tine însuși, de 
a face bine celor care te urăsc sau de a te ruga pentru cei 
care te vatămă sau prigonesc, toate acestea nu pot fi înțelese 
în litera lor, deci literal, ci sunt alegorice și, ca atare, ele 
trebuie interpretate alegoric, pentru că ascund sensuri „mai 
adânci”. Ce sensuri mai adânci, nu ni se spune. 

De fapt, toate pasajele biblice care nu îi convin lui 
Origen sunt declarate de el „alegorice” și, în consecință, sunt 
interpretate alegoric, pentru că acest tip de interpretare îi 
permite să schimbe sensul „incomod” al pasajelor în cauză, 
cu sensurile dorite de el… Un cercetător modern, Jonathan 
Hill, observă că „această tehnică pare deseori a fi fantastică, 
iar Origen a fost foarte criticat pentru implantarea propriilor 
idei în text” (2, p. 52). În problema noastră, Origen crede 
că iubirea și îndemnul moral al lui Isus din Predica de pe 
munte constituie pentru om un ideal imposibil, pentru că 
nimeni nu îl poate atinge. Așadar, doctrina iubirii creștine 
nu-l mișcă pe Origen. El rămâne în continuare doar un 
cărturar. 

În zilele noastre, reacția la iubirea creștină este la 
fel de critică. În volumul Isus al meu (Humanitas, 2020) 
Gabriel Liiceanu are un pasaj în care vorbește despre 
„iubirea creștină”, numind-o „utopica iubire creștină”… 
Dar iată textul:

„Cum să iubim așa, cu toții, pentru că, vezi 
Doamne, suntem făcuți cu toții «după chipul și 
asemănarea Lui?» Iubirea asta e o abstracție goală, 
care ascunde și falsifică sila și ura care ne leagă 
de ticăloși, de lepre și scursuri (…). Iubirea e doar 
față către față, e pe alese și afinități, nu la comandă 
și potrivit splendidei vorbe utopice «iubiți-vă unii 
pe alții cum v-am iubit eu pe voi». (Matei 22, 39). 
Nu iubirea ar trebui să ne lege pe toți, că asta nu 
se poate, ci urbanitas, «civilitatea», buna creștere, 
respectarea acelorași reguli de viață (…)”. (p. 89, 
p.m.). 

Gabriel Liiceanu se oprește aici asupra iubirii pe 
care cei morali ar putea să o aibă pentru ticăloși, lepre și 
scursuri, afirmând „că asta nu se poate”, deci că această 
iubire este imposibilă.  

Spre deosebire de el, Isus predică iubirea frățească 
și binele pe care îl putem face tuturor, deci atât celor buni, 
apropiați nouă, cât și celor căzuți moral, așadar și triadei 
invers triumfaliste, numite de către Liiceanu ticăloși, lepre 
și scursuri. Isus însuși practică doctrina iubirii frățești, 
pentru că el nu pregetă nici să stea la masă cu necurați 
precum Zaheu, vameșul corupt, nici să ajute târfe ca Maria 
Magdalena și sărmani, nici să-i vindece pe cei bolnavi și 
să-i îndrepte pe paralitici, încercând astfel să restaureze în 
ființa acestora binele, moralitatea sau sănătatea trupească. 
Iubirea lui Isus se revarsă asupra tuturor, iar ea este o iubire 
frățească, deci are un aspect moral.  

Dar problema pe care o pune G. Liiceanu nu îl 
privește atât pe Isus, cât pe noi, pentru că el se întreabă 
dacă învățătura sau moralitatea lui Isus poate să fie urmată 
de noi… Putem noi să-i iubim pe cei potrivnici nouă, atâta 
vreme cât iubirea noastră este „pe alese și afinități”, după 
cum spune G. Liiceanu? Și aici aș remarca faptul că și 
leprele iubesc tot „pe alese și afinități”, atunci când aleg să 
iubească leprele… Deci iubirea pe alese și afinități susținută 
de G. Liiceanu nu este neapărat una morală.  

Așadar, putem noi să urmăm învățătura morală a 
lui Isus, care ne îndeamnă să-i iubim frățește pe vrăjmași, 
pe cei răi sau imorali și să le facem acestora binele, atâta 
vreme cât noi, cei buni, nu avem nicio afinitate cu semenii 
noștri vrăjmași, răi sau imorali, adică nu avem niciun temei 
afectiv să-i iubim și să le facem binele acestora?

Și într-adevăr, cei mai mulți dintre noi, cei care 
suntem morali, nu avem resurse interioare să facem binele 
celor care ne urăsc sau să ne rugăm pentru cei care ne 
„vatămă și prigonesc”, după cum ne învață Isus. Raportul 
nostru, al celor morali cu aceștia sau cu cei ticăloși, cu 
leprele și scursurile este în general unul de silă și ură, spune 
G. Liiceanu, și de aceea recomandarea lui Isus de a-i iubi 
tocmai pe aceștia și de a le face binele este „o abstracție 
goală”, iar „iubirea creștină” devine pentru G. Liiceanu 
„utopica iubire creștină”. 

„Nu iubirea ar trebui să ne lege pe toți, că asta nu se 
poate, ci urbanitas, «civilitatea», buna creștere, respectarea 
acelorași reguli de viață (…)”, spune G. Liiceanu. Și totuși 
este de observat că „urbanitas, «civilitatea», buna creștere, 
respectarea acelorași reguli de viață”, toate aceste nobile 
norme pot să rămână la stadiul de obiective de realizat, de 
împlinit; deci ele pot să rămână neaplicate, ca niște norme 
minunate în catalogul de norme. 

În vremea lui Isus existau, de pildă, 613 norme 
moral-teologice care exprimau civilitatea, buna creștere, 
respectarea acelorași reguli de viață, morala… Cel puțin 
cele zece porunci sunt celebre, sunt exemplare și universal 
valabile. Și cu toate astea, aplicarea acestor norme 
moral-civice nu era asigurată, căci Israel era „un popor 
răzvrătitor”, ne spun atât Moise, cât și fratele său, preotul 
Aron, în Facerea. Ba chiar și Domnul, de mai multe ori.   

 Tocmai în raport cu aceste imperative civic-morale 
rămase „în manuscris”, Isus socotește că trebuie să facem 
binele seamănului nostru, sperând că acest bine și iubirea 
noastră frățească pentru el îl vor îndrepta pe cel căzut moral. 
Iar îndemnul său – „Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați 
pe cei care vă blestemă, faceți bine celor care vă urăsc și 
rugați-vă pentru cei care vă vatămă și prigonesc”, și, mai 
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departe, „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” 
(Matei 22, 39) –, arată tocmai faptul că noi trebuie să fim 
responsabili față de cei necivilizați și imorali și să facem 
ceva întru îndreptarea morală a oilor pierdute.   

Așadar, binele și iubirea frățească spre care ne 
îndeamnă Isus este un „trebuie” moral asumat de cel 
moral pentru cel imoral, pentru cel rău și pentru vrăjmaș, 
întru civilizarea și îndreptarea morală a acestora, în timp 
ce civilitatea despre care vorbește G. Liiceanu este doar 
enunțată, neimplicată, deci neutră. G. Liiceanu ne anunță, 
corect, că trebuie să fim civilizați, dar nu face nimic întru 
civilizarea nimănui, în timp ce Isus, prin moralitatea sa 
responsabilă și prin iubire, se angajează pentru îndreptarea 
celui căzut. La ce este bun un medic, dacă el nu vindecă pe 
nimeni? Ce ar fi fost Isus dacă el ar fi fost indiferent față de 
starea morală și trupească precară a semenilor săi? 

Dacă noi vom crede că civilitatea va fi aplicată de 
la sine, deci că fiecare va avea sau va dobândi de la sine o 
„bună creștere”, și că va „respecta aceleași reguli de viață”, 
(probabil că) vom fi dezamăgiți. Copiii rămași de mici fără 
nicio educație și fără iubire se animalizează: nu cunosc 
limba, nu au sentimente și nu sunt raționali. 

Isus a înțeles că civilitatea, buna creștere nu 
funcționează de la sine și tocmai de aceea el ne sugerează 
că, prin binele pe care îl facem și prin iubire, fiecare dintre 
noi poate contribui la civilitatea celuilalt, deci la îndreptarea 
morală a seamănului nostru; Isus ne spune că fiecare poate 
fi pilda sau educatorul moral al celui căzut moral: putem 
corecta un comportament nu prin teorii nesfârșite, prin 
autorități tiranice sau pedepse corporale, ci prin binele pe 
care îl facem în mod efectiv și prin iubire. În evanghelii, 
Isus era numit „Învățătorul” (rabi). Isus este un educator 
moral, a cărui catedră este pe munte, în mulțimea adunată 
pe munte și chiar în casa vameșului corupt Zaheu.  

În Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol 
Ioan, care pledează pentru morala instituită de către Isus, 
întâlnim această teză: 

„Fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din 
gură, ci cu fapta și cu adevărul” (1 Ioan, 3, 18).  

Un „sistem” educațional…

Cu privire la cei căzuți moral există, așadar, cel 
puțin aceste două concepții: prima este învățătura sau 
dogma morală a lui Isus, ce afirmă că noi trebuie să le facem 
acestora binele și să-i iubim frățește, în speranța îndreptării 
lor, iar a doua concepție este aceea a lui G. Liiceanu, dar 
și a celor mai mulți, care, contestând posibilitatea iubirii 
creștine și declarând-o „utopica iubire creștină”, optează 
pentru civilitate, deci pentru „buna creștere, respectarea 
acelorași reguli de viață”, însă fără ca ei să se angajeze în 
niciun fel în civilizarea celorlalți. Cele două concepții și 
atitudini vizează, desigur, același rezultat moral, însă numai 
Isus își pune conceptul moral în aplicare, îl face funcțional, 
deci îi dă viață.  

Isus a crezut că învățătura sa morală, care în intenția 
ei pare să fie un sistem educațional, poate să funcționeze 
prin iubire și ca iubire. 

El îi iubește pe toți, deci nu îi alege, comod, doar 
pe cei buni, abandonându-i pe cei răi. Isus nu iubește 
selectiv, numai pe cei buni, cum ne recomandă cărturarul 
G. Liiceanu. De altfel, în cartea Pistis Sophia (3, cap. 100) 
Isus ne spune limpede:

„Am iertat și voi ierta; de aceea m-a trimis 
Primul Mister [Dumnezeu], ca să iert păcatele tuturor.”  

Dar problema noastră, spune G. Liiceanu, este 
aceea că noi nu îi putem iubi pe cei căzuți moral, tocmai 
pentru că iubirea noastră este selectivă, pentru că ea este 
„pe afinități”, iar noi, cei morali, nu avem nicio afinitate cu 
cei imorali și categoriile învecinate… 

G. Liiceanu afirmă că față de cei căzuți („de ticăloși, 
de lepre și scursuri”) nu ne poate lega decât „sila și ura”, și 
nicidecum iubirea creștină. De aceea, „Nimic din ce spune 
Isus în Predica de pe munte nu poate fi pus în practică 
de oameni. Absolut nimic” (p. 90), afirmă categoric G. 
Liiceanu. Isus bate câmpii. Liiceanu crede că Isus ne cere 
prea mult, că el ne cere o moralitate care este peste puterile 
noastre omenești.

Și totuși G. Liiceanu declară că el tinde către 
condiția morală a lui Isus, către omenia lui: „Dacă aș fi fost 
din vremea lui Isus, m-aș fi dus după el”, pentru a descoperi 
„omenia către care Isus făcea semn” (p. 91-92)… 

Dar dacă G. Liiceanu se îndreaptă către omenia lui 
Isus, înseamnă că nu îl mai poate certa pe Învățător pentru 
faptul că îi iubește pe cei căzuți moral, pentru că omenia 
lui Isus include și iubirea acestora. Ca educator, Isus nu își 
alege elevii. Poți fi educatorul, învățătorul sau profesorul 
unei clase de elevi, însă aceștia nu sunt de regulă egali 
moral și intelectual. Lumea este amestecată. Dacă ai ales să 
fii învățător, fă față acestei lumi așa cum este ea! 

În concluzie, prin pilda și învățătura (doctrina) 
sa morală Isus ne spune că binele trebuie făcut oricui, fie 
acesta bun sau rău, drept sau nedrept, prieten sau vrăjmaș, 
nu numai celor care au merite morale, deci selectiv. În 
același timp, Isus ne sugerează că cel rău poate fi îndreptat 
prin binele și iubirea noastră. Totul este să tindem către 
condiția moral-responsabilă a lui Isus… 

Aura lui Isus este făcută, așadar, din iubirea pe care 
el o poartă semenilor săi și mai cu seamă din iubirea sa 
pentru oile pierdute, deci pentru cei căzuți moral – ticăloși, 
lepre și scursuri. Această iubire a lui Isus îi uimește, 
debusolează și chiar irită pe cei mai mulți, fie aceștia 
credincioși sau cărturari. Dar ne putem aminti că până și în 
viața de zi cu zi a evreilor de rând (din Vechiul Testament) 
existau acele „orașe de scăpare”, unde cei certați cu legea 
se puteau retrage, pentru că acolo ei nu mai erau urmăriți 
și pedepsiți… În dealu′-valea culturii noastre, cel care a 
înțeles și a predicat iubirea și morala recomandate de Isus 
nu este un cărturar, ci un poet. Iată „predica” sa:  

„Ar trebui să existe și pentru trădători un altar.
Și pentru lași și pentru curve ar trebui o biserică, 
o biserică spre alinare…”

Cred că Isus a fost tocmai o astfel de biserică. După 
cum o biserică este și versul poetului care transmite în 
limba română un mesaj universal. 
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BALÁZS Imre József

Spre o metaistorie a avangardelor din 
Europa Centrală și de Est

Emanuel Modoc a fost în ultimii ani o prezență 
constantă în domeniul studiilor avangardei, și a devenit din 
ce în ce mai vizibil în articolele sale faptul că încearcă o 
recontextualizare a avangardei românești, privind activitatea 
avangardiștilor români dintr-un alt unghi decât cercetătorii 
care s-au dedicat studiului fenomenului în deceniile 
anterioare. În 2020 au ieșit de sub tipar concomitent două 
volume prin care Emanuel Modoc confirmă așteptările legate 
de contribuția sa la studiul avangardei – o ediție a scrierilor 
lui Paul Păun, membru marcant al grupului suprarealist de 
la București,1 și propria carte despre rețelele avangardei din 
Europa Centrală și de Est, Internaționala periferiilor, la care 
mă voi referi în continuare.

Aș începe prin observația că Internaționala 
periferiilor nu mi se pare atât o carte de istorie literară, ci 
mai degrabă una de metaistorie literară, și am să încerc să 
explic și de ce. Cartea este sistematică în primul rând prin 
propunerile și sugestiile metodologice, bine întemeiate din 
punct de vedere teoretic. Rezultatele cercetărilor reprezintă 
o mostră a concluziilor la care se poate ajunge pornind de la 
asemenea premize. Prin urmare, cartea își propune în primul 
rând să deschidă noi direcții de cercetare, testând rezultatele 
unor asemenea demersuri, fără a deveni totuși foarte 
sistematică în parcurgerea exhaustivă a istoriei avangardelor 
din Europa Centrală și de Est. Consecvența cărții este în 
primul rând o consecvență metodologică.

Care ar fi deci punctele forte ale unui asemenea 
demers? 1. În primul rând, disponibilitatea de a ieși din 
tiparele și tradițiile istoriografice literare românești tocmai 
prin reflecția la aceste tipare și intrând în dialog cu metodologii 
curente de istoriografie literară. Este vorba despre o direcție 
de studiu bazată pe Pascale Casanova (prin luarea în serios 
alternativitatea modernismelor și avangardelor considerate 

periferice, văzându-le într-un câmp de o scală mondială), 
dar și pe digital humanities într-o descendență morettiană, 
prin care se reușește cuantificarea surprinzătoare a unor 
referințe culturale din interiorul culturii românești legate 
de avangarda internațională, iar în al treilea rând pe world 
literature studies prin insistența pe circularea și adaptarea 
ideilor și curentelor avangardiste în diferite locații. 2. 
Folosirea unei bibliografii internaționale, recente referitoare 
la avangardele central- și est-europene. Este vorba despre 
un domeniu de studiu în plină efervescență, cu volume 
colective și individuale apărute în colecții prestigioase. 3. O 
luare în serios a examinării interferențelor regionale. Deși au 
existat anterior câteva inițiative în acest sens, digitalizarea 
recentă a unor arhive de reviste și colecții avangardiste oferă 
acum o posibilitate de analiză mai profundă a interferențelor 
– de exemplu, rezultatele referitoare la prezențe analogice 
ale elementului vizual în câmpul avangardelor regionale 
sunt extrem de concludente în carte.

Enumerarea punctelor forte implică desigur și 
discutarea unor problematici insuficient dezvoltate în carte 
după părerea mea. Într-un mod simptomatic, autorul cărții 
își lansează într-un mod polemic argumentele în multe din 
aceste cazuri fără ca răspunsurile oferite să devină opțiuni 
mult mai clare față de variantele abandonate.

Unul dintre aceste aspecte este legat de prezența 
expresionismului în cultura română. Deși este destul 
de clar că expresionismul are alt statut în avangarda 
română față de celelalte curente majore ca futurismul, 
dadaismul, constructivismul și suprarealismul, din cauza 
instituționalizării propriu-zise a avangardelor relativ târziu, 
în anii 20, într-o carte care iese din tiparul abordărilor 
avangardelor românești tocmai printr-o asumare a circulației 
ideilor într-o rețea central- și est-europeană, s-ar fi putut 
dezvolta o argumentare mai detaliată și pe acest subiect, 
având în vedere faptul că în celelalte culturi discutate 
(maghiară, cehă, poloneză) expresionismul are totuși 
o prezență mai importantă. Primele rețele avangardiste 
central-europene sunt legate și de expresionismul mai mult 
sau mai puțin politizat din al doilea deceniu al secolului 20. 
Această discuție ar fi facilitat și o interpretare mai nuanțată 
a ruralismului din avangardă. Deși în cazul lui Fundoianu 
este probabil validă respingerea unui cadru expresionist, 
conform interpretării lui Emanuel Modoc (p. 76-77), 
explicarea prezenței ruralismului din avangardele central-
europene în general prin viziunile organiciste, dar și grotești 
ale expresionismului rămâne o abordare solidă. Consider că 
viziunea literaturii avangardei est-europene din volumul lui 
Bojtár Endre,2 în care discută cinci curente internaționale 
majore (pe lângă cele menționate de Emanuel Modoc 
intrând deci și expresionismul) ar putea fi testată într-un 
mod efectiv tocmai prin metodologia digital humanities – 
între datele obținute prin această metodologie și prezentate 
în diferite diagrame din carte expresionismul având de altfel 
o prezență constantă în revistele românești. Rezultă de aici 
o oarecare neconcordanță între capitolele cărții vizavi de 
discutarea curentului expresionist.

O altă problemă vizează unele divergențe legate 
de discuția avangardelor în cadrul unor discipline diferite: 
istoria artei abordează unele curente avangardiste (printre 
care constructivismul, dar și expresionismul) într-un cadru 
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sensibil diferit față de abordările istorico-literare. De aici 
rezultă uneori periodizări diferite dar și accente plasate 
altfel. În bibliografia de specialitate accesată de către 
Emanuel Modoc se găsesc atât abordări istorico-literare, cât 
și (în cazul avangardei maghiare de pildă) abordări care vin 
dinspre zona istoriei artei (prin autori ca Forgács Éva sau 
Passuth Krisztina). În acest sens ar fi fost de dorit o echilibrare 
a abordărilor reflectând mai mult pe aceste divergențe 
disciplinare care s-ar fi putut regla mai mult tocmai datorită 
caracterului interdisciplinar al metodologiilor folosite.

În al treilea rând, Internaționala periferiilor intră 
într-o discuție foarte importantă legată de termenul Europa 
Centrală și de Est, optând pentru un termen folosit și în 
proiectul transnațional al lui Marcel Cornis-Pope și John 
Neubauer, accentuând caracterul mai mult rețelar decât 
spațializat al acestei abordări. În cadrul avangardelor acest 
model devine într-adevăr operant, în acest caz fiind vorba 
despre o mobilitate și o dinamică excepțională a ideilor. 
Totuși o istoricizare mai atentă a folosirii termenului în sine 
ar fi arătat că validitatea unor asemenea termene nu poate fi 
clarificată într-un mod absolut, ci este mai degrabă conectat 
de acele contexte locale în care ele devin sau nu operaționale. 
În acest sens, termenul de Europă Centrală este la rândul 
său implicat în adaptări și transpuneri, analizate în cartea 
lui Emanuel Modoc în cazul unor curente avangardiste sau 
forme poetice vizuale, adaptate câmpurilor culturale locale.

Acestea fiind spuse, revin spre final la rezultatele 
certe, originale ale cercetărilor lui Emanuel Modoc. Acestea 
sunt legate într-o mare măsură de abordarea avangardei 
din perspectiva studiilor rețelelor – de exemplu, studiul în 
paralel al pictopoeziei, poemului-tablou, poemului-imagine 
și al fotomontajului produce rezultate extrem de interesante 
în cadrul concret al interferențelor avangardelor regionale. 
Poate fi vorba aici și de o proeminență a mesajului vizual 
care transcende discursul verbal al limbilor regionale. 
Rețelele analizate explică totodată și unele caracteristici ale 
curentelor având denumiri regionale: activismul maghiar, 
poetismul ceh, integralismul românesc și formismul polonez, 
discutate în același cadru, clarifică mult felul în care de 
exemplu sintetismul acestor curente poate fi conceptualizat.

Rețelele interioare ale unor literaturi devin 
interesante la rândul lor – de exemplu în capitolul II al 
cărții se discută prezența unor autori avangardiști, ulterior 
grupați în jurul revistei unu, în cadrul cenaclului Sburătorul. 
Analizând relațiile din interiorul acestor cercuri, se ajunge la 
o descriere extrem de nuanțată a mișcărilor canonizante din 
deceniile respective și imediat următoare.

Studiul rețelelor a devenit însă în timp, pe filiera 
Franco Moretti, și o disciplină care poate utiliza într-
un mod eficient o metodologie cantitativă. Aici, cel mai 
interesant aspect al cercetărilor lui Emanuel Modoc este 
fără îndoială studiul de caz despre prezența lui Marinetti în 
spațiul revistelor și ziarelor românești. Această prezență ne 
atenționează tocmai asupra faptului că impactul cultural nu 
înseamnă neapărat și o influență poetică directă într-o direcție 
centru-periferie – se știe că poetic vorbind, futurismul 
nu este curentul avangardist cel mai reprezentativ pentru 
avangarda română. Totuși, discuțiile despre Marinetti par să 
fi fost extrem de importante în România în vederea formării 
unor opinii despre avangardă în general.

Apreciez că volumul Internaționala periferiilor 

marchează începutul unei etape noi în studiul avangardei 
românești – o etapă în care metodologiile inovatoare, 
provenind din teoriile istoriei literare, vor deveni din ce în ce 
mai importante în studiul avangardei. Prin acest lucru este 
cert că se va reuși în timp o adevărată internaționalizare a 
disciplinei și totodată se va reuși demonstrarea calității și 
statutul dialogizant, de world literature în cazul avangardei 
românești.
_______________

* Emanuel Modoc, Internaționala periferiilor. 
Rețeaua avangardelor din Europa Centrală și de Est. Editura 
Muzeul Literaturii Române, București, 2020.

Note:
1 Paul Păun, Scrieri. Ed. îngrijită și note de Emanuel 

Modoc. Pref. Ion Pop. Cronologie și postfață Monique Yaari. 
Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2020.

2 Bojtár Endre, A kelet-európai avantgarde irodalom, 
Akadémiai, Budapest, 1977; Varianta engleză: Endre Bojtár, 
East European Avant-Garde Literature, Akadémiai, Budapest, 
1993.

Anabella GRAUR

Alwarda – din lumină, 
umbră și penumbră

Pentru Ruxandra Novac, poezia pare a fi un modus 
vivendi și o construiește în maniera sa, adică total. 

Fără a anula teorii anterioare, dar sustrăgându-
se acestora, poeta ne propune în mult așteptatul său volum 
„Alwarda” o călătorie între cele două emisfere perfect 
delimitate, în aparență, emisfera dreaptă a creierului, cea a 
misterului sau a interiorității, și cea stângă unde se produc 
cuvântul, logica, timpul, ritmurile ... Convingerea absolută a 
poetei este că această binaritate se poate transforma oricînd 
în complementaritate îmbogățitoare, generatoare de noi 
perspective. 

Cu sensibilitatea extirpată premeditat (de fapt, 
doar cu retorica acesteia, tocmai pentru a-și putea folosi 
sensibilitatea în regim de exasperare), această „fată fără 
inimă” pornește în căutarea „orientului” său dintr-o nevoie 
imperioasă de a găsi acea parte misterioasă, secretă, 
întunecoasă a ființei în absența căreia va trăi toată viața sub 
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amenințarea morții simbolice a sufletului. Folosind semnale 
luminoase „din atenție. din atenție. din atenție” (23), ea ne 
previne asupra unui mare pericol, acela al unei amuțiri forțate 
pusă la cale de chiar instituțiile educative, primele care ar 
trebui să protejeze această parte fragilă și tainică a omului, 
dar care, de fapt, o distrug - „educația se face așa, lipit de 
corpuri străine, de obiecte (...), străpungând unde e vulnerabil, 
creând zone, și să știi, nu se poate decât cu ceva străin” (31). 
Astfel, hipertrofiind emisfera stângă, civilizația noastră 
anulează aproape total emisfera dreaptă, condamnând-o la 
o nedreaptă uitare. Deși Muthos și Muein („a tăcea”) au o 
rădăcină comună, tăcerea contemplativă e înlocuită de un alt 
tip de tăcere, inversată, negatoare, asasină. Nu e de mirare că 
omul se sufocă în această realitate infectată - „totul e falsificat 
și toxic, apoi falsificat încă o dată, să își piardă urma” (8 
bucureștiromânia). Tot educația pare a fi responsabilă și de 
supradimensionarea eului-ego, de excesiva lui luminare, de 
idealizarea sa, de această înstrăinare a omului de sine și de 
întunericul său fondator - „am vrut să văd frumusețea lumii, 
am văzut reziduurile ei ascunse pe autostrăzile negre, tăind 
harta ca în vise” (14). Astfel, o comparație între cei dotați cu 
„sensibilitate modernă” și bolnavii psihiatrici, „oamenii tăcuți, 
închiși în ei” nu e deloc nepotrivită - „persoane foarte diferite 
de noi ar spune că este o reparație, că li se mai dă o șansă. 
Dar arăți altfel uneori și privirea nu mai e a ta” (46). Se poate 
spune că singura deosebire dintre Omul modern și bolnavul 
mintal, cufundat în universul său interior, în întuneric, fără 
nicio posibilitate de comunicare cu lumea exterioară, este 
faptul că primul rămâne rupt de interioritatea sa, ancorat 
doar în lumea exterioară unde trăiește cu iluzia posibilității 
relaționării umane. De fapt, el a normalizat această infirmitate 
a sa și a făcut din ea garantul sănătății psihice. 

Reîntoarcerea la origine, adică la acea parte din noi 
care a fost pusă pe mod silențios, dar pe care o simțim că 
pulsează și nu-i găsim nicio noimă, pare a fi indispensabilă 
și trebuie făcută într-un gest de recuperare a dimensiunii 
ontologice, sondând în adâncime, pe verticală. Dar cum 
putem pătrunde în „foarte-vechiul” din noi  „spre cea mai 
pură vârstă (...) când liniile se unesc” (52), când „memoria 
se schimbă” și avem acces la „un fel de prezent continuu” 
(50)? Ce porți trebuie să deschidem pentru a avea acces 
la această lume misterioasă care e în noi și pe care doar o 
intuim? Drumul spre ea este sinuos și poticnit, cu suspendări 
și amânări, făcut din sincope și eșecuri, fără nicio garanție 
a reușitei, dar nu e imposibil să ajungem la destinație atâta 
timp cît reușim să armonizăm viața noastră exterioară plată 
și liniară și evenimentele care o constituie cu adevărata lor 
cauză pentru a obține experiența tulburătoare a unei treziri 
interioare spre o realitate surprinzătoare, nebănuită până 
atunci. 

Spațiul și timpul în care evoluează poeta se 
asamblează în funcție de imperativele prepoziției între – 
exterior-interior, diurn-nocturn, terestru-acvatic, rațional-
irațional, masculin-feminin, trecut-viitor, cald-rece etc. 
Între acești termeni se stabilesc apropieri nemijlocite, zone 
de contact elastice care te pot propulsa pe nepusă masă 
dintr-o realitate într-alta. Aceste fâșii permeabile sunt zone 
despărțitoare, de trecere, „platforme” la marginea prăpastiei. 
Sunt zone dure care își modifică neîncetat geografia, „își 
schimbă conturul sub presiune” (29), „structura se schimbă, 

acum se mișcă încet în fața ta, poți să o atingi” (54), zone 
cu desăvârșire sălbatice - „pădurea-câmp”, „pădurea-mare”, 
„câmpia-neagră-mare” - care nu sunt întrecute decât de 
dorința la fel de sălbatică a poetei de a rămâne, măcar o 
vreme, în ele. 

Poeta e o somnambulă lucidă care avansează cu 
pași siguri pe coarda întinsă atâta timp cât doarme, dar dacă 
se trezește, riscă oricînd să alunece în gol, „din siguranță, 
care nu există” (30). Uneori, are momente de ezitare - „Ce 
te transportă? (...) Ce o să spui când o să te întorci?” (29), 
„Cine vei fi mâine, cum o să ieși de aici? (...) O să mai ieși 
oare de aici?” (32 vaterland), dar nu reculează. Un pas în sus 
duce la magie, unul în jos duce la realitatea prăfuitelor „figuri 
galbene de ceară denumite comunitate”, o formă de existență 
inferioară folosind un limbaj mort, golit de plinul său. Se 
impune, astfel, necesitatea validării unui limbaj nou care să 
combată efectele acestui blocaj în structurile paralizante ale 
durerii, terorii, disperării și morții. Dar cum să cureți limbajul 
de balast, de resturi „suprainfectate” fără a-l viza în chiar 
centrul său, fără a-l des-centra? În prozopoemul 48, care după 
toate aparențele pare a fi  arta sa poetică, Ruxandra Novac 
pune la lucru „modalități” prin care forța semnului antrenează 
într-un curent continuu materia cuvintelor, într-un flux 
nestăvilit care duce la explozia semnificatului - „Depășește 
acest limbaj, du-l mai departe. Shdjdjdkk. Scufundă-te cu 
el, redublează-l. Transformă-l în inversul lui. Nimic nu 
rămâne la fel. Nu mai e limba oamenilor, e a animalelor, a 
mineralelor, a obiectelor sparte de vânt. Nu mai e o casă, s-a 
transformat în toate casele în care ai stat vreodată și apoi a 
explodat. Ai depășit panica, prima dintre toate, cea mai 
greu de explodat”. Limbajul e pulverizat, distrus ca după 
o catastrofă. Dacă Materia reprezintă pasivitatea mișcării, 
Forța este activitatea acesteia. Semnificanții, materialitatea 
limbajului este pusă în mișcare, agitată de energii subterane 
care determină producerea unui cataclism asemănător 
unui accident nuclear. Fixația absurdă asupra unei singure 
secvențe și variațiunile ei - „weiten arizona, mosella canada, 
rx detroit” și revenirea obsesivă a acestora pe tot parcursul 
volumului marchează dorința poetei de a se dezice de 
limbajul convențional, tranzitiv, în favoarea unuia mai puțin 
penetrabil pentru a-i putea elibera sensul și a-i reda vitalitatea. 
Limbajul trebuie bruiat, brutalizat, violat, derutat, explodat la 
nivelul formei pentru a elibera multiplicitatea de sensuri pe 
care le ascunde - „și nu pe grupuri ciudate, nu pe youtube, 
doar puțin la încheietura mâinii, în camera ta, ce îi spun 2-17 
lui 93 când se întâlnesc, peste cearceafurile atîrnate strîmb 
în vântul de februartie?” (12) etc. În știința Kabbalei, fiecare 
literă are o triplă semnificație, e semn grafic, număr și idee. 
Dacă o singură literă este vibrație efectivă, gruparea acestora 
după anumite reguli misterioase poate da naștere unor centri 
de forță activați prin simpla voință a Omului „creînd rețele 
dificile, ultramultiplicate, câmpuri magnetice dureroase, 
ducându-te departe, oriunde vrei. (...) E un secret pe care îl 
știi de fapt, l-ai știut tot timpul” (3 hafniristambul). Sloganul 
este un spațiu concis, vibrant datorită forței sale, extrem de 
potrivit pentru intențiile poetei de a dezintegra „instituția” și 
de a reconfigura limbajul - „Lucrează împotriva ta. Fă totul 
împotriva ta. Au fost instituții perfecte, acum sunt drumuri 
gudronate și clean. Stai în mijlocul lor. Fii o ruină. Bruxelles 
biarritz, Weiten arizona. Rx detroit” (41). 
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Asistăm la o dezlănțuire a limbajului sălbatic și 
viu, neîngrădit nicicum, prin care circulă nestingherită forța 
vitală - „în chiar acele puncte supertermice care apar atunci 
cînd realitatea plus imaginația etc. Atunci e un fel de vibrație, 
să o numim energie și căldură, tocmai pentru că e termică” 
(33 mutterland). Acestea sunt chiar punctele nevralgice în 
care contrariile se contopesc, în care ziua nu se mai opune 
întunericului, în care lumina și umbra nu mai sunt despărțite 
pe vecie. Există ceva care nu mai este nici lumină, nici umbră. 
Este penumbra. Care participă și la lumină și la umbră. 
Ruxandra Novac șterge bariera dintre ele crezînd nestrămutat 
în poezia sa și în travaliul chirurgical de amputare, decapitare 
și mutilare a cuvântului vlăguit care are nevoie să se reîncarce 
cu energii noi pentru a se putea transforma sub ochii noștri, 
intrând în combinații noi, pline de sens. O reconciliere a 
contrariilor.

Liliana DANCIU

Mircea Braga: eseu despre 
cronotopul-fagure

La numai un an de la amplul studiu de teoria lecturii, 
Ultima frontieră, publicat la Ideea Europeană, neliniștea 
mereu interogativă a gânditorului și teoreticianianului Mircea 
Braga se materializează creator în lucrarea Biblioteca și 
irealul din real. Cronotopologie literară (Editura Academiei 
Române, 2020). Metodic și aplicat, criticul literar sibian 
întreprinde o incipientă incursiune cronologică în teoriile 
cu privire la imaginația umană, creatoare de multiple și 
diverse (i)realități (de la Platon, Aristotel, Heidegger, Kant 
la o adevărată filosofie a imaginarului ilustrată de Bachelard, 
Durand, Wunenburger) articulate într-un cronotop mereu 
diferit, mereu inovator, în ciuda realității avute ca model 
(teoria estetică a lui Bahtin și sociologică a lui Todorov). 
Opera, cu a sa imagine unică și inconfundabilă a lumii și 
vieții, ia naștere din tensiunea suprapunerii mai multor 
factori generatori de cronotop: pe de o parte, autorul cu 
biografia sa, marcajul socio-cultural al epocii și geo-politic al 
zonei în care trăiește acesta, preocuparea de sine sau pentru  
ce-i în afara sa, pe de altă parte, universul ficțional în sine, 
cu personajele ancorate în spațio-temporalitatea imaginară, 
și, în ultimă instanță, cititorul, mereu altul, cu psihologia 
și bagajul propriu de lecturi, mentalități și sensibilități. În 
opinia lui Mircea Braga, de la cronotopul general minimal 
necesar susținerii obiectuale a noii lumi create din universul 
de hârtie, prin co-generări triangulare mereu altele, rezultă 
un construct cronotopic complex: cronotopul-fagure. În 
dubla și ambivalenta sa ipostază, obiect și subiect, prezență 
reală și virtuală, însoțind și conținând istoria, biblioteca este 
exemplificarea ideală a conceptului de cronotop-fagure.

Studiul lui Mircea Braga despre acest „ireal din 
real” este scris cu grija și tandrețea îndrăgostitului de carte, 
atât din ipostaza cititor dedicat lecturii cu abnegația totală 
a misticului, cât și din postura creatorului urmând noi 
trasee de interogații proliferate din preaplinul cunoașterii 
erudite. Autorul omagiază galaxia cărților depozitate în 
fagurele bibliotecii reale și, parafrazându-l pe T. Arghezi, 

totalitatea celor „vărsate-n mine”, în irealul bibliotecii-
fagure din sine. Într-un mod spectaculos, însăși cartea lui 
Mircea Braga devine o fabuloasă bibliotecă, „comprimată” 
în 241 de pagini, arhivând un număr impresionant de cărți 
de literatură, critică literară, filosofie, psihologie etc. În 
cele douăzeci și cinci de eseuri, Mircea Braga își poartă 
cititorii într-o călătorie erudită prin universurile ideatice 
și ficționale ale unor scriitori pasionați de lectură, rafinați 
devoratori de cărți bune, precum Giovani Papini, Constantin 
Noica, Mircea Eliade, Octavian Paler, Umberto Eco, E.A. 
Poe, Eugen Barbu, Borges, M. Eminescu (implicit, cărțile 
lui Zoroastru), Adrian Marino, Mircea Ivănescu, Allison 
Hoover Bartlett, Vintilă Horia, Camil Petrescu, Thomas 
Mann, G. Flaubert, Salman Rushdie, Andrei Codrescu, 
Herman Hesse, Ioan Aurel Pop și mulți alții. Toate au 
în comun centralitatea esențială, ideatică, valorică și 
existențială a bibliotecii, crototopul-fagure, în dimensiunea 
existețială (reală) a autorilor și (cea ireală) a personajelor 
create de aceștia, cărora se adaugă viziunea fenomenologului 
Mircea Braga, dintr-o triplă perspectivă, a bibliofilului, 
creatorului și hermeneutului. Mai mult, glosând filosofic 
în privința dimensiunii metafizice și a profilului spiritual al 
bibliotecii, „avatar al unui interior” (20), „adevăr multiplu” 
(22), teoreticianul sibian își dezvăluie indirect identitatea 
culturală – om-bibliotecă, om-carte –, asemeni tuturor 
erudiților lumii.

Bornele istorice ale itinerariului literar și filosofic, 
fixate în toate marile epoci culturale ale omenirii, prezintă 
biblioteca drept un spațiu fizic propriu-zis sau o invizibilă 
prezență, purtată pretutindeni în/ cu sine. În varianta sa 
concretă, pentru G. Papini, ea este „cimitir de cărți”, „azil 
al acestora” (28), „un bazar” pentru adolescentul Mircea 
Eliade sau o „cameră secretă” pentru un personaj al 
acestuia, „un spațiu bântuit (...) de obsesii, pasiuni, orgolii, 
ambiții” (29) ale proprietarului mereu avid de noi achiziții, 
„o «hierofanie» a golului stăpânului” (ibidem) când acesta 
urmărește propria faimă și putere. În versiune metafizică, 
biblioteca este „un stocaj neinventariat” de principii, spațiu 
al transcendenței, stăpânită de acea liniște de dinainte de 
ființă care favorizează o veșnică reiterare a unei geneze 
ideatice, prin fertilizarea unui principiu în solul diferit al 
fiecărei sensibilități. Practicată zilnic, după trecerea pragului 
în camera tuturor secretelor, lectura devine activitate 
ritualică, iar cititorul, un visător plin de imaginație, prin 
accesarea „memoriei în suprapunere” a bibliotecii. 

Putem vorbi despre o adevărată metafizică a lecturii, 
câtă vreme actul „natural” al „canibalizării” bibliotecii 
„din afară”  produce consumatorului de vieți și întâmplări 
imaginate un adevărat climax spiritual al cunoașterii, iar 
„biblioteca din noi devine ființă” (36). În egală măsură, 
prin actul lecturii, se favorizează o resacralizare neîncetată 
a ființării, binevenită atât pentru personaj, pentru că „a fi 
povestit” echivalează cu „a fi” (Umberto Eco), cât și pentru 
cititor, câtă vreme, „hrănindu-se” cu atâtea vieți, acesta 
capătă proporțiile unei lumi în sine. Necesitatea, pasiunea, 
voința, cele trei imperative ale întemeierii oricărei biblioteci, 
înțeleasă în dubla sa calitate de „alteritate a formelor” și 
„identitate a esențelor” (43), înnobilează spațiul acesteia 
cu o anume atmosferă sau climat. Dacă acceptăm supoziția 
conform căreia lectura se constituie în actul interiorizării 
unei exteriorități, nu mai puțin adevărat se arată faptul 
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că scrisul devine „expresia transferului interiorității în 
exterioritate” (ibidem), iar biblioteca, asemeni poeziei, „o 
adâncire în sine” (44). Aflată de la începuturle ei mitologice 
sub patronajul divin al zeităților înțelepciunii, biblioteca 
acumulează adevăruri absolute păzite cu strictețe de un 
Cerber nevăzut și strict al cunoașterii esoterice. Izvor al 
înțelepciunii divinizate (Thot, Atena, Minerva, Sophia), 
cartea este sacră și nu poate fi accesată decât de un slujitor 
și un iubitor sincer al ei. În acest context, „biblioteca este 
o hierofanie” (54), iar „cultul cărții” practicat de arabi încă 
din Antichitate se va transforma treptat în Europa modernă 
în „cultul cărților”. 

Meditând pe teme ontologice, Mircea Braga 
urmărește rafinate linii de raționament și racordează 
permanent religia, literatura, lingvistica, filosofia, arta, în 
general, poezia, în particular. Trecerile sunt realizate cu 
măiestria eruditului, a cititorului specializat și avizat mereu 
însetat de cunoaștere, a cărui minte este o bibliotecă, un 
paradis, în termenii lui Borges. Înțelepciunea divină (Sophia) 
și Logosul sunt totuna în geneza biblică, edificând creația 
divină, în cadrul căreia, pentru om, cel puțin, paradisul se 
dovedește o dimensiune tri-valorică: în stadiul de ființă 
adamică, adăpost bun și îmbelșugat; ca ființă divizată, 
antiparadis ce favorizează ispita șarpelui; ca ființă căzută, 
spațiu interzis. Extrapolând filosofic, teoreticianul sibian 
surprinde paradoxul meta-morfozei ontologice suferită de 
om în urma păcatului originar: căderea a favorizat apariția 
omului cultural, pomul cunoașterii binelui și răului fiind 
prima carte „gustată” de om, urmând ca prin variantele 
ei mundane, tot atâtea fructe irezistibile ale cunoașterii, 
biblioteca să fie asimilată unui paradis regăsit. Lectura a 
devenit exercițiu mistic de studiere și comentare a textului 
genezic pentru cabaliști, iar comentariile lor, o scriere ultra-
specializată, esoterică, elastică pentru a acoperi întinderea 
unei biblioteci. 

Călătoria imaginară în intimitatea cronotopului-
fagure ne face să ajungem, prin intermediul nuvelei 
eminesciene Sărmanul Dionis, la textele zoroastriene și, 
printr-un inevitabil salt ideatic și istoric la Zarathustra lui 
Nietzsche, amintind apoi de Creanga de aur sadoveniană, 
scrierile lui Vasile Lovinescu și René Guénon, în scopul 
de a evidenția relația euroborică dintre minte și carte. Prin 
romanul Omul obsedat de cărți al americancei Allison 
Hoover Bartlett, se teoretizează despre noțiunile de colecție/ 
bibliotecă particulară și, implicit, colecționar, pentru a atinge 
situația unor mari scriitori români cu ale lor impresionante 
biblioteci, Adrian Marino și Mircea Ivănescu. Colecționarul 
de carte investește cu simbol obiectul pasiunii sale, de unde 
un soi de tabuizare și fetișizare și transformarea cărților în 
amulete încărcate pozitiv. Dacă acceptăm ideea că pasiunea 
pentru cărți se manifestă vizual printr-un anume fel de a 
le privi, devine evidentă reciprocitatea influențării prin 
fereastra ochilor, de a fi posedat și a te rătăci (80). De 
la bibliofilie la bibliomanie nu e decât un pas. Cronotop 
intermediar între realitatea de la care s-a pornit și ficțiunea 
conținută, cartea capătă însușirile unui „obiect de putere”, 
religios, magic, iar colecționarii, îndrăgostiți de sublim și 
„salvatori ai civilizațiilor” (83).

Prin intermediul unor fine speculații pe tema relației 
limbă-spirit, de unde și imensa putere e(in)vocatoare a 
cuvântului, pătrundem în „trama polițistă cu inflexiuni 

din zona fantasy” (89) a romanului Biblioteca umbrelor, 
scris de danezul Mikkel Birkegaard. Bibliotecarul, librarul, 
cărturarul, lectorul și receptorul formează aici societăți 
secrete organizate în funcție de puterea ocultă a cuvântului 
cărții, adevărată magie concentrată, care, prin rostire, 
deschide portaluri spre/ dinspre universuri alternative nu 
mai puțin reale. Din perspectiva fantasy, cărțile în sine nu 
sunt nocive, dar lectura marcată de subiectivitate, o așa-
numită „lectură eșuată” (94) le poate distorsiona mesajul, 
ca în cazurile nefaste ale donquijotismului și bovarismului. 
Din universul fantasy și al său cuvânt-portal, prin 
intermediul povestirii lui Vintilă Horia, Aventură sub lună, 
pătrundem în spațiul reveriei auctoriale, unde personaje cu 
un destin prestabilit, Yago, Cavalerul Tristei Figuri, Faust, 
Emma Bovary, își părăsesc textele, reclamând greșeli în 
trasarea destinelor, hotărând „să le rescrie” într-o nouă 
operă. Legile care guvernează lumea reală și cea imaginară 
sunt implacabile, însă, și de respectarea lor strictă depinde 
viabilitatea universului ficțional; în Biblioteca-stat, 
Bibliotecarii dețin puterea Limbii, de unde rolul lor de a 
guverna cu o mână de fier aceste universuri paralele (utopia 
romanescă Biblioteca invizibilă, de Genevieva Cogman). 

Imaginarul (eu)(dis)utopic bibliotecii care se 
deschide spre nenumărate lumi alternative este lăsat în urmă 
pentru a contempla interogativ dimensiunea fulgurantă și 
imponderabilă a ideilor prin intermediul „poetului care a 
văzut idei”. Cu (in)consistența ei ludică, ideea se arată celui 
ce-i intuiește valențele creatoare, îmbogățindu-i opera, dar 
„cuvintele și imaginile” himere ale unei biblioteci specializate 
își pot încarcera cititorul spre a-l hrăni (otrăvi) cu propriul 
adevăr. Din sfera „zădărniciei absolute” a bibliotecii cu 
adevăruri toxice și al său autoiluzionat cavaler, Mircea Braga 
pătrunde în zona „bibliotecii esențiale” cu valențe inițiatice 
și al ei tragic Cavaler al Resemnării din romanul Salvarea de 
ostrogoți, de Vintilă Horia. În acest caz, biblioteca înseamnă 
recluziune în armonia cunoașterii, salvare a propriei umanități 
de haosul dezumanizării și căderii în entropie. Multiplicarea 
maladivului este urmărită în Muntele vrăjit, de Thomas Mann, 
„roman al timpului și despre timp” (135), în care se pun în 
discuție efectele variate și imprevizibile ale lecturii asupra 
psihicului uman, dintre care puterea de a ucide timpul pare cea 
mai relevantă pentru condiția umană. Aldous Huxley, Veronica 
D. Niculescu, Rabelais, trei autori extrem de diferiți, valorifică 
original și inovator conceptul de bibliotecă, în calitate de 
„absolut al misti-ficțiunilor” (150). De la un roman care aduce 
în prim-plan basmul, ajungem la scrierea care interoghează 
oportunitatea lecturii poveștilor (Harun și Marea de Povești, 
de Salman Rushdie), story despre „literatura amenințată de 
colaps” (156). Salvarea de absurdul și demența istoriei prin 
realul bibliotecii este urmărită în Hoțul de cărți, de Markus 
Zusak, unde micuța Liesel nu fură cărți, ci „lumile ascunse în 
cărți” (170). Într-o lume bântuită de moarte, Moartea însăși se 
simte bântuită de oameni și cărțile lor.

Fiecare carte își are cititorul ei, nefiind un simplu 
obiect multiplicat, câtă vreme mesajul acesteia se 
individualizează neîncetat, dar cititorul nu poate fi omul 
unei singure cărți sau al unei singure idei (227). Discursul 
fenomenologic și hermeneutic al lui Mircea Braga este 
abil, învăluitor, fascinant, purtând cititorul pe trasee foarte 
diverse, devenind un deliciu intelectual imposibil de ratat 
de orice iubitor de carte bună. 
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Daniel & Dominique ILEA
Doi scriitori sub lupă*

Încă din prima frază a eseului său comparativ, Jean-
Pierre Longre anunță un soi de pendulare dialectică: „Când 
citesc din Cioran, mă gândesc adeseori la Queneau, iar când 
citesc din Queneau, mă gândesc uneori la Cioran”.

Prilej cu care aflăm și că între cei doi n-au 
fost niciodată „relații personale” (n-au întreținut nici 
corespondență), dar că – amănunt interesant – Queneau, ca 
lector al primelor manuscrise ale lui Cioran la Gallimard, a 
vegheat la debutul său; că era, deci, un veritabil cunoscător 
al operei sale, pe când habar n-avem dacă reciproca era 
valabilă…

Ce mai contează! Esențialul, aici, e această senzație 
(cvasi-proustiană) de retrăire, de recitire – de înrudire 
strânsă – pe care o resimte Jean-Pierre Longre la lectura 
celor doi autori, atât de diferiți la prima vedere.

Dar ce anume îi leagă, la urma urmei? O fi vorba 
de jocul intertextualității, practicat asiduu de ambele părți? 
Da, și asta, desigur, dar ar fi prea puțin ca să explice totul – 
unde mai pui că împart zisul procedeu cu o sumedenie de alți 
scriitori din secolul XX!

Într-adevăr, comparatistul îndrăgostit pune la punct 
un alt tip de abordare (deopotrivă, să-i zicem, tematică, 
stilistică, psihologică, metafizică): urmărirea firului roșu al 
obsesiilor ce „muncesc” subteran ambele opere.

De pildă, „pesimismul radical îmbinat cu un fatalism 
ironic”, „între anumite texte din Tratat de descompunere, 
ca ‘Variațiuni pe tema morții’, și unele poeme din Clipa 
fatidică, ca ‘Dacă viața se duce’, ori între ‘Asta nu mă 
sperie din cale-afară’ și unele pasaje din ‘Paleontologie’ 
(Demiurgul cel rău)”.

Or, paradoxal (ori mai degrabă firește, cf. susnumitei 
mișcări dialectice), cei doi vor împărtăși de asemeni 
jovialitatea, atât râsul nebun cât și faimosul „plânsurâsu” 
al lui Queneau – care la Cioran trece într-un „cinism” ce 
„dă într-o formă de burlesc ținând deopotrivă de comicul de 
situație și de limbajul fără perdea”.

Pentru ei există, deci, o „anulare a distanței dintre 
trivialitate și gravitate”. Eseistul avansează chiar ispititoarea 

ipoteză cum că „s-ar putea probabil analiza Tratatul de 
descompunere și alte volume din unghiul ‘plânsurâsului’ 
quenian” (corespondentul perfect al acestuia în românește, 
râsu-plânsu, socotit o trăsătură de caracter a românului din 
moși-strămoși, e cu atât mai mult cea a unui Cioran, un 
masochist fără pereche).

Percutantă și paralela dintre romanul Duminica vieții 
de Queneau (cu al său epigraf hegelian după Alexandre 
Kojève) și „Duminicile vieții” (din Tratat…)!

La amândoi diagnosticăm o „căutare a păcii sufletești 
și a ne-dorinței”, chiar până la râvnirea pierderii Eului: „Să 
te evaporezi, să-ți pierzi numele și identitatea (precum 
Trouscaillon din Zazie în metrou) […]”. Iată-l și pe Cioran, 
„la începutul Ispitei de a exista”: „‘Ne e fatal, întotdeauna, 
eul pentru care optăm: să porți un nume înseamnă să-ți asumi 
un mod precis de prăbușire’” [în românește de Emanoil 
Marcu, Humanitas, 1992, 2019].

Atari frământări queniene-cioraniene sunt, vădit, 
puzderie: practicarea rând pe rând a tezei și a antitezei (fără 
nici un fel de sinteză), a lui „pentru și contra”, dar și – mai 
ales – cultivarea îndoielii, împinse până la paroxism la 
Cioran.

Acum pricepem noi mai bine de ce amândoi sunt 
cu precădere niște „gânditori fragmentari”; și totuși, pe 
undeva rămâne o diferență: „Se pare că romanul quenian 
are asupra aforismului cioranian avantajul de-a lăsa ușa 
deschisă unor soluții la impasurile existențiale. Fără însă a 
înlătura îndoiala”. (Bemolul final mai reechilibrează un pic 
balanța…)

Altă neasemănare în asemănarea lor: deși ambii 
dau dovadă „mai degrabă de voioșie”, „râdem mai cu poftă 
citindu-l pe Queneau decât citindu-l pe Cioran”. Voioșie 
izvorâtă poate tocmai din al lor „simțământ de insatisfacție”, 
„de stranietate”, din „atopia” – la o adică (am adăuga), 
din melancolia lor; iar aici am putea invoca dialectica 
kierkegaardiană: „Melancolicul are mai mult ca oricine 
altcineva simțul umorului”, și: „Scepticul are deseori cel mai 
ascuțit simț religios” („Diapsalmata”, în Sau… Sau…). Nu 
sunt „doi filosofi sadea, ci doi scriitori” – recte doi „losofi” 
(Jean-Pierre Martin dixit).

Vom căpăta la urmă și un desert: un plonjon în 
„exercițiul literar” al amicilor noștri, Exerciții de stil de 
Queneau și Exerciții de admirație de Cioran, unde există 
„[…] o oarece înscenare a limbajului, o teatralizare mai mult 
sau mai puțin conștientă a cuvintelor, ‘mască și confesiune’, 
învăluire și dezvăluire metodică a limbii. Dar și scriitură 
cvasi-muzicală […]”.

De ce tocmai titlul acesta: Comorile incertitudinii? 
Pentru că: „Certitudinile exclud stilul […]” (Cioran, 
Silogismele amărăciunii [în românește de Nicolae Bârna, 
Humanitas, 1992]).

Iată cum a izbutit Jean-Pierre Longre să „elucideze 
chestiunea ca să se descotorosească mai bine de ea”, în chip 
savuros – pentru el însuși ca și pentru noi cititorii!

     Mai 2020.
____________________________

*. Cf. Jean-Pierre LONGRE, Richesses de l’incertitude. 
Queneau et Cioran / The Riches of Uncertainty. Queneau and 
Cioran, ediție bilingvă, tradus din franceză de Rosemary LLOYD, 
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Black Herald Press, Paris-London, 2020. 
Notă: Conferențiar de literatură franceză și francofonă 

contemporană la Universitatea „Jean Moulin” (Lyon-3), autorul 
unor studii despre Raymond Queneau (Raymond Queneau 
en scènes, Presses Universitaires de Limoges, 2005), Francis 
Ponge, Jean Tardieu etc., al studiului La nouvelle francophone en 
Belgique et en Suisse (CEDIC, Centre Jean Prévost, Lyon, 2004), 
colaborator la diverse reviste, cercetătorul Jean-Pierre Longre 
excelează în domeniul literaturii române de expresie franceză și în 
traducere franceză.

Fondator și președinte al Asociației Rhône-Roumanie, de 
peste două decenii semnalează și recenzează neobosit majoritatea 
cărților de autori români traduse în Franța, de autori români scriind 
în franceză sau de autori francezi scriind despre România. Iar Une 
belle voyageuse. Regard sur la littérature française d’origine 
roumaine (Editura Calliopées, Paris, 2013) – relatând și al său 
coup de foudre din 1990 pentru ospitaliera și francofila Românie, 
ca invitat al unei prietene născute în Transilvania – cuprinde, mai 
ales, texte despre: Panait Istrati, Emil Cioran; avangardă (Tristan 
Tzara, Benjamin Fondane, Gherasim Luca); teatru (I. L. Caragiale, 
Matei Vișniec); poeți de expresie franceză sau traduși (Basarab 
Nicolescu, Letiția Ilea, Horia Bădescu, Linda Maria Baros, Sanda 
Stolojan, Magda Cârneci; Lucian Blaga, Teodor Mazilu, Ioan Es. 
Pop); romancieri scriind în franceză sau traduși (Petru Dumitriu, 
Dumitru Țepeneag, Thomas Pavel, Virgil Tănase, Oana Orlea; 
Gabriela Adameșteanu, Mircea Cărtărescu, Norman Manea, 
Florina Iliș, Radu Țuculescu); autori de cărți despre România 
(Lucian Boia, Catherine Durandin).

 Traducere în românește și prezentare 
de Anca-Domnica ILEA

Mihai ARDELEAN

Geniul, de la neuroplasticitate 
la realitate

E un truism să spui că toată viața ne putem întrebări 
la care ori nu poți răspunde, ori le amânăm răspunsul 
pentru viitor, sperând că timpul ne va aduce mai multă 
înțelepciune. În viață trecem pe lângă viețile altora, 
actuale și trecute. Experiența personală, istoria și cultura 
universală ne stau întru ajutor, dar și dovada trudei să ne 
înțelegem semenii cât mai aproape de adevărurile pe care 

le au și le poartă cu ei în lumea largă. Fără să admirăm 
și să speculăm excepționalul la alții, am fost și suntem 
spectatori ai faimei unora dintre noi, dar mai întotdeauna 
am bagatelizat și chiar am sfidat celebritatea atribuită ca un 
corolar acestor existențe. Cred că în primul rând din cauză 
că am considerat celebritatea fiind trecătoare ori adesea 
lipsită de o susținere reală, pentru a-i da prea multă atenție. 
În schimb, mai rar, pe unii dintre cei pe care i-am admirat 
din tot sufletul, pentru creațiile lor nemaiîntâlnite, i-am 
caracterizat ca fiind geniali. Dacă ne-ar cere cineva să ne 
argumentăm părerile, am mărturisi că e simplu să atribui 
genialitatea celor recunoscuți ca atare de toată lumea, dar 
este deosebit de anevoios să le găsim locul pe treptele de 
cunoaștere ale realității umane accesibile nouă. 

 Să înțelegi și să explici geniul integral, așa 
cum a făcut-o profesorul doctor Mircea Alexandru 
Birț, pe înțelesul tuturor, în volumul său Geniul de la 
neuroplasticitate la realitate, de 442 de pagini, este o 
acțiune temerară, remarcabilă în primul rând prin munca 
de creație deosebită pe care a depus-o autorul. O  muncă 
îndelungată de-o viață, închinată medicinei și culturii, 
pentru a duce la bun sfârșit ce și-a propus cu atâta 
devotament în împlinirea unei promisiuni asumate, aceea 
de  deslușire a căilor întortocheate pe unde, printre oamenii 
obișnuiți, genialitatea se caută pe sine. Cartea tipărită în 
condiții grafice de excepție la Editura Școala Ardeleană, 
2019, este unică, la noi, în literatura științifică, în literatura 
consacrată biografiilor oamenilor de geniu și în eseistica  
pe  tema genialității. 

O primă așezare a temei propuse constă în stăruința 
de a dezbate cât mai deplin Definiția conceptului - în 
capitolul cu același titlu - așa cum s-a format acesta de-a 
lungul timpului. Dacă definirea geniului se pierde în 
cuvinte, în schimb, sunt mai ușor de definit contribuția 
geniului la cunoașterea prin creație sau prin dezlegarea unor 
mistere ale lumii, în funcție de epoca și cultura în care un 
om genial își desfășoară activitatea.  Abordarea complexă a 
temei lucrării începe cu prezentarea și istoricul conceptului 
de geniu. Geniile nu sunt niște ființe conjuncturale. Ele 
își aduc aportul, în chip de revelații într-un domeniu, 
datorită structurii particulare a personalității, felului 
în care își trăiesc afectivitatea și, nu în ultimul rând, pe 
fondul intelectului lor supradotat. Pașii spre recunoașterea 
lor unanimă sunt noutatea conceptelor și principiilor puse 
în circulație, invențiile și descoperirile, la care societatea 
reacționează „prin judecăți de valoare pozitivă”. Geniile 
ridică barierele timpului, revoluționează prezentul, 
schimbă tiparele gândirii comune, reînnoiesc „artele și 
științele”. Contemporanii geniilor receptează toate aceste 
modificări ca deosebit de originale, intrigați fiind și de 
faptul că acești originali văd ceea ce nu văd ceilalți.  
De-a lungul istoriei, această posibilitate pentru a cărei 
împlinire plină de contradicții oamenii geniali erau gata să 
se sacrifice, i-a asociat adesea pe cei mai originali dintre 
ei cu nebunia. În subcapitolul Trăsăturile geniului putem 
urmări în evoluție trăsătura spontaneității autoatribuită de 
unii scriitori și muzicieni și inventatori geniali în felul în 
care ideile creatoare le-au apărut pe neașteptate. Această 
trăsătură este întâlnită mai rar la pictorii Renașterii și mai 
frecvent la pictorii moderni, precum Pablo Picasso, Henri 

cu cărțile pe masă



176

Matisse, Salvador Dali. Părerea memorabilă a lui Thomas 
Edison, că geniul este 1% inspirație și 99% transpirație, 
comută reușita minților cele mai inspirate chiar și  în marja 
acelui 1%,  la trăsături mai perene: sârguința, perseverența, 
râvna, răbdarea, tenacitatea, stăpânirea de sine atunci când 
este centrată pe realizarea anumitor scopuri prin munca 
de creație. O altă trăsătură, independența sau autonomia 
asociată nesupunerii și răzvrătirii împotriva conveniențelor 
sociale, rezultă din cunoașterea de sine, din idealurile 
supraomenești și din preaplinul muncii depuse caracteristice 
geniilor. Elanul vital al acestora este la cote înalte, atunci 
când nu este asociat cu suferința psihică și fizică. Asocierea 
dintre nebunie și geniu are un parcurs istoric, fiind exacerbată 
în perioada romantismului. Comentând remarcile lui Arthur 
Schopenhauer referitoare la întâlnirea prolifică dintre 
nebunie și  geniu e de reținut formularea autorului cărții: 
„Era (după Schopenhauer) o dovadă certă a unei înrudiri 
între geniu și nebunie, un semn al timpului, al epocii, 
favorizând reafirmarea ideii că între geniu și nebunie există 
o legătură, că instabilitatea mentală era un aspect crucial al 
martiriului geniului, că geniul dacă este un dar este în aceeași 
măsură și un blestem.” La definirea romantică a îngemănării 
divinului cu rătăcirea demoniacă a  spiritului sunt  trecute 
în revistă originalitatea, excelența, căutarea performanței, 
reputația adesea postumă, excentricitățile printre care cea 
vestimentară este cea mai vizibilă. S-ar putea conclude după 
acest capitol dedicat conceptului și istoricului de geniu că 
totuși criteriile  de identificare a geniilor sunt totuși precare 
față de opera acestora. 

Personalitatea, psihopatologia, neurofiziologia, 
sexualitatea, organicitatea, sociabilitatea și modalitățile de 
a comunica sunt jaloanele prin care sunt plimbate geniile 
de către autor, cu particularitățile lor de excepție față  de cel 
ale oamenilor obișnuiți. 

În consecință, un capitol care își propune să ne 
inițieze în legătură cu aceste repere este Geniosologie, 
în care sunt actualizate cercetările rezervate geniului ca 
fenomen uman. Sunt importante câteva puneri la punct 
ale autorului, precum „singură aptitudinea naturală, nu 
ar explica creația”. De asemenea, în precizările dintr-o 
diviziune a Geniosologiei, numită Substrat, investigații 
este subliniat rolul mamei, print-un citat preluat din 
lucrarea Personnages hors du commun a profesorului de 
psihiatrie J.M. Alby: „Dacă tu ești un Dumnezeu pentru 
mama ta, tu ești un Dumnezeu pentru toată lumea.” Rolul 
tatălui este diminuat, în afară de cazurile când, in extremis, 
sunt negați printr-un paricid simbolic, ca în exemplele 
date de  Blaise Pascal, James Joyce, Marcel Proust, care 
au devenit într-adevăr creativi după decesul taților. Tot 
o formă de paricid, într-o interpretare psihanalitică, sunt 
folosirea pseudonimului  în locul numelui de familie, la fel 
ca și căutarea unei false origini paterne nobiliare sau ilustre, 
exemplele fiind Mateiu Caragiale, Honoré de Balzac, 
Johann Christian Friedrich Hölderlin, Guy de Maupassant. 
Educația în sine și îndeosebi aceea precoce a aptitudinilor 
și a supradotării intelectuale sunt importante în stimularea 
geniilor, dar sunt de amintit și autodidacții geniali, din care 
relevanți pentru știință și muzică rămân Thomas Edison 
și Hector Berlioz. Într-o  reluare actualizată a studiului 
personalității geniului cu ajutorul testelor și chestionarelor 
semidirective, deosebit de elaborate, autorul conclude că în 

afara tulburărilor de personalitate cu exprimare clinică nu 
se constată ca „o eventuală tulburare de personalitate să se 
asocieze dominant, relevant cu geniile.” Particularități ca 
de pildă „o imaginație bogată”, asociațiile „intempestive, 
radicale” chiar dacă  pot fi întâlnite și la maniacali, dispoziția 
aflată la baza acestora este în alte scopuri  și cu totul altfel 
mânuită de genii. Înălțimea aspirațiilor geniilor nu are, în 
general, vreo limită, coexistând adesea cu decepția de sine,  
nefericirea  manifestări a ceea ce psihanaliștii numesc „o 
rană narcisică” care în aceeași viziune „devine frecvent un 
autentic motor al operei.” 

Referitor la sexualitatea geniilor, în subcapitolul 
consacrat acesteia, ni se relevă comportamentele 
consemnate ale creatorilor de renume. Observațiile 
conspectate din biografii, mărturisiri, nu trec de pragul 
unei sexualități comune epocilor în care au trăit aceștia, 
o sexualitate tangentă cu domeniul lor de activitate,  cu 
plăcerile tarifate, cu munca de creație și cu  anturajele 
frecventate. Astfel, aflăm că intelectualii sunt amanți 
modești, pictorii și sculptorii  se culcă cu modelele lor 
care sunt transpuse în opere de artă, mai mult, ori mai 
puțin senzuale, iar homosexualii își sublimează “tentația 
interzisă” în procesul de creație. Bordelul și sifilisul erau 
o obișnuință până la întâlnirea dintre emanciparea de 
prejudecățile unei burghezii pudibonde și descoperirea 
tratamentelor antiluetice.

Autorul analizează cu ajutorul exemplelor oferite 
de Lenin și Dostoievski crizele existențiale care le-au 
determinat activitatea, în rău – în cazul conducătorului 
revoluției bolșevice – și în mod creator în acela al 
scriitorului. 

 Dezordinea și nesiguranța din mediile sociale 
perturbate provoacă mintea omului să găsească un sens, 
o cauză și deoarece rațiunea nu-l ajută să mai înțeleagă 
o realitate haotică, născocește sensuri și cauze iraționale, 
alături cu realitatea, precum conspirațiile și comploturile 
indirecte împotriva sa, dar îndreptate intenționat și în 
mod direct împotriva omenirii. De această degringoladă a 
gândirii celor care caută să dea o explicație întâmplărilor 
care le amenință existența profită însă niște minți diabolice 
puse pe dirijarea oamenilor în folosul propriu, ceea ce pentru 
aceste minți înseamnă acapararea puterii prin specularea 
frustrărilor și emoțiilor negative ale semenilor. Astfel de 
minți diabolice au capacități și aptitudini uneori geniale, 
se vorbește - fără să se persiste în cercetări științifice în 
această direcție - de „genii ale răului”. Printre geniile 
malefice, alături de geniile benefice aflate în paginile cărții 
îi găsim pe Lenin, geniul celei mai răzbunătoare lupte de 
clasă – cu determinanta criză existențială provocată de 
faptul că fratele lui fusese executat în urma unui complot 
neizbutit de asasinare a țarului Alexandru al III-lea - și 
Stalin geniul manipulărilor și execuțiilor politice, dacă se 
admite că diabolicul poate coexista cu genialitatea.

Motivarea criminală pentru cei care au crezut 
în charisma lor a fost anihilarea claselor sociale educate 
vinovate de exploatarea dreptului de proprietate (burghezia, 
moșierii, nobilii,  posesorii de pământ, proprietarii de 
imobile și de orice fel de bunuri de care proletariatul era 
lipsit). Motivarea aceasta era doar de formă, în spatele ei 
fiind voința nemărginită de putere - indiferența până la 
negarea oricărei ființe umane, având-o înscrisă în caracter.
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 Durerea fizică și psihică, singurătatea, tulburările 
psihice, insomniile introduc note particulare care nuanțează 
viața și opera geniilor.  Boala unui plăsmuitor genial „nu 
creează decât excepțional un om nou, ea descoperă sinele 
ascuns în noile capacități pe care le ignoraExtazul artificial 
și dependențele de droguri se regăsesc asociate  uneori în 
traseele biografice și opera unor creatori fenomenali. 

Până și unele vise ale oamenilor geniali au un 
conținut creator în căutarea de răspunsuri la întrebările 
care-i frământă pe firul activităților din domeniul în care 
excelează. Exemplele viselor lui Kekule și ale  lui Einstein, 
care s-a visat  alunecând cu viteza luminii pe versantul 
înzăpezit al unui munte, au devenit legendare.

În capitolul Geniul și funcțiile cerebrale superioare 
sunt menționate date despre memoria formidabilă, limbajul 
metaforic, inovator, hipernuanțat și percepția amplificată, 
modificată de trăirile emoționale ale geniilor. Toate aceste 
particularități se află sub patronajul unei inteligențe care „s-
ar putea raporta și noțiunii de suprainteligență, umanul și 
contribuția în domeniul uman fiind cea care le nuanțează.” 
Iar în cazul creatorilor care la testele de inteligență nu au 
rezultate deosebite de grupul martor se specifică că aceștia 
își „utilizează diferit capacitățile lor, talentul, aptitudinile 
[...] perseverența, conștiința puternică a propriei identități.” 
Hiperconectivitatea neuronală asociată cu „o gândire 
predominant metaforică”, pusă în evidență cu metode 
neuroimagistice, este o caracteristică a ambelor emisfere 
ale creierului  marilor creatori, în comparație cu persoanele 
mai puțin creatoare. Rolul mediului și al genelor eredității 
sunt de amintit, fiecare cu o pondere de 50%. Astfel, 
anumite amintiri psihotraumatice din copilărie „pot să 
influențeze concretizarea unei înclinații genetice.” 

Pentru sinestezia ca substrat al „creativității 
originale” a fost identificată gena corespunzătoare.  

Un rol central în structura cărții, așa cum 
rezultă și din titlu, îl ocupa neuroplasticitatea „care 
atestă schimbarea schimbării structurii creierului cu 
fiecare acțiune (perseverentă sau impusă de modificări 
anatomice n.n.) realizată prin perfecționarea circuitelor”, 
în scopul unei adaptări și reconectări continue.  Beneficiul 
constă în flexibilitatea comportamentelor, dar, în mod 
paradoxal, cu efecte atât pozitive, cât și negative, se 
poate ajunge și la alternativa unor comportamente rigide. 
Neuroplasticitatea creierului nu determină capacitățile 
intelectuale și aptitudinile geniului, în schimb ajută, 
dezvoltă și consolidează excepționalitatea acestuia. Prin  
învățare și exercițiu intelectual se mărește numărul de 
sinapse neuronale. Spre deosebire de creșterea masei și 
ramificațiilor neuronilor „antrenați și stimulați”, neuronii 
utili și funcționali pot să se reducă numeric, în condiții 
în care ei devin selectivi în urma antrenamentului și 
aptitudinilor excepționale, așa cum se întâmplă la pianiștii 
remarcabili.

Fiecare epocă din istoria culturii are un stil 
și o modă cu particularitățile ei. Astfel, în perioada 
romantismului se poate vorbi de drama geniului romantic. 
Retragerea într-un turn de fildeș s-a încetățenit ca expresie, 
fiind folosită prima dată de criticul Charles Augustine 
Sainte-Beuve în caracterizarea personalității retrase și 
introvertite a scriitorului romantic, Alfred de Vigny iubitor 
de contemplații în solitudine – în contrast cu deschiderea 

socială a lui Victor Hugo. Romantismului autorul îi rezerva 
un capitol Romantism și suicid scris și publicat, în anul 
2006, pe care-l atașează motivat lucrării sale despre geniu. 
La scriitorii romantici conclude autorul: „Moartea nu mai 
era negată sau devalorizată, era căutată într-un mod activ, 
deoarece în spiritele romantice era o continuare a vieții sub 
o formă diferită.”

Profesorul Mircea Alexandru Birț are darul 
neobișnuit de a-și alege acele personaje geniale, în capitolul 
Și geniile sunt oameni..., reproducând momente și acțiuni 
cruciale din viața lor, care să completeze răspunsurile  pe 
care le găsim în această carte în legătură cu întrebările  
fundamentale: ce este geniul și cum se explică genialitatea? 
După ce pune în evidență omenescul nevoilor și trebuințele 
trupului și psihicului creatorilor geniali, cu satisfacțiile 
și bolile lor îl citează pe Victor Hugo „Au, la rândul lor, 
propria bestie.”  Pe fondul contrastului dintre normele 
sociale și contestarea lor de către genii regăsim câteva 
caracteristici ale biografiilor acestora: înfruntarea normelor 
morale ale epocii, contestarea oricărei chingi morale și 
sociale, inovațiile creatoare, nonconformismul, atitudinea 
rebelă, conflictul cu disciplina oamenilor obișnuiți, relațiile 
sociale neglijate, tendința la izolare, căutarea absolutului. 
Poate în aceste trăsături distincte ale comportamentului lor 
rezidă explicația faptului că au fost predecesori ai epocilor 
în care au trăit și pioneri ai avangardismului, care a debutat 
la începutul secolului al XX-lea.

Sunt menționabile câteva remarci ale autorului 
referitoare la câteva dintre geniile alese ca exemple ale 
vieților surprinzătoare ale acestora:

Hector Berlioz devenise dependent de opium prin 
poarta durerii;

Charles Dickens confirmă, ca și multe alte genii, 
că nu  întotdeauna creația nemuritoare se suprapune 
caracterului autorului;

Teatrul -la Ibsen - este arta singurătății, efortul lui  
creator fiind protestul unui solitar, pentru care descoperirea 
de sine era mai importantă decât orice altceva;

Anton Bruckner are un mesaj către eternitate;
Hugo Wolf – un poet care gândea în termeni 

muzicali;
Despre Lev Tolstoi, soția se întreba dacă el a 

fost capabil să iubească cu adevărat o ființă umană și nu 
omenirea ca idee;

În căutarea împlinirii și regăsirii personalității și 
a trăirilor autentice, Ernest Hemingway a fost un militant 
antisistem, prizonierul propriei sale imaginații în goana 
după viața adevărată.

Egon Schiele spunea „Nu este important artistul, 
cât arta în sine este nemuritoare.” 

Profesorul doctor Birț acordă o prezentare amplă 
atât biografică, cât și psihanalitică lui Salvador Dali. Îi 
găsește cheia succesului și mecanismelor de apărare cu 
care a făcut față unei familii psihopatogene „O autentică 
artterapie pentru el însuși, pentru controlul pulsiunilor și 
al trăirilor psihopatologice invadante, o barieră împotriva 
psihozei”: Dacă am face abstracție de geniul său, de 
creativitatea sa, clinicienii s-ar hazarda să-l eticheteze cu un 
mixtum compositum de tulburări de personalitate. Datorită 
genialității creațiilor sale orice diagnostic pus artistului nu 
poate avea  decât un rol marginal. 
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Se subînțelege din concluzia profesorului de 
psihiatrie Mircea Alexandru Birț că geniile sunt de două 
ori marginale. Opera geniilor, nereceptată adesea la timpul 
când a fost concepută, îi marginalizează în societatea care 
nu-i pregătită să le recunoască valoarea inestimabilă. Iar 
colectivitatea umană  preocupată de realizările ei materiale 
la modul prejudiciabil de a pune bariere în fața revoltaților și 
de a-i bloca pe cei care vor să le ridice, îi lasă descoperiți pe 
creatorii geniali înaintea științei medicale a cărei primă grijă 
este să diagnosticheze și, mai apoi, să-i marginalizeze prin 
motivații, așa-zis realiste, pe cei care se individualizează 
dincolo de limitele admise. Limite prea încet schimbate în 
comparație cu salturile pe care genialitatea le face în viitor. 
Așa cum nu se poate face abstracție de un geniu, acesta 
este dificil de înțeles numai prin folosirea Manualului de 
Diagnostic si Clasificare Statistica a Tulburărilor Mintale 
și experiența psihiatriei ca știință.

Pentru unele genii cunoașterea valorii proprii se 
îmbină cu suferința, pentru altele cu lipsa de scrupule, de 
etică și de morală în promovarea operei și personalității lor 
în confruntări acerbe  cu confrații și mediul social. Dar, și 
unii, și alții își dedică existența creației.

Lucrarea profesorului Mircea Alexandru Birț 
consacrată înțelegerii apariției neașteptate a creațiilor 
geniale din partea unor oameni de excepție se încheie 
cu capitolul Vindecări inexplicabile în miracole și stări 
mistice. O perspectivă spirituală și cognitivistă. În această 
parte finală a cărții se face o incursiune în domeniul 
miracolelor și al minunilor, sugerând în chip metaforic 
asemuirea dintre minune și genialitatea, aceasta din urmă 
fiind o manifestare omenească defel contrară „Legilor 
Naturii”. Suprapunerea miraculosului peste geniu este 
relevantă. În prezența paradoxurilor prezente în viața și 
opera geniilor, autorul mai găsește un artist care contrazice 
opinia unanim acceptată că un infirm cu mâinile paralizate 
de poliomielită la 7 luni nu poate deveni un pictor 
recunoscut pentru tablourile de o frumusețe neobișnuită, 
cu toată maniera realistă în care sunt pictate, în opoziție cu 
moda timpului. Este cazul lui Manuel Parreno Rivera din 
Huelva, din Spania, a cărui operă o consideră un „miracol 
tehnic” Rivera din Huelva, prin felul în care  pictează cu 
gura și degetele de la membrele inferioare. Prin capacitatea 
unor oameni de a găsi soluții în situații nerezolvabile 
pentru alții, suntem din nou, undeva între miracol, geniu și 
înzestrare creatoare nemaiîntâlnită. 

Pariul pus pe genii pentru aportul lor la progresul 
omenirii prin descoperiri și opere epocale,  un rămășag 
făcut cu susținătorii progresului prin colectivism, a fost 
câștigat de profesorul Mircea Alexandu Birț, autorul 
acestei cărți.

 Rămân întrebările: care va fi și cum va arăta 
progresul următor datorat geniilor și dacă se poate ca 
geniile să conlucreze între ele ca o elită care se descoperă 
pe sine, pentru binele societății, nu mai departe de ceea ce 
se voia un ideal în Republica lui Platon?

Florin-Corneliu POPOVICI

De la regal la regal, amical
  

 

Pentru Cristian Pătrășconiu, jurnalismul de mare 
clasă nu mai e de mult timp o taină, la fel și lumea elevată 
și fenomenul cultural prin care se mișcă cu dezinvoltură. 
Discuții de taină despre felurite ,,taine” prind contur în 
volumul De taină*, unde are ca invitați la dialog noocrați 
aleși pe sprânceană (Ioana Pârvulescu, Mirel Bănică, 
Ioan Alexandru Tofan, Bogdan Tătaru-Cazaban, Madeea 
Axinciuc, Monica Pillat, Adrian Papahagi, Martin S. 
Martin, Ioana Scoruș, Ion Vianu, Dan Grigore), oameni 
consacrați și de mare vocație în domeniile în care 
profesează (literatură, sociologie, muzică, psihanaliză, 
religie, medicină, antropologia religiei, educație, psihiatrie), 
unsprezece la număr (doisprezece, cu interlocutorul lor 
cu tot, Cristian Pătrășconiu, pe post de ,,oficiant” de 
ceremonii, cifră cu profunde reverberații simbolice), în 
proporție echilibrată femei și bărbați (De taină fiind o carte 
deopotrivă ,,feminină” și ,,masculină”, împletire de voci), 
cu toții autori de cărți, în spiritul corectitudinii politice 
pe care se fundamentează deontologia. Sunt discuții de 
taină oximoronice, întrebări-răspuns, întrucât cadrul lor nu 
rămâne unul privat, intim, restrâns, tête-ẚ-tête, ci devine 
unul public, un ,,bun” de uz comunitar.

Misiunea lui Cristian Pătrășconiu, cel care 
vine în întâmpinare și oferă oportunități (de lectură, de 
cunoaștere, de reflecție), cel care ia cuvântul, dar și îl oferă 
cu generozitate, care a atins performanța aducerii laolaltă 
a unor oameni de mare calibru intelectual (invitați, iată, 
să elibereze din preaplinul lor de idei, să se desfășoare), 
este de a provoca, de a scoate, prin întrebări abile (care, 
vorba Ioanei Pârvulescu, pun pe gânduri), stimulatoare, 
la obiect și LaPunkt, deschizătoare de drum, pline de 
miez, maximum-ul de esență, iar răspunsurile pline de 
tâlc și de învățătură nu se lasă așteptate. Și de o parte, și 
de alta, intervievator-intervievați, primează standardele 
înalte, știința discursului, spontaneitatea abordării și a 
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răspunsurilor. Nu e ,,vorovit”, ,,zborât” (în Banatul de 
Munte, a sta la zbor echivalează cu a sta de taină folosit 
în Oltenia de care amintește Cristian Pătrășconiu), taifas, 
pălăvrăgeală, cheat-chat, sporovăială, vorbit în șoaptă, pe la 
colțuri sau ,,pe șest”, ci o solidă documentare, exteriorizare, 
taină (și experiență) împărtășită, deslușită, (po)vestită, 
mai exact spus, despecetluire, ieșire deliberată din sfera 
muțeniei și a misterului. Nu e doar ,,Nevoia de miracol, 
nevoia de luciditate.” (p.18), așa cum apare în interviul luat 
lui Mirel Bănică, ci și nevoie de comunicare. Similar, nu 
hazardul sau întâmplarea funcționează în cazul alegerii, 
de către Cristian Pătrășconiu, a partenerilor de discuții, ci 
criteriile elitiste, anvergura intelectuală a partenerilor săi 
de dialog. 

Tematica aleasă este una de mare forță cărturărească, 
subiecte practic inepuizabile, unele cu tentă filosofică: 
rugăciunea, miracolul, ,,omul lăuntric, îngerii și ierarhiile 
divine, omul și ipostazierile sale, educația, trădarea și 
,,ispita trădării” (p.75), rolul creștinului în Cetate, ,,Suflet, 
medicină și cultură” (p.96), clonare, biologie, genetică, 
(bio)etică, iubire, patimă și îmbolnăvire, muzică, literatură.

Cei unsprezece sunt noocrați la lucru, vorbind 
deschis despre cărțile, proiectele, planurile, felul în care 
percep lumea (materială și transcendentală), oameni care se 
ex-plică, se depliază simbolic, ies în afara lor.

Cristian Pătrășconiu e inspirat, dovadă provocările-
tentații lansate invitaților săi, ,,pânzei” de veritabil ,,arahne” 
pe care o țese în jurul acestora, a ,,nadei” pe care o întinde 
abil: ,,Cum se măsoară/apreciază/valorizează rugăciunile 
scriitorilor (și ale personajelor acestora)? După forța lor 
literară, după tracțiunea lor spirituală?” (p.11); ,,Există 
umor în rugăciunile scriitorilor?” (p.15); ,,În ce fel este 
nevoie de luciditate, de discernământ, când vorbim, când 
scriem, când luăm în posesie tema aceasta a miracolului?” 
(p.26); ,,un <<om lăuntric>> există în sine?” (p.36); 
,,Credința ajută în mod suplimentar să ajungi/să ajungem 
la un <<om lăuntric>> sau mai degrabă nu?” (p.37); ,,De 
ce iubim – cei care iubim – îngerii?” (p.46); ,,Ce fel de 
pedagogie vine de la îngeri?” (p.52); ,,Cum se poate ține un 
înger aproape? Și cum se poate el îndepărta sau cum poate 
fi el îndepărtat? Cum (ne) păzim îngerul păzitor?” (p.54); 
,,Ce înseamnă, de fapt, să îți pierzi chipul?” (p.72); ,,E 
ușor să fii Iuda?” (p.76); ,,S-ar fi putut salva Iuda?” (p.77); 
,,Există o pedagogie a trădării?” (p.79); ,,E mai ușor să 
trădezi decât să iubești?” (p.80); ,,Poți singur, doar singur, 
să te reîntorci la tine?” (p.81); ,,Avem nevoie de iluzii?” 
(p.82); ,,trădează bărbații mai mult decât femeile?” (p.84); 
,,E o provocare să fii creștin în secolul XXI într-o Europă 
care fuge de rădăcinile sale creștine și la granița cu o Rusie 
care instrumentalizează ideologic ortodoxia?” (p.92); 
,,omul va fi tot mai mult un mic Dumnezeu sau va fi mai 
aproape de vechiul Dumnezeu?” (p.100); ,,Cultura, cărțile 
fac ele mâna mai sigură unui medic sau mai cu seamă 
unui chirurg, bunăoară?” (p.102); ,,Cum poate fi creatoare 
boala?” (p.106); ,,Iubim sau ne îmbolnăvim?” (p.109); ,,se 
pot face opere mari dacă nu ai caracter?” (p.126); ,,Cum 
vindecă literatura? Sau, de fapt, vindecă ea cu adevărat?”; 
,,Dar poate literatura să facă și rău, să rănească?” (p.129); 
,,Ne poate învăța muzica bunătatea, generozitatea în mod 
obligatoriu?” (p.137); ,,muzica poate salva lumea? […] 
frumusețea poate salva lumea?” (p.150). Multe dintre 

întrebări îi surprind chiar și pe cei cărora le sunt adresate, 
iar răspunsurile primite caută să se mențină în același plan 
al desăvârșirii. 

Cel mai adesea, întrebările lui Cristian Pătrășconiu, 
dar și răspunsurile primite transcend limitele/dimensiunile 
cărții, ele fiind cu bătaie lungă, adresate cititorului invitat 
astfel să cugete asupra lor și să vină cu propriile variante. 
Toți care sunt parte din acest regal cultural nu au nici o 
taină (citește reținere) în a fi ei înșiși, de a vorbi deschis, 
aplicat, doct. Cei care pun umărul la De taină sunt unanim 
de acord asupra crizei majore în care se află cultura (și nu 
numai): ,,Cultura umanistă […] împinsă tot mai mult spre 
margine. Spre periferie.” (p.71). Scopul lor nu e de a pune 
țara la cale, ci de a repune cultura pe Cale. Felul în care o 
fac partenerii de dialog ai lui Cristian Pătrășconiu e 
revelator: ,,Dacă ar exista un gen literar numit o călătorie 
prin biblioteca proprie, aici mi-aș încadra cartea.” (Ioana 
Pârvulescu, p.9); ,,Poezia e mai aproape de rugăciune […] 
Ea e deja un limbaj aparte, netocit […], se înalță de la sine, 
chiar când umblă prin mocirlă.”(idem, p.10); ,,Povestea 
este, probabil, cel mai vechi lucru care îi obligă pe oameni 
să fie atenți, și curioși, și bucuroși. Ca să nu mai vorbim de 
miezul ei bogat și hrănitor.” (idem, p.11); ,,Nimeni nu 
pierde dacă pariază pe rugăciune, adică pe cuvânt și pe 
puterea lui. Desigur, nu pe cuvântul gol, ci pe cuvântul plin, 
în care ești ascuns tu, cel adevărat.” (idem, p.11-12); ,,Cred 
că femeile, poate chiar mamele, sunt inventatoarele 
rugăciunilor. Bărbații doar le-au imitat.” (idem, p.13); ,,Să 
faci pe cineva să râdă e o mare performanță sufletească. Mă 
refer, desigur, la râsul de calitate, nu la hăhăială, care e 
foarte enervantă.” (idem, p.15), ,,cred din toată inima că 
literatura e pur și simplu viață […]” (idem, p.16); ,,sunt de 
principiul că atunci când faci ceea ce îți place, chiar poți să 
ai succes și să te simți bine și cu tine, și cu cei din jurul tău.” 
(Mirel Bănică, p.20); ,,Pentru mine, există două probe 
supreme în viața unui intelectual: proba bibliotecii și proba 
anticariatului.”; ,,Eu nu am orgolii de autor […] Scriu din 
pură plăcere. Nu știu cum vin cărțile mele; nu urmăresc un 
Mare Plan. Ele vin pur și simplu.” (idem, p.23); ,,În stratul 
zero al credinței, nu merge cunoașterea din cărți.” (idem, 
p.27); ,,bucuria, care cred că îl caracterizează esențial pe 
<<omul lăuntric>>, după cum încearcă să ne facă să 
înțelegem și Nicolae Steinhardt; atenția, dar nu văzută ca 
virtute soldățească, ci ca grijă de a nu pierde ceva esențial 
pe care lumea are să îl arate; în fine, iubirea, care se naște 
atunci când nu poți să nu împărtășești miracolul descoperirii 
cerului.” (Ioan Alexandru Tofan, p.35); ,,Îngerii sunt puntea 
între necreat și creatul sensibil, între incorporal și corporal. 
Fără ei, lumea ar fi incompletă. (Bogdan Tătaru-Cazaban, 
p.47); ,,Îngerul e călăuză, revelator, dar nu este cauză, nu 
este <<domn>>. În pedagogia lui există o lecție care se 
adresează celor ce vor să se desăvârșească: este cu putință 
să fii strălucitor în smerenie, să fii înfricoșător de înalt în 
cunoaștere și totuși să rămâi discret.” (idem, p.53); ,,Nu toți 
văd îngeri. Nu toți pot fi vrednici să le fie gazde, să le 
contemple aici, în această viață, făptura de lumină și 
inefabila strălucire.” (idem, p.56); ,,Eu invit, de fapt, la o 
revenire la ceea ce suntem și la ceea ce sunt lucrurile mai 
adânc, la reinstituirea legăturilor originare, cu trimitere la 
principiul originar, nu ca revenire în timp. (Madeea 
Axinciuc, p.63); ,,dacă ești matur spiritual în propria ta 
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tradiție, poți intra într-un dialog matur cu celelalte tradiții, 
nu doar fără să renunți la identitatea proprie, ci afirmând-o 
neagresiv și îmbogățind-o laolaltă cu ceilalți. Nu trăim 
singuri, ci împreună cu ceilalți. Un om singur nu poate 
comunica. Dar dialogul cu celălalt nu mă face să devin 
celălalt, nici să îi impun celuilalt ceea ce gândesc eu; 
întâlnirea noastră, dacă este reală, autentică, ne îmbogățește 
pe amândoi.” (idem, p.64); ,,nu ajungi la Hristos dând la o 
parte toți oamenii din jurul tău. Nu acesta este mesajul 
christic, ci unul exact invers: iubește-ți aproapele ca pe tine 
însuți!” (idem, p.67); ,,Cred că trebuie redescoperită această 
căutare a înțelegerii cu privire la uman și umanitate, în toate 
dimensiunile posibile. Este nevoie, cred, este obligatoriu să 
avem o viziune și o strategie prin care să reconsolidăm 
educația având ca miză dezvoltarea omului.” (idem, p.69); 
,,Mă tem că Iuda, cel de azi, din vremurile noastre, nu ar mai 
avea atât de acut conștiința vinovăției sale. Poate chiar nu ar 
mai avea-o deloc. Și-ar lua arginții și și-ar deschide cu ei o 
afacere profitabilă, fără să se mai uite în urmă. (Monica 
Pillat, p.76-77); ,,Nu cred că trădarea este azi motiv de 
reflecție. Este atât de răspândită și atât de înrădăcinată în 
mersul zilnic al lumii noastre, încât nu mai constituie un 
obstacol de ordin moral. Se practică pe scară largă 
compromisul, șantajul, traseismul, iar cei care protestează 
trebuie marginalizați și discreditați de cei dintâi.” (idem, 
p.78); ,,Ca să revii la tine însuți, ar trebui să ai puterea să 
întorci spatele celui care ai devenit și să o iei pe un alt drum, 
să lași în urmă egoismul și ispitele narcisiste și să te apleci 
asupra celor din jurul tău. Altruismul, este, în opinia mea, 
soluția salvatoare.” (idem, p.81); ,,femininul trădător se 
bazează pe arsenalul seducției, mizând pe <<naivitatea>> 
masculină.” (idem, p.84); ,,pentru ca răul să prospere, e 
destul ca cei buni să stea deoparte; poți ignora politica doar 
dacă ești sigur că și ea te ignoră pe tine.” (Adrian Papahagi, 
p.92); ,,Cred cu tărie că învățătura lui Hristos este calea 
regală spre bine, frumos și adevăr, spre omenie și iubire 
fraternă, spre cinste și dreptate, iar credința creștină este cel 
mai bun antidot la ispita totalitară, care relativizează 
persoana umană și absolutizează statul sau societatea. (idem, 
p.95); ,,Viața textelor este legată de viața oamenilor. Dar 
accesul la text se va schimba: formele în care ni se va 
prezenta textul și timpul în care le vom parcurge vor fi altele, 
noi. (Martin S. Martin, p.97); ,,Marii scriitori vindecă 
omenirea. O fac spunând adevărul, un adevăr pe care un om 
obișnuit nu îl poate vedea. O fac dându-ne acces la emoții 
vindecătoare, înălțătoare, formatoare.” (idem, p.101); ,,Îmi 
permit să afirm că un doctor cult este mai bun decât unul cu 
lacune de educație și cultură. Cultura formează interesul real 
față de persoana umană, responsabilitatea de om a doctorului. 
Pe un chirurg care stă și 12 ore, și 16 ore într-o operație (eu 
știu aceasta foarte bine), cărțile îl pot ajuta în multe feluri. În 
primul rând, îl ajută să nu devină cinic. Cinismul este foarte 
periculos în viața medicală și, din păcate, destul de prezent. 
Într-un fel, și ce o să spun acum nu e o justificare, ci o 
explicație, cinismul este o formă de autoapărare a doctorilor. 
E un fel de psihoterapie la purtător. […] Responsabilitatea 
îți interzice dreptul de a fi slab, de a ceda, de a te lăsa 
deprimat, înmuiat. La această formă de <<cinism>> m-am 
referit.” (idem, p.102-103); ,,ne îmbolnăvim doar dacă 
iubirea cu care am fost iubiți nu a subântins un spațiu optim. 

Prea puțină sau prea multă iubire au consecințe grave, 
ambele duc la patologii, chiar dacă diferite. Iubirea se învață, 
nu ne naștem știind să iubim. Psihanalitic vorbind, iubirea la 
prima vârstă înseamnă prezența psihică a mamei (sau a 
persoanei care crește copilul) împreună cu portanța brațelor 
sale, împreună cu empatia mamei, împreună cu capacitatea 
ei de reverie, împreună cu capacitatea ei de îngrijorare, 
împreună cu felul în care-și privește copilul, împreună cu 
iubirea cu care îl iubește tatăl copilului, deci toate acele 
atribute care structurează mintea și sufletul bebelușului și, în 
consecință, ale adultului care va deveni copilul.“ (Ioana 
Scoruș, p.109); ,,Deci, da, dacă nu iubim, ne îmbolnăvim, 
dar, mai întâi, dacă nu am fost iubiți cu o iubire sănătoasă, 
suntem candidații unei viitoare nefericiri, care are în inima 
ei o patologie emoțională.” (Idem, p.110); ,,Militantismul îți 
ia din gradele de libertate, or, un psihanalist tocmai asta 
trebuie să fie, liber pe cât este capabil. Liber de dogme, liber 
de propriul Inconștient (o utopie, desigur), liber până și de 
ceea ce a învățat din psihanaliza teoretică. Nu e total posibil, 
dar e foarte util să reușești într-o măsură considerabilă.” 
(idem, p.119); ,,Literatura mi-a adus foarte mult, în primul 
rând pentru că mi-a adus exercitarea unei funcții vitale, din 
punctul meu de vedere: aceea a imaginarului. Când citești, 
nu procesezi un simplu text; în capul tău se întâmplă tot felul 
de lucruri pe care nu le controlezi și care pot să fie, unele 
dintre ele cel puțin, extraordinare. De altfel, deosebirea 
dintre un om care citește și unul care nu obișnuiește să o facă 
este că lectura dezvoltă tocmai această funcție fantastică, 
fantasmatică a minții. Literatura este un puternic stimulant 
al asociațiilor de idei.” (Ion Vianu, p.124); ,,eu sunt foarte 
legat de limba română. Nu m-aș simți autorizat să fac 
literatură într-o altă limbă. Cred că e cuviincios să faci 
literatura în limba al cărei coproprietar ești. Eu sunt 
coproprietar al limbii române, la ea am acces și, ca atare, mă 
simt autorizat să scriu în limba română.” (idem, p.127); 
,,Orișicât aș fi de mizantrop, nu aș putea să binecuvântez 
sfârșitul omului.” (idem, p.135); ,,Simțul acesta al 
comunicării vizual-muzicale cu o persoană de sex feminin 
care vine din muzică și care împarte cu tine aventura 
muzicală este foarte prețios. Se întâmplă ceva ca un fel de 
exercițiu la stimulatorul de amor.” (Dan Grigore, p.136); 
,,Nu pot să zic că intru în scenă; eu sunt deja acolo.” (idem, 
p.138); ,,Muzica, în funcție de anumite stiluri, este un șir de 
aventuri ale vieții.” (idem, p.140); ,,muzica poate forja 
caracterele.” (idem, p.141); ,,Am murit de mai multe ori și, 
pe urmă, am înviat cu ajutorul muzicii.” (idem, p.148).

Carte utilă, sub zodia dialogurilor necesare, adecvare 
la context, deconspiratoare și decompensatoare, carte cu 
miză (spirituală), a întâlnirilor fericite, exerciții de seducție 
jurnalistico-literară, cu un vădit rol popularizant-paideic-
formator, convergență de Idei, ce rămâne. Iată câteva atribute 
De taină. Liantul ei: miracolul-Idee, marea ei ,,taină”.

Șarja elegantă, discursul rafinat, binomul întrebare-
răspuns, felul în care cei unsprezece dau glas unui credo 
personal, evantai de minți sclipitoare nimbate de profunzime 
și de bunăcuviință. Din toate acestea, numai ceea ce rămâne 
încă nespus reprezintă, cu-adevărat, o taină. 
__________________
*Cristian Pătrășconiu (coord.), De taină, Timișoara, Editura 
Universității de Vest, 2020, 151p.
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Savu POPA

Estetica visceralității. Thanato-grafii ale 
subconștientului poetic

Să presupunem că manechinele lui Bruno Schulz 
ies din locuințele lacustre ale lui Bacovia, se preumblă în 
acel peisaj ,,spectral”, unde ,,toate sunt privite/de autorități 
bătrâne”, desprins din lirica lui Aurel Pantea și trec prin 
tot felul de situații întâlnite în textele lui Daniil Harms sau 
Gottfried Benn. În linii mari, cred că aceasta este imaginea 
lumii anchilopoetice a lui Ioan Mateiciuc, în care este vorba 
despre o lume înfățișată în toată splendoarea ei fragmentată, 
supusă privirii din unghiuri sau perspective care aparțin unui 
itinerariu spectral.

Tot ceea ce ține de ideea de spectru, în această poezie, 
presupune, în primul rând, o continuă și neobosită mișcare, o 
dinamică a sinestezicului, o topire a insolitului în pasta densă 
a realității.  Pe coperta a IV-a a volumului anchilopoetica a lui 
Ioan Mateiciuc, Liviu Antonesei făcea o afirmație care, fără 
doar și poate, surprinde una dintre identitățile poeziei practicate 
de către poetul bucovinean: ,,Poezia lui Ioan Mateiciuc nu este 
una de cuvinte, deși poetul are un desăvârșit simț al limbii, ci 
una de substanță. Este o poezie a eului și a relațiilor acestuia 
cu lumea.” 

În consecință, acest volum este structurat sub forma 
unor thanato-grafii care înfățișează subconștientul poetic, acea 
zonă abisală de unde, ca  pe un ecran imanent, apar experiențele 
unui psihic poematic instabil, de-o incoerență străbătută de 
irizări neantice,  stră-fulgerat de fluxuri și refluxuri ale unor 
stări sau senzații care izbucnesc în mod magmatic și sunt, 
apoi, disipate la suprafața discursului, sub forma unui periplu 
secvențial ireal.

Secvențele anchilopoematice ne înfățișează o existență 
marionetizată, care se desfășoară în avanscenă, adică la 
nivelul aparentului faptic, a ceea ce se arată sau se pregătește 
deocamdată, să iasă la suprafața inaparentului problematic, a 
ceea ce se pune cu insistență într-un vizibil prematur, bântuit 
și sfâșiat de contradicții tulburătoare. O avanscenă în care 
întâmplările sau ființele se frământă, se de-formează, în care 
corpul este prins, rămas fără putința unei evadări, strivit sau 
mutilat între rampa propriei sale finitudini și cortina care 
acoperă experiențe senzoriale consumate între limitele sau 
liniile unor contururi sepulcrale. 

De aceea, aparența aceasta evenimențială pare 
confecționată parcă dintr-un înveliș amorf și, din această cauză, 
oferă senzația de impersonalitate marmoreeană, dincolo de 
care se întrevede o emoție obscurizată, re(a)dusă la stadiul 
producerii unor simțiri abstracte, desfigurate senzorial. 
Textele, unele mai lungi, altele sub forma unor panseuri de-o 
brevilocvență tensionată, incisivă, conțin și se susțin prin 
imagini de-o evanescență cenușie, fantasmatică, la limita dintre 
morbid și extatic.

Ieșirea din tiparul uman presupune, în mod paradoxal, 
adoptarea unei strategii de apariție a ființelor costumate ,,în 
oameni”, ca o modalitate de camuflaj, de mascare a demascării 
spirituale a omului care a dorit să își depășească sau să își 
nege propriile limite și, ca să supraviețuiască în continuare, 
se conformează platitudinii omnisciente, se adaptează lumii 

închise în propriul ei anonimat carceral: ,,astăzi/ ne vom 
costuma în oameni și/ vom ieși în stradă/ cine știe. Poate/ nu ne 
va recunoaște/ nimeni”.

Nudurile devin proiecții ale trupurilor lipsite de identitate 
sau contur, ele se suprapun, acoperindu-se, descompunându-se, 
într-un ceremonial coșmaresc al dinamicii non-formelor. Acest 
ceremonial își conține și propria sa ,,literaritate” (Heinrich 
F. Plett), doar că o literaritate înfrântă din pricina neputinței 
textului de a mai comunica semnificații insolite. În lumina 
unei literarități deturnate, hârtia nescrisă acoperă carnea fără 
vreo formă anume, iar raporturile vitale sunt și ele răsturnate, 
copiii își nasc mamele dintr-o nevoie inaparentă, paradoxală 
de a deregla mersul lumii. Scena poematică este ocupată, 
încă de la început, de ființe devitalizate, emaciate, care iau în 
stăpânire un teritoriu amorf propice existenței unei atmosfere 
apocaliptice, aflate în desfășurare lentă, stagnantă, blocată 
într-un prezent tern, într-o atemporalitate sepulcrală, golită de 
orice dimensiune umană: ,,nuduri de hârtie așezate pe nuduri 
de carne/ hrănesc nuduri de copii care atunci/ când plâng nu 
plâng nasc mame/ cu obrajii rumeni și palmele crăpate/ care 
taie nuduri lemnoase pentru a face/ frig lumii”.

O realitate de o răceală crudă, viscerală prinde contur 
în imaginile desprinse parcă dintr-un scenariu al unei lumi post-
autopsiate: ,,strălucești ca o bucată de carne crudă/ în care se 
uită când se piaptănă copilele/ înainte de a merge la oglindă”.

Dintr-o estetică a visceralității își trag seva: scenele 
apocaliptice ale unui cotidian tumefiat, străbătut de irizări 
morbide, supus fragmentărilor care au loc în întunericul 
conștiinței care atârnă greu în vidul letargic al lipsei oricărei 
coerențe (,,ploile ne tot sapă în pământ/ din burțile de cârpă/ 
se mai strecoară târându-se mereu/ peste foița de protecție/ 
a noilor procesoare cardiace/ lăsând o pojghiță luminoasă/ 
dumnezeu. exe”), extaticul funebru, vibrațiile de diapazon ale 
ceremonialului traumatic potențat sau scăzut ca intensitate, 
în ritmul acestei dislocări dintre coerență și incoerență, dintre 
conștient și subconștient (,,deasupra tavanului de plexiglas/ 
invoc tăcerea convulsivă/ a nebuniei totale”),  un insolit 
clarobscur, sentimentul unei perpetue flagelări interioare 
(,,mașinile ne vor verifica stopul cardiac și rimele/ e clar că vom 
sta de partea răului”). Sau, alte elemente de atmosferă cenușie 
se regăsesc în secvențele următoare: ,,târându-mă pe trupurile 
animalelor care vegheau/ tu scrijeleai cu lingura în măduva 
mea/ fără mila unui impuls vital” sau ,,fragmente din carne 
plutesc iar ploaia/ le înghite cu setea din diminețile în care/ uit 
să respir uit să respir uit”.

Imagini provenite, de-a dreptul, din teatrul purcăretian 
sau din tablourile lui Chirico  (dacă ar fi fost pictate de 
Caravaggio) par desprinse din atmosfera unui bâlci grotesc, în 
care dimensiunea senzorială capătă un caracter insolit și unde 
legile firescului și ale logicii sunt anulate și înlocuite cu cele ale 
unui suprarealism butaforic, stăpân pe domeniile unui imaginar 
histrionic și fantast: ,,miroși ca o bucată de carne injectată cu 
motorină/ de o mireasă trimisă la culcare” sau ,,mirese-narmate/ 
lanțuri de gheață/ bătrâni ghemuiți la subsol/ nebunii din stradă 
efecte viniluri./ recunosc că e destul de târziu”.

Neliniștitoare, ,,dătătoare de extaze” contradictorii, prin 
formula anchilopoetică a lui Ioan Mateiciuc se poate realiza 
măsurarea intensității fragmentării ființei umane, a scindărilor 
propriului eu, dar, totodată, funcționează și ca ,,ceasornicul” cu 
care Dumnezeu ne măsoară destrămarea (Lucian Blaga). 
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Simona Ştefana ZETEA

Creştini	în	faţa	lui	Israel.	Spre 
redescoperirea unui raport fratern?

Este de salutat publicarea în ultimii ani (şi) la 
editurile catolice româneşti a unor lucrări cu privire 
la relaţiile dintre creştinism şi iudaism. Între acestea 
se numără cartea lui Michel Remaud, Creştini în faţa 
lui Israel. Slujitor al lui Dumnezeu, apărută la Galaxia 
Gutenberg (Târgu Lăpuş) în 2018; alături de ea aş 
semnala însă deopotrivă Creştini şi evrei între trecut 
şi viitor a aceluiaşi autor (promovată de astă dată de 
editura Sapientia) sau Poporul primului Legământ. 
Abordări creştine ale misterului lui Israel a lui Jean-
Miguel Garrigues (Blaj: Buna Vestire 2013). 

Pe linia iniţiată în catolicism odată cu declaraţia 
Nostra aetate, dar încercând să ducă mai departe 
conţinuturile conciliare - novatoare, dar inevitabil 
„lacunare” (iar Remaud nu se sfieşte să pună în evidenţă 
aspectele trecute paradoxal sub tăcere în NA 4) - lucrarea 
aici semnalată caută să discearnă sensul pe care îl are 
(ori l-ar putea dobândi) pentru lumea creştină existenţa 
poporului evreu (şi după Cristos). Aşa cum se anunţă 
deja din titlu, autorul propune drept cheie de lectură 
a destinului lui Israel tema slujitorului lui Dumnezeu 
din cartea lui Isaia. Alegerea ar putea părea întrucâtva 
provocatoare creştinilor deprinşi să lectureze pasajele 
cu privire la serv în cheie (exclusiv) prefigurativ-
cristologică, de parcă ar fi lipsite de o semnificaţie 
intrinsecă în contextul căruia îi aparţin. Autorul, care - 
s-ar cere precizat aici - scrie originalul în 1983, la puţină 
vreme după Vatican II adică (pe când încă nu exista 
nici în Occident o atât de abundentă literatură relativ la 
iudaismul în sine, rădăcinile ebraice ale creştinismului, 
raporturile dintre Biserică şi Israel, anti-iudaismul 
creştin chiar), îşi prezintă, cu modestie, opţiunea ca pe 
o simplă ipoteză de lucru. Oportunitatea dezvoltării ei 
va putea fi cântărită de cititorii înşişi în urma lecturării 
acestei cărţulii, care oferă numeroase piste de reflecţie, 
în pofida extinderii pe doar 160 pagini. 

Dacă ar fi să surprind eu ceva din potenţialul 
acestei interpretări, aş evidenţia capacitatea sa de a 
zgudui din temelie anti-iudaismul încetăţenit în lumea 
creştină, tema leagând implicit destinul lui Israel, 
inclusiv în ce priveşte suferinţele sale, de cel al lui Isus, 
după ce preţ de veacuri ne-am obişnuit să le vedem în aşa 
radicală opoziţie. Pe tema acestor suferinţe, lecturând 
cartea lui Remaud, poate ar fi timpul să ne întrebăm, cum 
au făcut şi creştinii din Occident imediat după Şoah, în 
ce măsură acestea au fost favorizate şi de ceea ce Jules 
Isaac numea „învăţătura dispreţului” în mediul eclezial. 
O înnoire a relaţionării Bisericilor din România la Israel, 
pe care astfel de apariţii editoriale ar putea-o impulsiona, 

ar implica în mod necesar o reflecţie în ce priveşte: 1. 
ilegitimitatea perpetuării în viaţa eclezială (inclusiv în 
liturghie) a anumitor elemente antiiudaice (aşa cum 
sugerează autorul , „tradiţia” Bisericii pe această temă 
ar fi de reevaluat, asumat cu durere, dar nu de replicat); 
2. riscul vehiculării voluntare sau involuntare prin 
catehizare, predicare, teologie a unor perspective anti-
ebraice; 3. persistenţa şi uşurinţa răspândirii unor clişee 
şi mentalităţi anti-iudaice, chiar în condiţiile asumării 
teoretice a unei perspective deschise asupra evreilor, 
„fraţii noştri mai mari” - după o expresie a papei Ioan 
Paul al II-lea.

În acest sens publicaţia aici semnalată este cu 
adevărat provocatoare (a se citi o provocare) pentru 
mediul (creştin) românesc, o chemare la a revizita 
elementele anti-iudaice care încă ne impregnează cultul 
şi cultura. Deşi a fost redactată cu aproape patruzeci 
de ani în urmă, lucrarea nu şi-a pierdut actualitatea şi 
trag nădejdea să pună pe gânduri pe cât mai mulţi dintre 
cititorii săi din România, indiferent de apartenenţa 
confesională, stimulând o schimbare a mentalităţilor şi 
uzanţelor.

Mihai BATOG-BUJENIŢĂ

Covid	19,	2020 sau nevoia de 
Till Eulenspiegel

De-a lungul vremurilor, culturile populare au 
pus în circulaţie personaje care s-au dovedit a fi mult 
mai longevive decât trecătorii lor creatori. Aceste 
personaje, nu de puţine ori inspirate din viaţa de zi cu 
zi, au trecut mai apoi în literatură, iar ceva mai târziu 
şi în cinematografie rămânând astfel în memoria 
colectivă mult mai persistent decât chiar mari oameni 
de ştiinţă sau personaje de primă mărime în istoria 
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didactică. Uneori îi întâlnim în marile pieţe urbane 
acolo unde înfruntă trecerea secolelor sub formă de 
statui, echilibrând astfel tendinţele de a umple spaţiile 
culturale deschise cu monumentele unor războinici cu 
figuri aspre şi cu săbiile scoase. O mică, dar foarte 
semnificativă, victorie a culturii împotriva pornirilor 
belicoase atât de proprii nouă oamenilor! Interesant 
este şi faptul că istoriografia sentimentală îi descrie ca 
fiind inteligenţi, iuţi în replici şi de cele mai multe ori 
farsele lor aduc nu numai râsul pentru cei năpăstuiţi 
ci şi îndreptarea unor rele ori pedepsirea abuzurilor. 
Că sunt îmbrăcaţi precum omul de rând al vremurilor 
lor sau că folosesc drept armă arcul cu săgeţi sunt alte 
sugestii folosite în tehnica povestirilor pentru a le crea 
acestor personaje aura de apărător al celor pe care 
nimeni nu-i apără de asuprirea şi abuzurile puterii 
indiferent cu se numeşte aceasta: regală, eclesiastică 
sau a slujbaşilor cu ifose.     

 Sunt bine cunoscute numele lor, unele dintre 
ele chiar şi de copiii care de multe ori se joacă de-a 
Robin Hood sau Wilhelm Tell. Ar fi însă nedrept să 
nu amintesc aici şi de ceva mai puţin, din păcate, 
cunoscutul super-erou al evului mediu german, Till 
Eullenspigel. Spre deosebire de ceilalţi, acest personaj 
este individualizat prin faptul că, se precizează 
deseori în scrierile apărute la începutul secolului al 
XVI-lea, el este ceea ce astăzi am numi un intelectual, 
iar farsele lui, cele adresate puternicilor zilei sunt de 
cele mai multe ori făcute în scris, cu vreun pamflet 
sau alteori cu o lupă care aprinde hârtia cu înscrisuri 
nedrepte pentru popor.  

 Chiar şi faptul că are o presupusă piatră 
tombală în oraşul Mölln din landul Schleswig-Holstein 
unde este reprezentat într-o manieră rebusistică 
sub forma unei bufniţe (simbol al înţelepciunii) cu 
o oglindă (simbol al adevărului) în mână, ceea ce 
redă de fapt într-o germană arhaică un nume plin 
de înţelesuri pentru acei care reuşesc să descifreze 
sensurile ascunse, ne confirmă această calitate a 
eroului: cultura, ştiinţa de carte!

 Cam acestea au fost gândurile mele pe timpul 
parcurgerii, cu mare folos intelectual, dar şi plăcut 
amuzament, a noului volum de catrene şi epigrame ale 
bunului prieten Sorin Finchelstein, evreul canadian 
cu suflet şi spirit românesc, umoristul care ştie că 
ironia fină şi acidă având ca efecte buna dispoziţie şi 
râsul este, la momentul potrivit, cea mai bună armă 
împotriva oricăror necazuri.

 Asemenea personajului popular cu care-l 
asemuiesc, Till Eulenspiegel, inteligenţa sa nativă, 
armonios împletită cu o cultură impresionantă, cu o 
gândire şi un condei rebel, dar deloc deranjant pentru 
cei asemenea lui, plus un spirit acid şi neiertător cu 
cei care-şi afirmă obtuzitatea ca pe o calitate, a dus la 
apariţia acestui volum, al III-lea, numit, aparent banal: 
„COVID	19,	2020” (ed. PIM din Iaşi cu o prefaţă de 
George Corbu, preşedintele Uniunii Epigramiştilor 
din România) într-o perioadă în care din varii pricini, 

avem mai mult tendinţa de a ne văicări, ascunzându-
ne oportunismul şi făţărnicia în spatele unor măşti 
ceva mai perfide decât cea medicală, obligatorie prin 
lege.   

 Perfidie, oportunism, făţărnicie? Cum este 
posibil una ca asta s-ar întreba unul (unii!) dintre cei 
cu musca pe căciulă, acum când întreaga lume este în 
suferinţă şi durere? Simplu!  Citez din carte: 
Cercetători experţi, din Bolintin,/Au dat, tot dibuind, 
peste-un vaccin,/Ei observând că orişice tulpină/De 
virus se dizolvă-n tescovină.	(Vaccin	de	Bolintin)

 Dacă este adevărat sau nu, putem verifica 
oricând pe micile (în prezent, un eufemism!) ecrane 
care, precum ochii neadormitului Argus, stau de veghe 
peste spaimele noastre cele cu sau fără de motiv.

 Sigur, autorul este un rebel în sensul cel mai 
bun al cuvântului având în vedere că fără astfel de 
rebeli am fi trăit şi acum în peşteri luminate cu feştile 
înmuiate în seu unde să ne proslăvim neînfricata 
noastră tradiţie şi puterea învăţăturilor din străbuni. 

 Mi-a plăcut şi o trimitere la mai vechea 
poveste a lui Ivan Turbincă (dacă nu mai ştiţi de el 
nu este Ivan vinovat!) cea care argumentează spusele 
de mai sus cele referitoare la cultura autorului: E 
cătrănit Ivan fiindcă/De două ceasuri se căzneşte,/Da’ 
nicidecum nu reuşeşte/Să prindă virusu-n turbincă. 
(Paşol	na	turbinca	vidma!)

 Nu voi trece nici peste faptul că Sorin 
Finchelstein, cunoscător a cel puţin trei limbi, dintre 
care două de circulaţie mondială, îşi permite să pună 
în valoare acest admirabil buget de cunoaştere făcând 
interesante jocuri inter-lingvistice cu subtile trimiteri 
spre plictiselile vieţii conjugale: Cum se întinde 
pandemia,/Observ un fenomen complex,/Ş-anume, 
soţul şi soţia,/De plictiseală, iar fac sex. (Faut	 de	
mieux…)

 Nu o voi uita nici pe doamna Alegra 
Vezjak Fluksi din Coraţia, cea care cu multă dăruire 
augmentează volumul dovedind un remarcabil talent 
pentru îmbinarea ideilor din catrene cu grafica satirică. 
Se alătură astfel celor care practică un acest gen de 
intersecţie a două tipuri de creaţie umoristică având 
fiecare conciziunea caracteristică, completându-
se însă în cel mai fericit mod. Şi voi reitera aici 
remarca din prefaţa domnului George Corbu fiindcă 
ea prezintă, cu talentul epigramistului de marcă, 
chintesenţa unei epoci: un	 virus	 din	China	 inspiră	
un	evreu	canadian	cu	rădăcini	în	România	să	scrie	
un	volum	de	epigrame	îmbogăţit	cu	grafica	satirică	
a	unei	doamne	din	Croaţia.	O realitate imposibil de 
înţeles cu numai trei decenii înainte!

 Exemplele şi referinţele ar putea continua 
însă, dragă cititorule asta ar însemna să fii frustrat de 
plăcerea lecturii unor savuroase „năzbâtii” literare 
create de mintea unuia dintre cei mai prolifici şi 
talentaţi epigramişti ai timpului. Şi bine ar fi să nu uiţi 
la sfârşitul exerciţiului să-i adresezi şi lui un zâmbet 
din tot sufletul. Merită!
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Alin TAT
Nevoia de claritate

Când mă gândesc la cazul Mănăstirii 
Nicula, ca greco-catolic, am sentimente amestecate. 
Pe de o parte, după treizeci de ani de la căderea 
comunismului, cu toate schimbările de societate pe 
care le-am trăit, am senzația aproape iremediabilă că 
Nicula aparține istoriei ortodoxe recente și doar vag 
memoriei greco-catolice. Atât de clară a fost operația 
de apropriere și de câștigare a unui bun simbolic – 
dar și fizic – din partea Bisericii Ortodoxe. Desigur 
că aceasta s-a petrecut în anul 1948 și s-a pecetluit 
în cele patru decenii de comunism, iar istoria 
postdecembristă nu a schimbat nimic în această 
privință. Ne-am fi așteptat poate ca după 1989 
Nicula să redevină greco-catolică, așa cum a fost 
timp de 250 de ani. Ea a devenit, însă, un simbol al 
ortodoxiei românești din Ardeal și al doilea loc de 
pelerinaj, ca importanță, în România.

Pe de altă parte, toate acestea, oricât de 
încărcate de dramatism ar putea fi sau ar putea 
părea, au devenit aproape normalitate. Principiul 
majorității a primat în fața altor considerații de drept. 
Îmi place să cred că nu a fost vorba aici de dreptatea 
celui mai puternic, ci de un argument rațional menit 
să conducă la rezolvarea unei situații conflictuale.

Între a revendica și a te resemna există însă 
și o a treia cale, cea a cultivării memoriei în datele ei 
esențiale. Dacă Nicula este văzută ca un caz aparte 
prin miza simbolică pe care a ajuns să o reprezinte, 
ea este totuși parte a unei problematici mai generale, 
și anume raportul nostru cu propria istorie religioasă. 
Revizităm o tematică ce poate fi sensibilă pentru 
unii, dar care nu trebuie ocolită din motive de 

falsă diplomație eclesiastică: cum ne raportăm, ca 
greco-catolici și ortodocși, la dubla noastră istorie 
transilvană a ultimelor trei secole? A spune că greco-
catolicii au trădat Ortodoxia e un gest pripit atât pe 
temeiuri istorice cât și teologice. Istoric, Ortodoxia 
românească nu arăta la 1700 așa cum arată azi, 
într-o biserică autocefală și în contextul redefinirilor 
moderne ale ortodoxiilor naționale; iar teologic, ar 
însemna să ai o privire foarte scurtă dacă ai vedea 
doar miza locală, de solidaritate națională, și ai lăsa 
complet de-o parte criteriile care contează din punct 
de vedere dogmatic. Refacerea unității creștine, 
grav afectată între Răsărit și Apus, nu ține de agenda 
politică, ci de mandatul creștinismului, ca Biserică 
a tradiției apostolice. De aceea abia o privire 
binoculară, istorico-teologică, va oferi o perspectivă 
justă asupra relațiilor noastre de biserici-surori și nu 
de secte aflate în rivalitate.

Dialogul teologic se subsumează de ceva 
vreme ecumenismului, dar dorința de apropiere 
între creștini e coextensivă istoriei Bisericii. Altfel e 
greu de imaginat miza reală a teologiei, ca păstrare 
creatoare a unui patrimoniu de credință, împreună 
cu formele cele mai adecvate de transmitere a 
acestuia.Ce ne rămâne de făcut? Aș zice că suntem 
datori să cunoaștem trecutul așa cum a fost și nu așa 
cum am fi vrut să fie, să asumăm rănile pricinuite 
de conflictele dintre frați și să vindecăm această 
memorie, privind spre viitor. Practic, înseamnă să 
renegociem narațiunile noastre și să cădem de acord 
asupra unei versiuni împărtășite asupra trecutului 
nostru comun. Și asta pentru a nu trăi în relativismul 
unor viziuni unilaterale, care alimentează o imagine 
complezentă despre noi înșine, fie ca minoritari, fie 
ca majoritari, ambele forme ale triumfalismului și 
autoîndreptățirii.
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Maria ZINTZ

Expoziția „După 30 de ani privind 
înapoi spre viitor” 

(28 de artiști plastici din Oradea, doi artiști 
din străinătate la Galerii de Artă – Reperaj. Cetate,  

din Oradea)

Este o expoziție care merită atenție pentru că 
ea înseamnă o reflectare a mentalității plastice a unei 
generații în legătură cu perioada care a trecut de la 
Revoluția din România (și nu numai) până în prezent.

Pentru a înainta în viitor, pentru a ne trăi 
prezentul e nevoie să avem o atitudine față de trecut. 
Iar autorii reacționează ca un seismograf asupra 
întâmplărilor existențiale. Mi se pare meritoriu că 
această temă profundă pentru o expoziție a fost gândită 
de o tânără de doar 23 de ani, care a absolvit cursurile 
unei facultăți de artă la Viena doar acum doi ani și 
studiază la un master în Germania. Ea se numește 
Teodora Talhoș, curatorul expoziției, susținută de 
pictorița Vioara Bara, președinta UAPR, Filiala Oradea 
care a reușit cu consecvență și multă dăruire să creeze 
o atmosferă artistică efervescentă într-o scurtă perioadă 
de timp.

Observ că au participat la expoziție trei 
generații de artiști, începând cu optzeciștii, artiștii care 
s-au afirmat încă în anii comunismului.

Teodora Vlaicu în Always	Coca	–	Cola (print 
pe pânză) se referă la uniformizare, „la invazia” Coca-
Cola imediat după Revoluție în spațiul românesc. Coca-
Cola, o băutură atât de dorită în anii comunismului, a 
devenit apoi chiar un pericol pentru sănătate, o marcă a 
consumismului.

Vioara Bara este o prezență activă, pe măsura 
temperamentului său tumultos în viața artistică 

românească. Iar acum, fiind președinta UAPR, Filiala 
Oradea, prin numărul mare de expoziții tematice cu 
artiști bihoreni la Galerii de Artă – Reperaj. Cetate, 
din Oradea, prin inițierea unor expoziții și în alte orașe 
din țară, dar și la Budapesta, Roma, prin invitarea unor 
critici valoroși să organizeze și să verniseze expoziții, a 
conferit identitate artistică tinerilor absolvenți. În arta 
sa, pentru a exprima vidul, haosul, teroarea, distrugerea, 
acte brutale, lupta dintre bine și rău, tot hățișul de aspecte 
contradictorii, a optat pentru lucrări mari, cu echilibrul 
pe muchie de cuțit. Este gata să se risipească, să detoneze 
energiile acumulate determinând noi transformări. A 
expus acum, După	30	de	ani	–	un	abis	între	bestie	și	

om, într-o tratare consecvent expresionistă. O perioadă 
plină de contradicții; a apărut terorismul, cruzimea, 
distrugerile au ajuns la cote nebănuite, agresivitatea, 
nesiguranța fiind omniprezente. Parcă ceva odată 
stârnit, nu mai poate fi zăgăzuit, înăbușit. Contradicțiile 
și lipsa înțelegerii între generații, indiferența, cruzimea 
sunt exprimate brutal, pe măsura conflictelor existente. 

Ujvarossy	 Lászlo a expus o instalație, 
Numărătoarea	 inversă, care transmite un sentiment 

apăsător prin asocierea obiectelor fără viață. Pe un birou 
îmbrăcat cu un material ce ne trimite la ideea de camuflaj, 

cronică plastică
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dar și spre natura devastată, distrusă, sunt așezate trei 
mere într-un verde, un pom de Crăciun uscat, inversat, 
încadrat între două lumânări ce se reflectă pe fundal prin 
trasee fine. Sentimentul transmis este apăsător până la 
spaimă. Unde va ajunge omenirea prin atacul constant 
asupra naturii? Încurajând surogatul, falsul?

O stare de neliniște exprimă și tabloul 
Presentiment, pictat de Dorin Damaschin. Formele 
necoagulate, unduitoare, șerpuitoare în verde și alb pe 
fundalul negru ascund pericole ce par să se ivească 
oricând. Vin de undeva ori sunt temeri ce ne bântuie, 
atât de prezente în jurul nostru. Fantasme, ambiguitate, 
dar care oricând pot deveni reale.

Și sculptura creată de Judith Egyed, 
Reconstituirea formei (gips colorat și sârmă ruginită). 
Formă încă amorfă, deși începe să primească chip, 
având ochi, având culoare ce-i conferă viață - ea dorește 
să aibă identitate, să iasă din starea latentă. Ar putea 
deveni chiar amenințătoare sau prin propriul efort și 
aspirații, își va recăpăta o frumusețe poate odată avută. 
Schimbarea nu e ușoară, la fel ca starea de tranziție după 
Revoluție.

Tot despre Tranziții (acrilic pe pânză) este 
vorba în tabloul lui Ovidiu Sălăgean, care transmite o 
stare de tensiune, de neliniște. Sunt deraieri și rupturi 
la propriu, sunt demolări, distrugeri, într-un spațiu unde 
stăpâne sunt nesiguranța și singurătatea. Contrastele de 
rece (dominant) și cald, fondul ambiguu, negrul, forme 
în cădere sunt mijloace deosebit de expresive.

Despre proiectul „Epoca oțelului” (2007 – 
2010) Ioan Augustin Pop a dorit să precizeze că „atacă 
prezentul din siturile fostei industrii, arheologizate, 
generic selectează și demistifică realitatea imediată 
și suprapunerea cu clișeele estetice. Rezultatul 
experiențelor imediate și impactul acestora asupra 
spațiului public și individual implică investigații asupra 
sinelui – un sine marcat de marginalizare și de un 
imaginar încărcat de teatralism și meditație (...). Seria 
de lucrări constă în imagini de „expresie sculpturală 
pentru integrarea spectatorului”, cadru din lumea de 
oțel, figurații ce invadează spațiul intim”. Vedem blocuri 
– forme puternice, prin structura și înfățișarea lor, dar 
care par mai curând construcții bântuite, în negru, 
oricum în culori închise, dezafectate acum și chiar dacă 
nu sunt încă ruine exprimă sări apăsătoare, demolările 
și distrugerile și-au spus cuvântul, construcții puternice, 
altă dată mândria unei epoci care părea să dureze, lăsate 
în paragină, exprimă un sentiment al destăinuirii, al 
dezolării. Raporturile angulare, ritmul sacadat al unor 
forme tubulare sau lineare contribuie la sentimentul de 
dezolare exprimat. Predomină culori întunecate (negru, 
brunuri șterse, ocru, cafeniu) iar cele mai puternice, 
roșu, albastru nu reușesc să anime atmosfera sumbră, 
crepusculară ce aparține mai curând unei lumi în 
descompunere, chiar ireală. Lucrările își îndeplinesc 

menirea pentru care au fost create. O lume părăsită din 
care omul lipsește. Și chiar când e prezent – artistul ca 
martor la dezastru, apare cu spatele în pericol de a fi 
sorbit ca într-un neant. 

Ioan Augustin Pop a avut o atitudine critică 
asupra transformărilor de după 1989. A demistificat 
realitatea imediată. Rezultatul experiențelor imediate și 
impactul acestora asupra spațiului public și individual 
implică investigații asupra sinelui, un sine marcat și de 
un imaginar încărcat de teatralism, de false valori, de 
lipsa intimității vieții personale trăite în văzul tuturor 
pentru a dobândi audiență, notorietate. Vedem în 
tabloul Crepuscular I (ulei pe pânză) în fundal clădiri 
ce par mai curând construcții goale ori bântuite într-un 
verde albăstrui stins, o lumină crepusculară și în prim 
plan mobile degradate ce exprimă stări apăsătoare. Ne 
cuprinde mai curând un sentiment de destrămare, de 
dezolare. 

Unii dintre expozanți și-au făcut studiile liceale 
înainte de 1989 și observau, înțelegeau că se dorea o 
restrângere a libertății de exprimare (și artistică), 
participau la evenimentele culturale, auziseră de artiștii 
optzeciști care mai la vedere sau aluziv își exprimau 
atitudinea contestatară. Au absolvit facultăți de artă după 
1989, unii dintre ei ajungând la rândul lor profesori în 
învățământul liceal sau universitar.

Mihaela	 Tătulescu a ales să se exprime 
metaforic printr-o instalație, Stereotipii: drumul 
străbătut din comunism până în prezent și mai departe 
este la început „pavat” cu roți de cauciuc fragmentate, 
unele ascunse parțial în țesături amăgitoare. E greoi, 
anevoios, dar apoi pe nesimțite, datorită schimbărilor 
tehnice, desigur, a neatenției, dar și superficialităților, 
a ajuns să se transforme în lego, într-o rețea care îl 
transformă pe cel ce pășește într-un personaj ce poate 
fi manipulat, acaparat de stereotipii. Fundalul închis, 
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nepenetrant ne dezvăluie că drumul devine periculos și 
nu va duce spre ceva optimist. Drumul, dacă nu suntem 
atenți este înșelător. O temă profundă care ar trebui să 
ne preocupe.

Un fir	 roșu leagă telefonul anilor ’70 de 
un computer în instalația lui Radu	 Tîrnoveanu.	
E drumul parcurs de tehnică, dar firul roșu avea 
importanță în epoca comunistă. El ducea la 
comandantul suprem. Este însă și firul continuității. 
Simplu, dar exprimă mult. O istorie a celor care au 
trăit în ambele perioade.

Gol sau conținutul care nu spune nimic 
(instalație cu plexie glass, hârtie colaj) este gândită de 
Rodica Indig. O sticlă aproape goală așezată pe colțul 
unui plexie glass și un ziar vechi gata să cadă. Impresia 
este de gol, de nimic, de absență iar sentimentul este 
neliniștitor. Când și cum se va anima acel loc, alte 
locuri, pentru a se instala siguranța?

Lucrarea semnată de Dorel Găină, No	 can	
bell	 in	 the	 past pare să ne avertizeze că nu e bine 
întotdeauna să scormonești trecutul. În locul unor 
frumoase flori în roșu (ori amintiri), pot țâșni flăcări 
periculoase.

Un sentiment apăsător transmite și instalația 
Subhuman a lui Adrian Judea. Schițe, desen cu plante 
uscate și scheletul unui om, o proteză de picior, 
prezente în instalație nu pot exprima o stare optimistă.

Alb și negru se numește sculptura (piatră, 
lemn, metal) a lui Ovidiu Pascu, ce transmite o stare 
ambiguă. Forma piramidală în alb străpunge în vârf 
o formă în negru cu bandă metalică, simbolizează 
trecutul. Dar dacă tocmai acea formă în negru, mai 
perisabilă, este cea care obturează ascensiunea? 
Trecutul nu poate fi anulat, uitat, înlăturat. Dar oricum 
ar fi fost, el poate ajuta prezentul în ascensiunea sa.

Eugenia Mangra a ales să înfățișeze O altă 
dimineață printr-o modalitate de exprimare abstractă, 
înclinând spre un expresionism abstract pentru a ne 
transmite dinamica, tensiunea existențială, dar și 
stereotipiile, absența unor schimbări adevărate. Totul 
pare la fel, ritmul este sacadat, lipsește ordinea și 
pare că haosul ori debusolarea sunt mai prezente în 
existența cotidiană, iar accentele cromatice în roșu 
intensifică acest sentiment.

Dan Mircea, prin lucrarea Alter ego transmite 
o stare confuză, dar cu încărcătură existențială mare: 
drama omului care vrea să renunțe la vechiul tipar cu 
atitudinea, cu expresia sumbră, în învăluirea întunecată 
a trăsăturilor neclare ce par că se transformă. Creată 
într-o viziune neoexpresionistă, ce se remarcă prin 
conținutul ideatic legat de perioada de tranziție ca una 
dintre lucrările cele mai expresive ale expoziției.

Tot într-o viziune expresionistă se înscrie 
Anima damnată (mixed media) semnată de Tudor 
Frâncu. Este strigătul, un urlet cumplit al omului 
dintotdeauna. Capul este tratat plastic, sculptural, 
parcă desprins de pe o coloană antică și în același timp 
atât de actual în această epocă în care tragicul ocupă un 
loc important, dacă ne gândim la terorism, cataclisme, 
la pericolele pe care nu le bănuiam că ar fi posibile.

Vive la Revolution, de Imre Juhász, instalație 
din obiecte diverse care împreună exprimă promisiunile 
unui viitor fericit prin distrugerea trecutului sugerat 
de o bucată de lemn fără viață. Oare robinetul pentru 
bucătărie nu e înșelător, fiind în posesia mănușilor albe 
ce ascund multe dintre tarele noii societăți? Nu este 
vorba, din nou, de ceva înșelător?
 Lumea poate fi un carusel, ne spune Teofil 
Știop prin Entropic delight - remarcabilă ca sens, dar 
și ca realizare picturală. Cei doi tineri se bucură de 
viață și totuși, acordurile cromatice determinate de un 
roșu ademenitor, la fel și formele neclare, alunecoase 
par să ascundă pericole care pot avea loc în orice 
clipă. Momentele de fericire pot fi de scurtă durată, 
amenințate.

Artiștii ce reprezintă generația tinerilor 
care în timpul comunismului erau copii sau cei ce 
s-au născut după 1989 abordează și ei teme grave, 
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legate de dezamăgirile trăite în acești ani. În lucrarea 
Neidentificat (acryl pe pânză) de Remus Ilisie, trupul 
dislocat al unui tânăr, exonerat de veșmântul în roșu 
și pantofii în alb, reprezintă indiferența politicienilor 
față de problemele celor tineri, lupta disperată a 
tineretului de a-și afla identitatea. O parte a trupului 
e la pământ, cealaltă în cădere. Raportarea formală, la 
fel, cea cromatică (roșu - alb) pe un fundal neutru sunt 
sugestive și transmit drama unei mari categorii de tineri. 
Și lucrarea Copil uitat de sistem (acryl pe pânză) a lui 
Horea Sălăjan, un artist foarte activ în filiala UAPR 
Oradea, exprimă suferința copiilor marcați de sărăcie, 
lipsiți de mijloacele necesare pentru o viață normală. 
Chipul (văzut frontal) nu are trăsături individualizate, 
din contră, e traumatizat, tratat într-o viziune neo-
expresionistă. Povestea copiilor abandonați a rămas o 
problemă nerezolvată până astăzi.

Despre lucrarea expusă de Elsa Stanyer, 
curatorul expoziției, Teodora Talhoș observa în 
catalog: „Rolul pe care imaginea televizată l-a jucat 
în revoluția de la 1989 este reflectată  de către Elsa 
Stanyer în instalația multimedia intitulată Almost not 
there anymore. Stanyer accesează trecutul comunist 
într-un mod indirect și autoreferențial, printr-un dialog 
purtat cu mama ei despre moartea bunicului, fost 
membru al Partidului Comunist Britanic, în decembrie 
1989. Astfel, o tragedie personală și deziluzia care 
i-a urmat este pusă într-un context transnațional”. 
Iar cartea obiect, Vulgata nostra (mixed media) a 
Dorotheei Fleiss ce reprezintă cărți în roșu, se referă 
la îndoctrinare, la presiunea prin impunerea unor cărți 
fără conținut.

Teodora Bicescu ne atenționează asupra unei 
alte probleme grave a acestei perioade „de tranziție”: 
deșeurile care invadează spațiul vital. Artista a pictat 
în Escaladare în viitor (ulei pe pânză) un tânăr care 

încearcă să urce pe un morman de gunoaie. Teréz 
Matza a preferat să gândească o instalație intitulată 
Pâinea cea de toate zilele. A așezat pe o masă o 
farfurie, iar alături medicamente și un ziar ce anunță 
scandaluri politice. În timp ce politicienii se ceartă, 
posibilitățile ca omul să aibă un trai decent devin 
tot mai precare. Artista a optat pentru o reprezentare 
foarte concretă pentru a atrage atenția asupra vieții 
omului de rând, asupra dramelor sale. Dan Daniel 
a ales o modalitate suprarealistă pentru a exprima 
falsitatea unor trăiri și comportamente, precaritatea 
unor ipostaze promovate în media, pseudo-valorile. 
Mihály Murányi a prezentat un film de 3 minute care 
„a început cu acorduri techno, amintind de perioada de 
început al acestui gen muzical în anii ’90, finalizând cu 
o cacofonie sonoră perturbantă din care nu se mai poate 
distinge nimic”. (Teodora Talhoș). Dacă începuturile 
noii epoci democratice fuseseră pline de promisiuni, 
în timp a devenit totul de neînțeles. Și dezamăgitor. Și 
Alicia Wysocka a ales să prezinte un video, prin care 
își exprimă speranța că lumea poate fi salvată, ajutată 
prin terapia prin dans. Iar Flaviu Cacoveanu, un tânăr 
încă student la o facultate de artă din Germania, a ales 
să înfățișeze Class of 1989, un pulover croșetat în roșu 
cu anii 1989, cu ajutorul bunicii sale. Putem accepta 
că piesa expusă exprimă continuitatea, legătura dintre 
generații.

Deci ce observăm? Că artiști din toate trei 
generațiile trag un semnal de alarmă. Lucrările expuse 
transmit un sentiment de dezamăgire, apăsător, chiar 
de revoltă. Trecutul pare să fie încă actual, el nu a fost 
înlocuit, în ciuda speranțelor de la început, cu ceva 
constructiv, autentic, decât într-o prea mică măsură. 
Parcă viitorul se lasă încă așteaptat.
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Cenaclul Revistei Vatra

În 13 noiembrie 2020 a avut loc ultima 
ediție din anul în curs a Cenaclului Revistei Vatra.. Și 
această ediție a făcut parte dintr-un proiect cu finanțare 
nerambursabilă din partea AFCN. Au citit din creațiile 
lor Flavia Adam, Daniela Mărginean, debutantul Szakacs 
Lehel și seniorul Soril Miavoe. Putem spune că a fost o 
ediție de excepție cu atât mai mult cu cât de această dată 
vocilor critice „tradiționale” din Cenaclu (de această dată, 
Cristina Timar și subsemnatul) li s-a alăturat acum și 
Andreea Pop. Pe scurt, am avut parte de lecturi incitante, 
dovezi certe că în creația lirică mureșeană contemporană 
se petrec lucruri bune, de comentarii constructive și de un 
public a cărui implicare în discuții ne-a dat sentimentul 
împlinirii. Mai jos, câte o mostră din textele citite.   (C.	C.)

 KALLIMA INACHUS (Flavia	Adam)

Nu strălucesc, nu tresalt,
urmăresc traseul probabil 
al unei noi fericiri. Iarna,
mirosul de portocală mă ține ușoară
și vie. Când nu am somn,
îmi place să mă documentez despre fluturi.
Kallima Inachus imită frunzele moarte.
Greta Oto are aripi de sticlă. 
În stadiul de-omidă, acumulează 
multă otravă. Ca mine.
Similitudinile îmi dau sentimentul 
apartenenței. Sunt jumătatea cuiva 
care deja m-a uitat. 
În zori, simt nisip peste pleoape.
În zori, solitudinea e 
cea mai umilă formă de existență. 
Atunci, cu fața îndesată bine în pernă, 
țip cât mă țin plămânii de tare,
ca și cum cineva mai înalt decât Dumnezeu
m-ar putea auzi.
Atunci, între tavan și podea,
mă bucur de căldura căminului meu
ca de suplețea unui mormânt.

 eterna întoarcere  (Daniela	Mărginean)

în cuvântul bărbat se lăsase noaptea 
luna cosea jumătate de umbră 
cu altă jumătate 
să le facă o singură inimă

în cuvântul femeie se făcuse dimineață 
soarele întindea lumina în calea lui 
drum spre cel ce avea 
să îi semene primăvară în piept 

cuvântul copil se năștea pe buze arse de sărut și de rugă 
o primăvară o vară o toamnă o iarnă 
inima de copil avea să-i crească în brațe

încet cuvântul mamă se prindea pe buzele copilului
apoi pleca să găsească 
alte si alte cuvinte
precum fluturii ce-i zburau peste creștet

curând de cuvântul copil se apropia inserarea 
luna căuta jumătate de umbră 
să-i facă o inimă nouă 

 Povestea de dragoste a paharului de plastic 
(Szakacs	Lehel)

Am fost îndrăgostit o singură dată în viața mea
Atunci când fata cu ochi albaștri 
Sorbea cafea din mine.
Degetele ei strângeau burta mea așa de tare
Încât era cât pe ce să mă sufoc
Dar nu mă interesa.
Credeam că dragostea noastră va ține măcar
Până când ea ajunge la birou,
Dar la jumătatea drumului
M-a aruncat la gunoi...

Am vrut să mor și
Am crezut că mașina de gunoi
Mă va scăpa de povara acestei existențe,
Dar am continuat să trăiesc
Presat între două pungi de plastic.
Așa am ajuns în ocean
Unde am început să mă sparg în
Milioane de bucățele
Și am crezut că în sfârșit dispar,
Dar oriunde mă uitam
Mă vedeam pe mine
Vedeam cum omor pești și țestoase,
Vedeam cum ajung la robinet,
Vedeam cum ajung în organismul
Fetei cu ochi albaștri și vedeam
Cum se formează cancerul în urma mea.

Am fost îndrăgostit o singură dată în viața mea
Și de atunci tot vreau să mor...

 Cum să nu (Soril	Miavoe)
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…
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Sara PONGRAC

 Mă numesc Sara Pongrac, am 
20 de ani și toți atâția ani de locuit în Cluj. 
Am terminat aici Liceul de Coregrafie și Artă 
Dramatică la secția de Arta Actorului și acum 
sunt studentă în anul II la Actorie la UBB. În 
liceu eram pasionată de filme și am participat 
cu câteva scurt-metraje la Super și la Filmul de 
Piatra. Scriu poezie din clasa a VIII-a doar că 
până anul acesta nu am spus nimănui.

       buza de sus a copiilor 
rula Metropolis și noi
alergam cu berile în mână
prin mica noastră metropolă
din pădure
m-am oprit pentru o secundă
și m-am uitat în sticlă
și era o spumă groasă
cum e dimineața 
când stai la răsărit în Tuzla
și marea dintr-o dată
se oprește
și desenează un contur de spumă
pe nisipul umed
exact așa cum le rămâne copiilor
o dungă pe buza de sus
după ce beau lapte fierbinte din cană
și-n momente ca acestea îți vine să plângi
pentru că Metropolis e un film din 27
pentru că nu mai ști nimic de aproape un an
de prietenii de la Tuzla
și pentru că lapte
îți mai pui doar în cafea

       oamenii cărți de colorat
într-o celulă mică,
binecuvântată cu un geam,
un pușcăriaș rade blând cu lama
părul de pe piciorul altui pușcăriaș,
apoi limpezește lama în vasul de toaletă,
o șterge de pantaloni
și o împachetează într-un șervețel
pe care apoi îl împachetează într-o cârpă
pe care o împachetează într-o bucată de mușama
pe care o ascunde sub pernă. (mica lui 
matrioșka)
toate cărțile de treflă plutesc acum în vasul 
de toaletă;

cu restul, doi bărbați joacă șeptică într-un colț.
cărțile se desprind ușor
și lasă, ca o sepie, să curgă din ele cerneală,
cu un ac, pușcăriașul desenează
pe colegul său carte de colorat.
va ieși peste trei zile
se va întoarce la familia lui,
unde copiii-l vor aștepta cu cariocile în mână
și vor începe să-i coloreze desenele de pe 
picioare
fără a depăși conturul
făcut cu atâta grijă de colegul său,
pușcăriașul,
executat azi.

      mitul androginului
degetul meu arătător
mângâie pielea spatelui tău
și se împotmolește într-o constelație
de semne din naștere
seamănă cu capricorn
sau poate vărsător.
zâmbesc,
îmi dau seama că ești un univers întreg.
cine ești tu în buletin?
cine ești tu în pat?
aduni scoici de pe plajă doar iarna
și asculți discursul lui Churchill când ești beat.
cred că mai de mult
eram și noi doar unul,
înainte să fim trimiși pe pământ vreau să zic
dar au fost nevoiți să ne despartă
pentru că tu te uitai la Tarantino
și eu la Kieslowski
și apoi îți puneai un Kusturica
iar eu un Kubrick.
amândoi refuzam să bem cafea
și să ne uităm la reclame
iar la masă eu îți dădeam carnea
și tu îmi dădeai desertul
făceam mereu baie cu spumă împreună
și dormeam în patul micuț din cușetă
fugeam o dată pe lună din rai
și ne luam un apartament pe Maria Rosetti,
dimineața ne închideam în
Muzeul de Artă,
mie îmi plăcea la românească 
și ție la europeană
după masă făceam turul teatrelor
iar noaptea târziu
după ce ne dădeam jos din metrou la Romană
ne cufundam în cearșafurile albe
ieșeam pe geam la o țigară
și felinarul portocaliu și obosit
din stradă
trecea prin jaluzea
și făcea dungi de zebră
pe trupurile noastre goale. 
eram cel mai indisciplinat androgin
din întreg raiul
așa că au fost nevoiți să ne despartă
am fi devenit prea puternici împreună.
și iată-ne după nouăsprezece ani
în curtea facultății de litere
așteptându-l pe Eros
care a pierdut autobusul
și aleargă de nebun pe stradă.

        suntem Bonnie și Clyde
suntem Bonnie și Clyde
când mâncăm supă la plic
și când dăm examen la istoria teatrului
când mergem la cumpărături la Mega Image
când ne roadem unghiile
și când fumăm în bucătărie.
suntem Bonnie și Clyde 
când ne pierdem prin București
când citim Crimă și pedeapsă
și când facem sex în mașină.
suntem Bonnie și Clyde
când mă lași să te bărbieresc
și când îmi împletești părul
când mergem la cinema
când mă scoți la Taco Bell
și mă duci pe drumul cel mai lung spre casă.
suntem Bonnie și Clyde
când stăm în mare
și valurile ne trec peste cap
și ne sărează buzele,
trupurile noastre se înfrigurează
și tremură parcă împreună
fața ne devine mai mov,
pielea mai zbârcită și avem douăzeci de ani
dar arătăm de șaizeci acolo,
noi doi în mijlocul mării
și peste patruzeci de ani poate vom fi
la fel
Bonnie și Clyde,
sărutându-se în mijlocul mării
și eu nu o să ajung
cu picioarele la nisip
și tu o să mă ții în brațe
și o să mă arunci în sus
când vine câte un val
și vom părea atunci de douăzeci de ani.

      acasă?
acasă e locul în care
îmbrățișarea mamei se simte 
ca o cămașă de forță
și camera e o centură de castitate
când ajung acasă noaptea
îmi bag degetele-n ochi
și cu unghiile îmi mângâi irisul
de pe care dezlipesc lentila
după ce am pus cele două bucăți 
de plastic maleabil pe marginea patului,
îmi bag din nou degetele-n ochi
și caut să scot lacrimi,
să le așez pe pernă
să dorm cu obrazul înmuiat în ele
când e furtună afară
e furtună și acasă
și pereții tremură de frig
și în bucătărie se sparg farfurii
iar eu îmi iau bilet de 
avion de
tren de
autobus
și plec
spre o altă casă
în care oamenii 
nu sunt lipiți de pereți
și nu sunt nevoiți să respire sub apă.
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Festivalul International 
„Matei Vișniec”

Între 21 - 27 martie 2021, debutând de 
Ziua Internațională a Poeziei și încheindu-
se de Ziua Mondială a Teatrului, Muzeul 
Național al Literaturii Române a 
organizat prima ediție a Festivalului 
Internațional „Matei Vișniec”. Cu această 
ocazie, Teatrul Național Radiofonic, 
din postura de partener al proiectului, a 
lansat pe site-ul www.etreatru.ro colecția 
„Matei Vișniec” care include spectacole 
radiofonice realizate după piesele de 
teatru ale dramaturgului optzecist. De 
asemenea, vizitatorii muzeului au putut 
viziona atât poemele grafice expuse, cât și 
o serie de filme documentare cu și despre 
Matei Vișniec și orașul în care locuiește: 
Parisul lui Matei, Vișniec, rege la Avignon 
și Provența, Paradisul posibil. 

 Programul fiecărei zile a avut 
două părți, Diminețile (de la ora 11.00) și 
Serile Festivalului (de la ora 18. 00), iar 
evenimentele au fost transmise online pe 
pagina de Facebook a MNLR, pe site-ul 
MNLR și pe culturaindirect.ro. În prima 
parte a zilei au citit din operele lor poeți 
precum Anca Mizumschi (Arizona, 
S.U.A.), Irina Nechit (Republica 
Moldova), Florin Iaru, Carmen Veronica 
Steiciuc, Vlad Berariu, Teodor Dună și 
Andrei Codrescu (Brooklyn, S.U.A.). Pe 
de altă parte, seara s-au prezentat piese 
din teatrul lui Matei Vișniec montate de 
regizori români și străini, performance-
uri, lecturi de tip „maquette”, spectacol 
de marionete (Eric Deniaud) și o adaptare 
cinematografică după Dinții lui Vișniec. 

Echipa de organizare a Festivalului 
a fost coordonată de directorul general al 
MNLR, Ioan Cristescu.  (S.P.)

La ataș!

Salutăm lansarea recentă (decembrie 
2020) în blogosfera progresistă 
internațională a unei noi platforme 
– Sidecar –, găzduită și îngrijită de 
prestigioasa revistă britanică New 
Left Review. Noul blog, care, conform 
numelui său, se dorește a fi un ataș la 
motocicleta îndelung rulată a revistei, are 
o frecvență, desigur, mult mai ridicată 
decât NLR și o acoperire – dacă se poate 
– chiar mai internațională, cu o respirație 
însă mai apropiată de faptul cotidian și/
sau impresia personală. Printre autorii 
pe care-i întâlnim în paginile Sidecar 
se numără atât vechi staruri ale revistei 
și ale zonei progresiste internaționale 
(Carlo Ginzburg, Wolfgang Streeck, Tariq 
Ali, Patrick Cockburn, Michael Hardt, 
Yannis Varoufakis, Régis Debray, Marco 
D’Eramo, T. J. Clark etc.), cât și multe 
nume noi și promițătoare. Fiind susținută 
de însuși ditamai NLR-ul, platforma nu 

are, probabil, nevoie de urările noastre de 
prosperitate și viață lungă, fiind mult mai 
ferită de intemperiile iminente în care se 
înfundă orice inițiativă independentă din 
blogosferă. Mai degrabă urările noastre 
merg într-o direcție oarecum contrară 
– nu, desigur, în sensul unei cariere cât 
mai scurte, ci a unei cariere fără doar și 
poate strălucite, dar nu chiar într-atât 
încât să înghită și New Left Review-ul în 
lumea virtuală și în spuma cotidianului. 
Autonomia culturalului față de istorie e 
un bun prețios și la stânga – ba chiar, s-ar 
spune, e fix ceea ce-i permite acesteia să-
și supraviețuiască. (A.C.)

Disciplinele umaniste în 
societate

Într-un „Manifest pentru o platformă 
umanistă” lansat public la finalul lunii 
martie, Universitatea Babeș-Bolyai atrage 
atenția asupra nevoii unor politici publice 
mai eficiente legate de organizarea 
și de finanțarea științelor umaniste 
în România. La nivel internațional, 
modelul de învățământ superior centrat 
exclusiv asupra științelor tari (paradigma 
STEM) a început să fie considerat nu 
numai învechit, ci și neviabil. Dincolo 
de aspectele formative și culturale ale 
științelor umaniste, cu rol esențial în 
formarea unei gândiri democratice, epoca 
informatizării apelează pe scară largă la 
competențele creative ale umaniștilor, 
fără a le și recunoaște sau remunera ca 
atare. Manifestul UBB insistă în acest 
sens: „În prezent, situația instituțională 
constrângătoare este generată de două 
probleme structurale: (1) legislația 
anacronică, cu impact negativ asupra 
cadrului de organizare; (2) finanțarea 
insuficientă pentru a permite coagularea 
unei viziuni umaniste moderne și a unui 
program care să conecteze facultățile, 
disciplinele, grupurile de cercetare și 
programele de studiu (atribuirea unor 
coeficienți prea mici în domeniile 
științelor umaniste sau nefinanțarea 
suplimentară a dublei specializări sunt 
doar două exemple de probleme grave)”. 
Ar fi de dorit, însă, pentru ca documentul 
să nu rămână fără efecte instituționale, 
ca atât mediul universitar, cât și opinia 
publică să dea curs acestei invitații la 
colaborare pentru modificarea statutului 
disciplinelor umaniste în societate, aflate 
întotdeauna în coada priorităților. (K. A.)

Din nou cu jalba-n proțap

Un stat de drept presupune și 
construcția unui mecanism care să 
protejeze interesele legitime ale 
cetățenilor, luați individual, și ale 
societății în ansamblul ei. Dincolo de 

retorica politicianistă, de sloganurile de 
campanie și de disputele parlamentare, 
stă un corp de specialiști care veghează 
la bunul mers al societății la toate 
nivelurile, identificând nevoile 
esențiale din momentele de criză, reale 
sau simulate, găsind și propunând 
decidenților politici soluții pentru 
rezolvarea eventualelor ori realelor 
disfuncționalități. Aceasta e teorie, 
desigur. Căci, iată, practica ne dă mereu 
dovezi că suntem departe de asemenea 
stat ideal. Una dintre ele este și recenta 
Scrisoare deschisă către Președintele 
României, dl Klaus Werner Iohannis, 
semnată de bună parte din operatorii 
culturali naționali, de actori, muzicieni 
și de destui alți oameni care activează 
în largul domeniu cultural.

Adresarea lor tocmai Președintelui 
indică nimic altceva decât constatarea 
că statul nu are funcțional un mecanism 
eficient de intervenție pentru protejarea 
sistemului cultural. Iar în absența lui, 
singura soluție le este celor care trăiesc 
pe viu drama prăbușirii sectorului 
cultural tot ceva similar jalbei în proțap.

În esență, ei cer un plan de 
relansare a domeniului cultural, 
semnalând judicios slaba intervenție a 
statului: „Cultura nu a fost niciodată o 
prioritate în ultimii 30 de ani în planurile 
de dezvoltare a țării. În ciuda acestui 
fapt, datorită ambiției operatorilor din 
domeniu, sectorul a crescut puternic 
în ultimii 10 ani. Efortul nostru 
colectiv a adus României recunoaștere 
internațională, a creat zeci de mii 
de locuri de muncă, a avut milioane 
de beneficiari direcți și a contribuit, 
potrivit diferitelor măsurători, cu între 
1,5% și 3% din PIB la economia țării.”

Este astfel reamintit Președintelui 
faptul că s-a angajat public tocmai să 
instrumentalizeze cultura în efortul 
construirii unei societăți evoluate: 

„În 2016, cu ocazia Zilei Culturii 
Naționale, declarați: «Cu toții ne 
dorim, cred, să trăim într-o lume mai 
bună, mai educată, mai corectă și mai 
decentă. Dar pentru a trăi într-o astfel 
de lume trebuie s-o creăm zi de zi, 
împreună și putem face acest lucru prin 
cultură.»”

Tocmai de aceea, Președintelui i se 
cere acum, când este resimțită cel mai 
stringent nevoia, să se și țină de cuvânt:

„Vă cerem să vă aduceți aminte 
de acele cuvinte și ca un apărător al 
culturii, cum mulți vă consideră încă 
din 2007, să ne fiți alături în cel mai 
greu moment al sectorului nostru, de la 
căderea comunismului încoace.”

Rămâne să vedem dacă o va și 
face. Până acum e clar că a avut alte 
preocupări. (C. C.)
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Imitatio	Christi	(fragment)
O rugăciune a inimii pentru Ci+titorul de ambe sexe, încă necardiac și nevirusat

Știi de ce-i colțuroasă poezia? Pentru că toate cuvintele unsuroase,
mieroase, au fost deja folosite – le-ai folosit și tu, recunoști, onor cititor?
și-n funcție de cum ai știut să le îmbraci în piele, ți-au adus reale foloase.

Acuma – vorba vine – foloase, unii au reușit cu ajutorul lor
să prindă chiar averi, ce să zic de notorietate literară,
vorba românească, păstrată încă și în Basarabia: ”vorba dulce mult aduce”

Așa a și fost! (Pentru unii, nu dor din Republica Moldova, ci și din afară,
vorba asta, folosită excesiv, i-a îmbolnăvit de diabet, le-a pus cruce,
mulți însă intrând în eternitate cu monumente,

statui, busturi și chiar, nu e de mirare, cu case memoriale).
Nu mă amestec în cum le-a obținut, eu văd aceste ”evenimente” 
într-o Lumină	proprie1 șocantă pentru cei ce au găsit cu cale

să se complacă în a face Levitații	deasupra	hăului2 
de dinainte de `90 – ceea ce, dată fiind situația, se cheamă:
colaboraționism – mie îmi urcă sângele în obraz doar la auzul cuvântului.

Animalele acestea, fără coloană vertebrală, m-au înjurat de mamă
când i-am întrebat de cărțile pe care le-au citit, iartă-i Tu,
mater dolorosa, fiindcă eu nu voi face acest gest

(ulterior, ajuns ofițer al Ordinului ”Meritul Cultural”, nu
zic că nu am făcut asemenea Gesturi3  - recunosc modest
că suficiente chiar pentru un adevărat Gestuar4.

*************************************************************

Dar gata, nu mai fac asta, bântuie COVID-ul pe afară,
à la guerre comme à la guerre,cum se zice-n mediul literar,
îmi închei poemul în Anno Domini 2021, joi, spre seară.
Sper că nu l-am scris în zadar!

																																							 	 	 			în	lectura	lui	Lucian	PERȚA

.”

1 volum personal de debut cu impact devastator asupra postmodernismului
2  volumul meu din 1991, care a produs ”șocul Galaicu”
3 și 4 alte cărți memorabile, accesibile la pachet

contra-tolle


