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Traian ȘTEF

Raționamentul de cristal

Te lași în voia blîndei trestii
Și dacă nu bate vîntul
Totul ți se pare absurd
Comparația mai ales
Veghea studiul voința lipsită de șansă

Mi se pare că Dumnezeu a făcut o mișcare
A făcut un pas microscopic prin universul nostru

Imaginați-vă pasul acela 
Și pămîntenii încercînd să-l țină de un picior
Să rămînă 
Totul după știința noastră
Și dumnealui printr-un simplu semn
Ne aduce într-o stare  
De nu mai înțelegem nimic noi
Căutătorii de antidot

Pare a fi înlocuit raționamentul
Cu ceva ce încă nu are nume
Mi se pare că doar cei născuți 
În preajma acelui moment
Îl pot percepe pe acel ceva 
Și trăiesc în abstracțiunea lui
În noua formă a judecății și sentimentului  
Ca într-un curcubeu de cristal
Într-un nou chip și într-o nouă asemănare
Plină de nervi

Poate fi chiar adevărat ce spun eu aici
Poate e un văz al transparențelor 

De la o vreme nici chipurile noastre
Nu mai arată vreo simțire prevăzută
Nici vorbele apropiate vreun înțeles așteptat
Doar traiectorii invizibile pe foi dictando

Trestia care i-a învățat pe oameni  
Se mai leagănă cu jale în speranța îndoirii veșnice
Aceea care urmează nu mai are astfel de griji
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Gabriela ADAMEȘTEANU

The winner takes it all (II)

Nu doar doctorul Tatarcan dispărea din când 
în când, ci și Trif, șeful de sală. Când Ceaușescu se 
afla la Vila din Neptun, era dus să servească la mesele 
Lui: la doi pași de hotelul nostru, era ca și când ar fi 
plecat pe lună.  

 Mai ții minte că pe vremea aceea, la București 
n-aveai cum să intri în zona din Primăverii? Închideau 
încă din capătul Aviatorilor, înainte de Piața Charles 
de Gaulle de azi. Ei, fix la fel era și cu Vila de la 
Neptun. 

Normal că am fi fost curioși s-o vedem. Dar, 
de la mare distanță, de pe trotuarul celălalt, pe unde 
ne era permis să trecem, arătând, când eram întrebați, 
hârtia cu cazarea în Olimp, nu zăream  decât copacii  
cu coroane stufoase din spatele gardului  păzit, în plin 
soare, de uniforme nemișcate.

„Ăștia pe care îi vedeți voi  sunt  niște milițieni 
mai spălați! Baza însă e în ăia de la Direcția 5, care-l 
păzesc peste tot unde merge. Sunt vârâți pe unde 
n-ai crede, și la cea mai mică alertă, odată sar din 
pământ!”   

Asta ne șoptise doctorul Tatarcan, într-o seară, 
când era mai băut ca de obicei. Am presupus că le 
știa de la Trif, era foarte familiar cu el, dar Andu mi-a 
mormăit că șeful de sală are gura cusută, explicația 
ar fi alta. 

„Ce vrei să spui ?” l-am întrebat, dar  nu mi-a  
răspuns.

Se cam temea să vorbească lângă telefonul 
alb din antreu. O să-l întreb mâine, pe plajă, m-am 
gândit, dar  a doua zi îmi ieșise din cap.  

„Când bâzâie elicopterul peste plajă, Trif e 
demult ajuns acolo, studiază meniul, lista invitaților, 
locul fiecăruia – meseria lui! Ajunge devreme, să 
aibă ăia vreme să-l ferchezuiască, să-l dezinfecteze, 
doar știți cât de ipohondru este El!” ne-a mai servit 
doctorul Tatarcan o pastilă.

Îi plăcea să ne strecoare secrete de genul ăsta 
și noi să stăm gură căscată la el. 

„De unde să știm, Dorine?!” a făcut Andu pe 
prostul, deși despre asta vorbea tot orașul. 

Însă, Tatarcan nu l-a băgat în seamă, în ultima 
vreme îl tot lua de sus. Și Andu al meu înghițea. 
Câteodată îl mai pizduia, dar numai între noi, în 
cameră. Vorbea în proverbe, că s-a suit scroafa-n 
copac, și prostul nu e prost destul dacă nu e și fudul, 
dar și atunci se ferea de telefon, de parcă fostul nostru 
coleg ar fi stat cu urechea lipită de el.  

„Cu ultimul elicopter, vin florile de pus pe 
mese, le aduc direct de la Codlea, Ea le dorește cât 
mai proaspete”, a continua doctorul Tatarcan, spre 
exasperarea nevestei.

Când spunea Ea, sau El, avea o schiță de 
zâmbet complice în colțul gurii.

„Vă dați seama ce încredere se are în Ghiță al 
nostru?!” și-a  încheiat povestea despre lumea secretă 
în care doar șeful nostru de sală pătrunsese.

Poate că într-adevăr nutrea față de el o invidie 
amestecată cu admirație, așa cum susținea Andu . 

*
Ce-i drept, începusem, și noi, în ultima vreme, 

să-l privim cu alți ochi pe Gigi Trif. 
Mai ales Andu care, până atunci, i se adresase  

cu o politețe exagerată, luându-l, de fapt, peste picior. 
Făcea asta mai ales cu persoanele cărora le acordam 
eu atenție, sau doar i se părea lui că le acord. Era 
convins că ceilalți nu-și dădeau seama de ironiile lui, 
dar cred că de multe ori se înșela, considerându-i mai 
proști decât el. 

La fel, dealtfel, făcea și cu mine:
„Ce gagică trăznet mi-am luat de nevastă! 

Petrecem în trei, cu chelnerul ei personal, o vacanță 
de vis! Eu, bineînțeles, pe post  de pește, ceea ce am 
descoperit că nu-i deloc rău!”

Tot felul de glume nesărate de genul ăsta, ca 
și când n-ar fi fost ideea lui să acceptăm invitația 
lui Trif. Poate să-l fi deranjat că-i spusesem de vreo 
câteva ori: 

„Avem, în fine, și noi, anul acesta, o vacanță 
cum mi-am visat mereu”!

Dar ce să fac, dacă așa a fost?!
După ce aflasem că Trif servește la Vila din Neptun, 

Andu a început, încet-încet, să-i găsească și calități:
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„… îți dai seama, Pisi, că trebuie să îngroape 
în el tot ce aude acolo? Să-și țină gura, mai ceva ca un 
diplomat! Pentru că orice greșală o plătește  cu capul! 
Nu doar capul lui e-n joc, ci și al nevestei! Ba chiar și 
al nenorocitului ăla de copil pe care tu te strofoci să-l 
mai ții în viață, câteva luni, un an!” 

„Cum se face că ți-ai schimbat părerea despre 
el ?!” îi râdeam în nas. 

„M-ai auzit tu pe mine vreodată să zic ceva 
rău despre el ?” se apăra, mai ales dacă ne aflam în 
cameră, lângă telefon.

Să recunosc, însă, că și eu mi-o schimbasem, 
deși n-aș fi fost în stare să spun dacă în bine sau 
în rău. Gigi Trif nici frumos, nici urât, nici slab, 
nici gras, cu o față de-l puteai confunda cu oricine, 
părând inteligent doar fiindcă fruntea i se mărise 
de la părul cu fir subțire, rărit în creștet, nu era doar 
un simplu ospătar șef, la curent cu mesele unde 
trebuie pus vasul cu flori și microfoane – dacă ar 
fi să iau de bună spaimele lui Andu. Multe trebuie 
să fi văzut ochii lui, multe trebuie să-i  fi trecut 
pe lângă urechi, dar nu scoteai de la el nimic: era 
mormânt.

Așa ni l-a descris și doctorul Tatarcan. E drept 
că n-a vorbit mereu la fel despre el. 

*
Oameni eram și noi și, după discuțiile astea, 

devenisem curioși de cum o fi arătând misterioasa 
Vilă: ce mobilă o fi înăuntru, ce nisip și ce amenajări 
sunt pe plaja privată, ce vegetație exotică o fi adus 
arhitectul peisagist în grădină, și tot așa. 

Însă ultimul nostru gând ar fi fost să-i aruncăm 
vreo întrebare lui Trif.  Mai ales că Andu m-a sfătuit 
să mă abțin de la comentarii pe tema asta față de 
doctorul Tatarcan.

„Mai mult ca sigur lansează provocări, și tu 
ai căzut deja în cursă de mai multe ori, făcând pe 
deșteapta!” mi-a mârâit pe plajă. 

Dar, uite, a trecut atâta timp de-atunci, și sunt 
tot mai convinsă că nu făcea asta cu noi. Cred că nu-l 
interesam decât ca să aibă cu cine să mai schimbe 
o vorbă și la cine să se dea mare. Il avait d’autres 
chats a fouetter, cum spunea bunica mea, Dumnezeu 
s-o ierte, era franțuzoaică și spre bătrânețe vorbea 
româna tot mai prost, spunea un cuvânt, două, și o 
da pe limba ei. Dacă doctorul Tatarcan venea vară de 
vară la Hotelul Olimp cu niște obligații speciale, așa 
cum îmi strecurase Andu pe plajă, alea nu ne priveau 
pe noi. Noi doar căzusem ca musca în lapte în zona 
lui de interes. 

*

Iar la Vilă ne uitam mai mult din goana 
minicarului, pe care îl luam ca să-i mai distrăm 
pe copii. Pe urmă veneam înapoi pe jos, pe lângă 
hotelul Doina: uneori intram și în piața de artizanat 
de lângă el, cu fețe de masă și ii brodate, bune de 
făcut cadouri la străini. Dar despre ce străini putea fi 
vorba, când noi fugeam de ei ca de ciumă?! 

Doctorul Tatarcan ne tot lăuda baza de 
tratament din hotelul Doina, frecventată de ștabii 
cazați în vilele din zona interzisă care-și mai dregeau 
acolo spinările și încheieturile înțepenite la mesele 
grele și la ședințele interminabile, ha-ha !

„Dar maseuzele și asistentele nu-s neapărat 
încântate de clienți d-ăștia mofturoși, de la care poți 
avea numai necazuri, pentru că în rest se tem să dea 
bacșiș! Ori sunt chiar zgârciobi. Vin la tratament 
și p-aci ți-e drumul, unde să-i mai găsești când ai 
nevoie de-o pilă ca lumea?! Nemții, franțujii, cu 
valuta în dinți, ăștia-s adevărații clienți, autocarele 
descarcă grămezi când se deschide sezonul! De 
unde știu, doctore? Păi fiindcă am fost solicitat 
să dau consultații și acolo! Firește c-am mers pe 
tariful meu obișnuit, de ce nu? Până și chelnerii 
mai împușcă ceva mărunțiș, cinci franci, o marcă, 
darmite doctorul de la Urgențe,  ha-ha!”                                             

Tatarcan se oferise să ne vâre și pe noi la 
niște proceduri la Doina, dar l-am refuzat, râzând. 
Coloana noastră era încă intactă, sau așa ne 
închipuiam, vertebrele neteșite, încheieturile încă 
flexibile, șoldurile întregi. Și, oricum, nu ne-am 
fi stricat vacanța asta de vis cu tratamente pentru 
boșorogi despre care și eu credeam pe atunci, la fel 
ca și Andu, că sunt apă de ploaie! 

Între timp am devenit mai puțin radicală. 
*

Alte drumuri mai depărtate n-am făcut în acel 
sejur. Mașina nu ne venise încă, ajunsesem la mare 
cu trenul până în halta Neptun, ca toată lumea. A 
fost un dezastru să coborâm cu bagaje și copii, de 
pe scara înaltă pe pământul bătătorit, care prelungea 
peronul, nu știu dacă ți-l amintești. Dacă tu coborai 
în Mangalia, pentru 2 Mai, sigur, era altceva, 
civilizat, scăpai și de înghesuială, de la Constanța, 
trenul se tot golește...  

Și cum îți spun, fără indiscrețiile fostului 
nostru coleg de an, habar n-am fi avut că Gigi Trif  
servea la masa cui servea. Față de noi, n-a făcut nici 
cea mai mică aluzie. 

Însă într-o zi, a trebuit să ne dea dovada 
importanței lui. Ne-am trezit cu el după micul 
dejun că ne dă târcoale, tocmai când ne pregăteam să 
coborâm, întârziați, ca de obicei, la plajă. Probabil 
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pândise momentul când nu mai era nimeni prin 
preajmă, ca să ne roage să nu ne supărăm, că diseară 
o să luăm masa în restaurant, fiindcă pe terasă, 
cineva important, da, cineva foarte, foarte important 
urmează să servească masa. Rugămintea lui este să 
nu dăm vreun semn că l-am recunoaște! Suntem 
singurii care am putea-o face, restul comesenilor 
sunt străini, habar n-au de ce-i pe la noi. Să nu ne 
supărăm de schimbatul mesei, și să nu privim spre 
acea persoană, să ne purtăm ca de obicei. Normal.

Normal c-așa o să facem. Să n-aibă șeful de 
sală nici o grijă, vom fi discreți, l-am asigurat. 

Atât de discreți am fost încât nu l-am întrebat 
nici cine va fi persoana foarte importantă.

Ei, și cine crezi că era? Nicu! Da, chiar Nicu! 
Nicu Ceaușescu!

*
Firește că ne-am mai uitat, pe geam, spre 

masa lui, dar mai cu fereală. Dacă nu ne-ar fi spus 
Trif dinainte, nici nu l-am fi observat, mai ales eu 
care nu-l prea știam la față. N-aveam treabă cu 
ziarele, la televizor mă mai uitam la Colombo, la 
Om bogat, om sărac sau la Dallas, dar și la astea pe 
sărite, nu urmăream toate episoadele.

Andu susține că el l-a recunoscut în grupul 
de patru persoane, trei bărbați și o femeie, toți cam 
de aceeași vârstă. Or fi fost și body guarzi printre ei, 
dracu-știe.                       

Auzisem că e mare chefliu și petrecăreț, și tot 
felul de povești cu băutură și cu femei, dar atunci nu 
s-a petrecut ceva ieșit din comun, cât am stat noi. Am 
plecat înaintea lor, n-am mai rămas, după desert, ca 
deobicei, la taifas, cu paharul de Murfatlar, mai ales 
că, întâmplător sau nu, lipsea și doctorul Tatarcan. 

Ne-am făcut plimbarea obișnuită, pe faleză, 
până la paznicii Vilei și ne-am întors repede la hotel, 
să fim și noi, a doua zi devreme pe plajă, ca toată 
lumea. Când ne-am văzut scăpați de copii, care au 
adormit repede, ne-am desfăcut Murfatlarul și ne-
am vârât repede în cearșafuri, cu paharele alături. 

*
Parcă niciodată n-a fost Andu al meu așa 

de tandru ca în sejurul ăla, venea în pat încărcat 
de fantasme și dornic să încercăm și altfel. Prin 
fereastra deschisă, de pe terasele din jur răzbătea 
mereu I was in your arms/ thinking I belonged 
there/ I figured it made sense/ building me a fence/ 
building me a home/ thinking  I’d be strong there, 
o recunoști, nu? ABBA! O ascultam de dimineața 
până seara, vezi c-o mai știu și acum, dar atunci, mai 

ales spre sfârșitul sejurului, mi se acrise de premiul 
lor la Eurovision. Ei, da, am făcut mult dragoste în 
nopțile alea, amândoi aveam chef, poate marea, care 
turează hormonii, poate fiindcă, oriunde priveai, era 
plin de fufe despuiate, care de care mai tinere, dar și 
tipi arătoși, și eu arătând încă bine, să-ți arăt într-o 
zi diapozitivele de atunci.

Mai era ceva grozav, începusem să iau 
anticoncepționale, mi le vânduse, pe șest, Adela 
Tatarcan care le avea desigur de la bărba-său, și 
ăsta de la turistele străine. Andu fusese reticent, 
poate și din cauza  prețului pipărat, hai, Pisi, doar 
știi că astea se dau personalizat, ne descurcăm și cu 
prezervative. Știi ce? i-am spus, nici ție nu-ți place 
cu prezervativele noastre, de mine ce să mai spun? 
Plus că și pentru astea te dai peste cap. Pilulele sunt 
pe riscul meu și mi-l iau! 

Mi-am făcut o rezervă pentru jumătate de an 
și-am vorbit cu Adela Tatarcan să ne mai vedem la 
București și cu copiii, deși nu prea se lipiseră între 
ei. 

Mi-amintesc că m-am gândit atunci uite că 
viața poate să arate și așa, să-ți cauți plăcerea, fără 
grija venitului în spital, la prima oră, pentru raport 
și să stai în tensiune până a doua zi, când ieși din 
gardă. Cum ți-am spus, făceam gărzi peste gărzi, 
chiar și când erau zilele libere. Și atunci, tot pe 
noi pica, fiindcă eram cei mai tineri! De-asta, de 
sărbători, eram din ce în ce mai rar împreună, și, 
cu excepția acestei vacanțe de vis, Andu era tot mai 
puțin jucăuș în pat.

 But I was a fool /playing by the rule! Târziu 
a început să-mi treacă prin cap că în nopțile lui de 
gardă, când mă suna rar, testase, el știe cu cine, 
noutățile pe care le-a practicat cu mine în vacanța 
de vis din hotelul Olimp. Fusese atât de disponibil 
și inventiv fiindcă făcuse o pauză de la doctorița, 
„nevastă la spital”, care pe atunci încă îi mai 
respecta consemnul să nu-l sune acasă. 

mozaic
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Ana BLANDIANA în dialog cu 
Serenela GHIȚEANU - 

Despre poezie (II)

„Cântecul nu e al meu/ El numai trece uneori 
prin mine / Neînţeles şi nestăpânit…”   (vol. Ochiul de 
greier)

1. A treia perioadă, „vîrsta neliniștii”, stă sub 
semnul meditației melancolice, al constatărilor triste, al 
întrebărilor fără răspuns. În locul Naturii exaltate avem 
aici ipostaze ale apei, ca mare, în principal, ca ocean, ca 
fluvii, chiar ca mlaștini, apoi figuri ale unor construcții 
umane destinate eternității, dar care mărturisesc despre 
precaritatea a tot ce e omenesc: ruine de monumente 
(„Triumfale nisipuri/ Curgînd din ruine…”), catedrale, 
castele, temple pustii („Iremediabile exemple/ Ale 
nemorții ca povară”). Zeii sunt „uscați de soare”, 
„morți” și apare ca leitmotiv figura șarpelui, poate 
tocmai pentru că e una a ambivalenței – viclenie, 
înșelăciune, otravă, dar și renaștere, înțelepciune, 
vindecare.

Eternă e numai marea iar trecerea Timpului face 
ravagii; maturitatea e destructivă, vremea inocenței e 
iremediabil pierdută: „Și totul e pus să omoare/ Copilul 
care eram”. Eul liric se declară cumva învins în fața 
evoluției obligatorii, iar figurii de nucă-adăpost îi ia 
locul aceea de păstaie: „Vîrstele au rămas închise în 
mine/ ca semințele adormite într-o păstaie,/ Prea fericite 
ca să încerce să spargă sicriul/ (...)/ În care numai 
eu știu că dorm/ O fetiță, o adolescentă, o femeie.../ 
Ascunse una într-alta,/ Refuzînd să rodească”.

Volumele Soarele de apoi (2000) și Refluxul 
sensurilor (2004) pregătesc apariția, în 2010, a 
volumului Patria mea A4, care va relua și va adăuga 
aspecte noi la viziunea deja descrisă. Patria mea A4 
ne prezintă o lume contemporană ruptă de sacralitate, 
foarte grăbită și preocupată de acțiuni frivole, părând 
că nu are nevoie de o Transcendență. Aceasta din urmă 
e văzută ambivalent: când ca un Dumnezeu care ar 

alerga, inutil dealtfel, după atenția oamenilor, când 
ca o Instanță supremă prea îndepărtată, inaccesibilă, 
de neînțeles și care nu face nimic pentru a fi înțeleasă, 
necum iubită. O figură divină mai degrabă rece, dură și 
care are un Fiu care nu-i seamănă!

În această lume de azi, porumbeii sunt „Clone 
ale Sf. Duh”, iar credința „se așează cuminte în fresca” 
unei catedrale. Tonul este grav, eul liric nu mai înțelege 
adesea lumea, constată limitele ființei umane, puțina 
importanță a liberului arbitru, iar ceea ce mai rămâne 
e… scrisul. Camera de scris devine „patria neliniștii”, 
iar poeta trebuie să descifreze „urmele care nu se văd”, 
care „așteaptă să le trec pe curat”.

Revin motivele visului în vis și al somnului, iar 
umanitatea pare că traversează somnambulă dintr-o 
lume în alta, fără măcar să fie conștientă de ceea ce i 
se întâmplă, imagine care persistă în mintea cititorului. 
Rămân, de asemenea, misterele, care se înlocuiesc 
„unele pe altele” și care reprezintă, poate, esența 
acestei lumi, pentru noi, muritorii.

Chipul Poeziei e deformat în această lume 
desacralizată sau e firesc ca Poezia să devină constatare 
tristă și angoasă, exprimându-și Timpul?

Nu știu dacă e firesc ca poezia să fie tragică, 
pentru că firesc vine de la fire, iar poezia nu este din 
această lume. E greu de răspuns la această întrebare, 
formulată impropriu. Dar un lucru e sigur, că există 
mult mai mulți poeți nefericiți decât fericiți și mult mai 
multe elegii decât egloge sau imnuri. Și asta nu numai 
în lumea de acum, ci în toate lumile care s-au succedat 
de-a lungul mileniilor și secolelor. „Acel ceva plăpând, 
înaripat și sacru”, cum numea Platon poezia, a fost 
întotdeauna îndrăgostit de oameni și oripilat de ceea ce 
fac oamenii. Din coexistența acestor două sentimente de 
sens contrar s-a născut condiția tragică a poeziei, care 
a fost aceeași și pe vremea când zeii erau invocați prin 
poeme și azi când nimeni nu mai ia în serios nici zeii 
nici poemele. Cu siguranță desacralizarea poeziei este o 
contradicție în termeni, sacralitatea nu e o caracteristică 
oarecare, care să poată să fie sau să nu fie, a ei, ci este 
chiar esența în absența căreia încetează să existe. Și 
pentru că împărăția ei nu este din această lume este 
adesea confundată cu utopia (ceva ce nu are loc).

Îmi vine în minte, în legătură cu asta, o 
întâmplare dintr-un congres mondial al scriitorilor, 
cred că cel de la Guadalajara din 1996. Se crease o 
tensiune izvorâtă din tot felul de confruntări ideologice, 
care deveneau ireconciliabile pentru că erau dublate de 
ambiții, orgolii și lupte pentru putere. Țin minte că am 
luat cuvântul și am spus că toate aceste lupte sunt nu 
numai fără sens, ci și ridicole, pentru că se duc pentru 
o putere care nu există, din moment ce cu toții știm, de 
fapt, că împărăția noastră, a scriitorilor, nu e din această 
lume. Și am repetat, ca să-l subliniez, citatul: „Împărăția 
mea nu e din această lume” și înainte de a termina chiar, 
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mi-a venit în minte că pentru cineva care nu citise Noul 
Testament, parafraza mea nu avea nici nu sens. Și cum 
puteam fi sigură că îl citiseră?

În ceea ce privește „patria neliniștii”, care este 
foaia de hârtie A4, neliniștea nu e legată doar de ceea 
ce se scrie pe ea, ci și de lipsa de certitudine că poate fi 
scrisă. Scrisul însuși este o neliniște fără sfârșit, pentru 
că e o veșnică nesiguranță. Toată viața am scris în valuri 
care nu se succedau regulat și niciodată când trecea unul 
nu știam dacă va mai veni cândva altul. Iar faptul că îmi 
aduc aminte că am mai trăit această trecere – și m-am 
mai speriat că mi-am vărsat întregul conținut sufletesc 
pe hârtie și m-am golit de tot și definitiv, iar apoi, după 
un timp începeam din nou să scriu – nu-mi folosește la 
nimic, simt de fiecare dată că s-a terminat de tot, simt că 
nu voi mai scrie niciodată, ba chiar mai mult, nu-mi vine 
să cred că eu am fost cea care am scris ceea ce am scris.

 Iar în ultimul timp acestei perpetue fibrilații de 
pe malul verbului a scrie i se adaugă întrebarea dacă 
scrisul în sine folosește la ceva. Și chiar dacă îndoiala 
nu e dusă până în pânzele albe – pentru că, oricât aș fi 
de lipsită de încredere în mine însămi, nu pot să mă fac 
că nu există nici multele zeci sau poate sute de reacții 
critice din țară și din afara țării, nici copiii care mă 
recită, nici adolescenții care îmi scriu – pot să mă întreb 
doar dacă nu e destul, dacă nu ar trebui să mă opresc din 
a-mi schimba atât de puținele zile pe care le mai am pe 
pagini. Îmi aduc aminte gândul meu de tânăr scriitor în 
fața multelor volume de versuri (cel puțin unul pe an) 
publicate de Arghezi după ce și-a recâștigat dreptul de 
a publica, plătind exorbitantul preț al titlurilor 1907 și  
Cântare omului. Le citeam și aveam sentimentul că se 
scad, nu se adaugă, primelor lui cărți pe care le știam pe 
dinafară.

2. Aș vrea să ne întoarcem acum puțin în timp, 
la faimosul Arpagic. Am să vă spun din capul locului 
că citind pățaniile lui, acum, nu m-a dus gândul la 
Ceaușescu! Nu știu dacă e din cauză că ador felinele 
mici sau pentru că motanul din cărțile dvs. e unul 
încrezut, desigur, dar cuceritor, la fel de cuceritor ca și 
toate animăluțele și păsăretul din jurul lui. Ați descris 
o adevărată grădină zoologică fără cuști și zăbrele, în 
care e un deliciu să te plimbi! Cum ați ajuns să scrieți 
pentru copii? În timp ce scriați, vă dădeați seama că și 
adulții vor citi cu mare plăcere acele povești?

Spuneați undeva că ați fost încântată să vă vedeți 
„validată” de copii, prin aceste povești, că v-au primit 
astfel printre ei. Printre ei, adică în lumea lor, în care 
de ce e atât de important să intri când ești adult? Sau e 
ceva lesne de făcut pentru că ești,mă rog, un copil mai 
mare, de fapt, rătăcit printre adulți?

La început nu mă adresam decât mie însămi. 
După cutremurul din ʼ77 (când blocul în care stăteam 
s-a dărâmat, soțul meu a fost îngropat sub dărâmături 
și am pierdut absolut totul, dar am rămas în viață prin 

miracolul care mă făcuse pe mine să nu fiu acasă, 
iar pe el să fie scos de sub dărâmături) am început o 
viață absolut nouă și diferită, am închiriat o căsuță la 
țară, am demisionat din redacțiile în care lucram și am 
hotărât să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această 
renaștere, dedicându-ne exclusiv scrisului. Doar că eu 
nu mai puteam scrie. Nu rămăsesem cu nici o sechelă 
fizică, asemenea soțului meu care a avut brațul drept 
paralizat mai bine de un an, nu eram bolnavă, dar nu mai 
puteam scrie nici o-i, oi. Din fericire, copii născuți la 
oraș și cunoscând legumele doar din galantare, am avut 
revelația boabelor puse în pământ, dovedind că tot ce e 
firesc e miracol și am început să ne lucrăm, asemenea 
lui Candid, grădina noastră, și săpând, copilind, plivind 
am reînceput să învăț să scriu despre minunile vegetale 
cărora le eram martor. Arpagic, pisicul dintre cepe, a 
devenit personajul principal al unor întâmplări pe care 
mi le povesteam, mirându-mă fericită, mie însămi. Abia 
după ce poezioarele scrise de-a lungul unui întreg an, ca 
niște pietricele colorate cu care mă jucam singură, au 
devenit – oarecum întâmplător – carte și cartea a avut 
un neașteptat succes la copii (în sensul că eram mereu 
invitată în școli, unde copiii îmi recitau poezioarele și-
mi spuneau că și-au botezat pisoii Arpagic) a apărut 
figura adresantului, un altul decât eu însămi. Am scris 
a doua, apoi a treia carte cu Arpagic, așa-zisă „pentru 
copii”, care se adresau de data aceasta copiilor, doar că 
eu rămăsesem prima dintre ei, și pe mine mă amuza să 
mă joc scriind. Iar jocul meu a devenit încet-încet mai 
complicat, și cu atât mai amuzant cu cât se adresa peste 
capetele copiilor și părinților lor.

N-am fost niciodată în rol de compoziție când 
am scris. Nu m-am făcut că mă joc cu pisica, toată viața 
m-am jucat de-adevăratelea. După cum mă jucam cu 
prunele în timp ce le strângeam și cu dovleceii în timp 
ce-i săpam. Nu mă copilăresc, ci simt că sunt – așa cum 
spune Brâncuși – copil. Am scris fără plan și fără efort, 
distrându-mă eu, înainte de a mă gândi că îi voi distra 
pe copii. Iar faptul că ei, copiii, mi-au adoptat și girat 
astfel poeziile l-am considerat un adevărat certificat de 
copilărie pe care mi l-au acordat și pe care l-am primit cu 
nesfârșită mândrie. Iar ceea ce se adăuga peste înțelesul 
copiilor era tot un joc, care devenea și mai incitant trecut 
pe sub nasul cenzurii. De aceea nu am fost niciodată de 
acord să fiu elogiată pentru curaj, atunci când a izbucnit 
scandalul cu parodierea lui Ceaușescu, pentru că din 
punctul meu de vedere a fost doar plăcerea – puțin 
iresponsabilă – de a mă juca liberă, fără să fi fost destul 
de optimistă ca să-mi imaginez că se va mai juca cineva 
cu mine. Curajul – amintit –  a aparținut cititorilor.

3. Ați spus într-un text confesiv că nu ați decis 
niciodată momentul în care ați scris o poezie, că uneori 
ați scris chiar ca în transă, fiind invadată de „o viitură 
de cuvinte și viziuni” care vă aduceau și un sentiment 
de fericire. Prin opoziție, proza era o adevărată muncă, 
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pentru că presupunea concentrare, construcție, efort fizic 
până la urmă, iar aceasta era/este apanajul scriitorului. 
Cu alte cuvinte, am putea spune că te naști și rămâi 
poet, în vreme ce scriitor trebuie să devii și să te menții. 
Aveți un poem în care spuneți cam același lucru, înainte 
de această confesiune. E vorba de poemul „Locuită de 
un cîntec”, poem care face parte din volumul Ochiul 
de greier ( 1981). Aici, cântecul e o metaforă pentru 
Poezie, care scrieți că vă traversează fără să știți nici 
când vine, nici când pleacă, și căreia aveți doar meritul 
de a-i fi „…credincioasă/ La nesfîrșit”.

Mărturisesc că m-am mefiat mereu de poeții care 
declarau că scriu după o „voce” pe care o aud și că ei 
sunt doar scribii fericiți ai unui mister care îi depășește. 
Am cunoscut chiar un romancier care pretindea că și-a 
scris toate romanele fără pic de efort, pentru că i le 
„dicta” Cineva. Dar astea sunt răsfățuri! Revenind la 
poeți, suprarealiștii care au  practicat dicteul automat 
nu au dat astfel nicio poezie memorabilă. Eu cred că 
există mai degrabă o anumită stare de poezie/stare de 
scris, aș numi-o, în care poetul este un receptacol de 
imagini, de senzații, de sentimente, de viziuni. Posedă, 
deci, o sensibilitate ieșită din comun față de ceea ce îl 
înconjoară, față de ceea ce trăiește și ea ne lămurește 
asupra acestei invazii (impredictibile) de imagini, de 
sinestezii uneori care se cer așternute pe hârtie. Poate 
există chiar un anumit tip de limbă, care e cea a poeziei, 
și la care unii poeți au acces din naștere! Mă gândesc 
la Nichita Stănescu, cel care ajunsese să vorbească 
de-a dreptul în versuri. (Nu contează că erau inegale ca 
valoare). Poate își cultiva această stare de poezie, lucru 
care ar presupune un anumit efort mental, o concentrare 
asupra sieși, dar și asupra acelei limbi a poeziei, în care 
logica comună nu are sens, de exemplu. Dar imaginea 
poetului care aude o voce de înger/ sau de demon! care 
îi dictează ce să scrie mi se pare depășită. Trecutul și 
prezentul nostru, conștientul și subconștientul nostru, 
ca și capacitățile noastre de a fi atenți la noi înșine și la 
univers sunt, cred, responsabile de scrierea unei poezii. 

Înțeleg ceea ce spuneți, dar lucrurile mi se par 
ceva mai complicate. Faptul că există autori de versuri 
(o formulă pe care o folosesc întotdeauna peiorativ) care 
imită, pentru a-și consolida reputația, mărturisiri ale 
marilor poeți, nu înseamnă că mărturisirile marilor poeți 
nu sunt adevărate. Mai ales că sunt aproape unanime. 
Este vorba de sentimentul (deci ceva profund subiectiv, 
dar ce nu este subiectiv în artă?) că nu sunt doar ei 
autorii paginilor lor, că nu sunt singuri, că sunt ajutați. 
Mărturisirea lor este în fond o formă de modestie. Vi s-ar 
părea mai corect să se considere genii, supraoamenii? 
Pentru că este clar că ceea ce rămâne pe pagină în urma 
condeiului lor este uimitor și îi miră și pe ei înșiși. De 
fapt pare că este vorba de ceva ce în mod curent se 
numește inspirație, cuvânt care există în toate limbile 
și care înseamnă exact ceea ce spuneți că vă trezește 
neîncrederea: apariția ideii, gândului din afara celui care 

îl exprimă și căruia el nu i se simte autor.
Am publicat într-o culegere de texte, de diverși 

autori, marca Humanitas, având ca temă întâmplări 
stranii, miraculoase, tulburătoare, câteva pagini care se 
numeau Dovada. M-am hotărât greu să le scriu, fiind 
vorba de mărturisirea unui fapt pe care îl trăiam în mod 
repetat de ani fără să am curajul să-l mărturisesc, pentru 
că mi se părea prea incredibil, pentru ca faptul că eu îl 
credeam să nu pară aproape indecent. Trecuseră mulți 
ani de când descoperisem prima oară întâmplător în 
manuscrisele mele cuvinte cu litere scrise greșit b în loc 
de p, g în loc de c, n în loc de m. Era vorba întotdeauna 
de perechi de consoane, surdă-sonoră. Nu se întâmpla 
întotdeauna și nici măcar foarte des, dar destul de 
constant pentru a putea trage concluzii de ordin general. 
Iar concluzia era că singurul organ care putea confunda 
o consoană sonoră cu una surdă era urechea, ceea ce 
însemna că greșeala rămasă în manuscris era dovada că 
– de necrezut ! – cuvântul fusese rostit din afara mea din 
moment ce trecuse prin ureche.

4. Vi s-a întâmplat ca, recitindu-vă un poem, 
să înțelegeți, în fine, ceva despre dvs. ce nu ați înțeles 
înainte, multă vreme iar asta să fie o revelație?

Mi se întâmplă rar să mă citesc și, în general, 
când sunt obligată de diverse proiecte și programe. De 
exemplu pandemia a dezvoltat foarte mult recitalurile 
on-line, la care, acceptând să particip, trebuie să-mi aleg 
poeziile pe care le voi citi. Și atunci, răsfoind cărțile, 
citesc pe sărite. Unele poeme le știu, chiar pe dinafară, 
pentru că le-am recitat de mai multe ori în diferite 
festivaluri. Dar astea nu mă mai impresionează, deși 
sunt printre cele mai bune pe care le-am scris, probabil 
pentru că sunt ca niște obiecte lustruite de prea multa 
folosire, îmi trec pe lângă ureche răsunând, fără să le 
mai sesizez înțelesul. În schimb, celelalte, majoritatea, 
pe care le-am uitat, despre care nu-mi mai amintesc nici 
când le-am scris, nici ce voiam atunci să exprim prin ele, 
le citesc cu un fel de curiozitate neliniștită și cu un fel 
de nesiguranță, ca și cum n-aș fi sigură că pot să înțeleg 
ce-am vrut să spun. Iar când termin de citit, sentimentul 
care mă cuprinde este oarecum interogativ, de mirare că 
eu am gândit și am scris acele rânduri de cuvinte, că mie 
mi-au trecut prin cap acele idei. Și uneori sunt mândră, 
alteori intrigată.

Dar mai am de adăugat o situație (o situație care 
s-a repetat de multe ori în ultimii ani, de când au început 
să-mi apară cărți în engleză). Ultimele mele cărți de 
poeme în engleză sunt traduse de un poet american (Paul 
Scott Derrick) care locuiește în Spania și o profesoară de 
literatura americană de origine română (Viorica Patea) 
de la Universitatea din Salamanca. Colaborarea lor – de 
o mare subtilitate și cu rezultate excelente – presupunea 
nenumărate consultări și discuții, uneori polemice 
asupra câte unei soluții, un cuvânt, o parafrază, iar 
uneori interpretările lor divergente ajungeau sub formă 
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interogativă la mine. Și de cele mai multe ori eu nu 
știam, cel puțin la început, să răspund. De fiecare dată 
ceea ce deduceau ei din versurile mele, concluziile pe 
care le trăgeau dintr-o formă verbală, dintr-o cenzură 
a versului, dintr-o rimă interioară era mai complicat, 
mai interesant și poate mai profund decât mă gândisem 
eu. Sau cel puțin așa mi se părea mie, pentru că lor 
explicațiile mele, a căror intenție era întotdeauna 
simplificatoare, li se păreau adesea absconse. Și nu știu 
dacă – în timp ce ceea ce înțelegeau ei din versurile mele 
pe mine mă umplea de admirație pentru ei și chiar pentru 
mine – explicațiile mele nu li se păreau dezamăgitoare. 
Dar rezultatul era, pe de o parte, versiunea engleză, 
uimitor de fidelă și de autonomă (existând ca o poezie în 
sine, nu ca o traducere), iar pe de altă parte convingerea 
mea că fiecare poezie se naște de fiecare dată la mijlocul 
drumului dintre poet și cel ce îl citește și există de atâtea 
ori, și în atâtea feluri câți cititori există.

5. Ultima dvs. carte de poezii, Variațiuni pe o 
temă dată, este de fapt un mai lung poem metafizic. 
Este un fel de scrisoare dedicată soțului dvs., Romulus 
Rusan, și în același timp un poem metafizic despre 
Viață și Moarte, care nu se opun, ci se întrepătrund, se 
continuă în moduri pe care noi, oamenii, nu le putem 
decât bănui și numai în anumite momente. Regăsim în 
aceste versuri metaforele evanescenței din poezia dvs. 
anterioară: somn, zăpadă, vis nocturn, frunze moarte, 
raze de lumină, ape curgătoare. Domină figura celui 
dispărut, care e invocat ca și cum ar aparține unui alt 
univers, de unde are privilegiul de a vedea și a auzi, 
fără însă a putea oferi răspunsuri. Natura devine 
aproape la fel de importantă ca în primele dvs. volume 
de versuri, dar nu pentru a fi flamboaiantă, jubilatorie, 
ci pentru a ne arăta o față ciudată, ambivalentă, în 
care putem vedea nișe către un Dincolo pe care îl 
bănuim și în legătură cu care vom avea fiecare, la 
vremea lui, o experiență particulară. Cum se trece din 
scrisul personal, al unor notații de jurnal, de scrisoare 
infinită, să zicem, la textul literar? Pentru că asta vi 
s-a întâmplat, ați trecut de la niște notații strict intime 
la literatură? E posibil ca un scriitor să aștearnă pe 
hârtie și altceva decât literatură, atunci când se așază 
la masa de scris?

Am scris cândva următoarea frază: „Sunt ca un 
caier de lână care există numai în măsura în care este 
tors”. Nu mai știu în care dintre cărțile mele a fost 
publicată, dar am sentimentul că nu a fost citită cu 
adevărat. Pentru mine, nu numai că ea – așa simplă cum 
este – e răspunsul exact la întrebarea dvs. mai subtilă 
decât pare, dar ea este, într-un fel, chiar definiția mea, 
pentru că nu fac parte dintre scriitorii a căror operă este 
rezultatul unor planuri pe care le gândesc ca pe niște 
faguri, pe care le umplu apoi de-a lungul unei vieți de 
muncă cu miere. Viața și scrisul meu izvorăsc fiecare 

din celălalt, ca un fel de ouroboros care se încolăcește 
și crește din sine însuși. Simt că exist doar în măsura 
în care rămâne în urmă dovada că m-am transformat 
în cuvinte, iar ceea ce se află pe hârtie este rezumatul 
exhaustiv a ceea ce am fost. Așa se explică faptul că 
am încercat mereu să țin jurnal (îmi cumpăram la 
sfârșitul lui decembrie un caiet nou pe care îl inauguram 
în noaptea dintre ani), dar am renunțat mereu pentru 
că doar din când în când, câte o pagină ajungea să fie 
literatură, adică să aibă rost, să aibă sens, restul vieții 
care nu reușea performanțe nu mai merita atenție.

Sigur, o să mă întrebați cum privesc, în acest caz, 
din această perspectivă, cei zece ani în care aproape 
nu am scris. Mi-am pus de multe ori această întrebare. 
Am văzut întotdeauna – atunci, ca și acum – cei 10-12 
ani de după ‚89, anii Alianței Civice, ca pe un imens 
sacrificiu, ca pe o ieșire voluntară, conștientă de risc, 
din propriul meu destin. Pentru că riscul era nu numai 
cel al timpului și spațiului necunoscut în care ieșeam, ci 
și acela al atât de probabilei imposibilități de a mă mai 
întoarce. Primejdia nu era doar în lumea necunoscută 
spre care înaintam în transă, ci și în nesiguranța că voi 
mai găsi drumul înapoi. Faptul că l-am găsit a fost cu 
siguranță cel mai mare noroc pe care l-am primit și cea 
mai mare victorie a mea asupra mea. Îmi amintesc cum 
stăteam de dimineața până seara la sediul Alianței într-o 
aglomerație ca în Gara de Nord unde nu reușeam să 
fiu nici o clipă singură și seara, când ajungeam în pat, 
înainte de a adormi, încercam, fără să reușesc, să leg 
în minte cuvinte și lumea scrisului îmi apărea pierdută 
la capătul unui tunel unde n-o să mai ajung niciodată, 
dar și imaginile și problemele zilei care se încheiase 
îmi apăreau la fel de îndepărtate. Și cădeam în somn ca 
și cum aș fi căzut între lumi. Acum îmi dau seama că 
acel mai mult de un deceniu a fost decupat nu numai 
din scrisul meu, ci și din viața mea, care nu putea să fie 
ea însăși fără scris, dar era prețul pe care am vrut și am 
acceptat să-l plătesc ca să nu mă simt vinovată pentru 
Răul lumii care pe mine, în poezie, nu mă atinge.

Dar întrebarea Dvs. pornise de la Variațiuni pe o 
temă dată și aș vrea să mă întorc la ea, înlocuind cuvântul 
„literatură”cu „poezie”, pentru că în acest caz nu este 
vorba de literatură, ci de poezie, poezia fiind superlativul 
literaturii (pe o scară a gradelor de comparație a 
intensității pe care o poate atinge cuvântul). Această 
carte este specială, în sine și printre cărțile mele, pentru 
că, atunci când m-am oprit din scris, am închis caietul și 
l-am pus într-un sertar fără să-mi treacă prin cap gândul 
publicării. Ea își îndeplinise prin simpla scriere sensul 
terapeutic, fusese o comunicare atât de reală, încât mă 
convinsese de inexistența hotarului. Faptul că atunci 
când am citit-o, peste mai mult de un an, mi-am dat 
seama că făcusem poezie, cum făcea Monsieur Jourdain 
proză, fără să știu, cred că este o bună exemplificare a 
ideii despre identitatea dintre scris și viață.
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Pe deasupra, o mai chema și Angela, am uitat 
să menționez. Când a făcut descoperirea despre care 
vă vorbesc, ura femeii de serviciu s-a transformat în 
duioșie, apoi într-o imensă bucurie. Era ca și cum ar 
fi primit cadou de la Moș Crăciun o grenadă. Poate 
mai sunt și alte comparații, mai izbutite, dar în acest 
moment nu-mi vin în cap. Nici nu e tocmai potrivit 
să o numim bucurie, cum naiba să-i zicem? Pentru 
început, satisfacție. Bănuise tot timpul că omul ăsta 
ascunde ceva, iar acum bănuiala îi era confirmată. 
Prima consecință a acestei confirmări a fost că ura ei a 
devenit oarecum sentimentală, amestecată și cu un pic 
de milă. De aceea am numit-o duioșie. Pentru că situația 
e cam așa: ai primit un cadou și nu știi ce ai putea să 
faci cu el. În cazul nostru, cadoul se prezintă sub forma 
unui secret. Oamenii de știință au stabilit că orice secret 
acumulează putere, sub formă de explozibil. Deținătorul 
lui îl poate face să explodeze în orice moment. Toată 
chestia e să ai grijă să nu-ți explodeze în față. 

Angelei i-a explodat în față, iată cum. A vizitat-o 
într-o seară, chiar înainte de a adormi, un înger ostil 
care i-a spus că lumea asta e plină de nedreptăți. Nu era 
propriu-zis un înger, ci un ziarist care vorbea la televizor 
despre salariul minim pe economie. Ar lua prea mult 
spațiu-timp ca să intru în detalii. De ce salariile sunt atât 
de mici în România? De ce a trebuit ca bărbatu-său să 
o lase și să plece în Anglia? De ce și-a găsit acolo altă 
femeie, iar ei nu-i mai trimite niciun ban? Și așa mai 
departe. Șirul de întrebări se termina cu două care nu 
aveau nicio legătură cu toate cele dinaintea lor. De ce 
trebuie să șteargă ea urmele pișatului din chiuvetă al 
patronului? De ce boul ăla gras și mereu transpirat nu 
face pipi unde trebuie? Cu altă ocazie, când am povestit 
altcuiva întâmplarea asta, am lansat ipoteza că toate 
aceste întrebări și multe altele erau generate de spiritul 
ei justițiar. Oricât de nenorocit ar fi un om, spiritul 
justițiar nu-l părăsește niciodată. Dimpotrivă, cu cât e 
mai nenorocit, cu atât spiritul lui justițiar e mai acut. În 
rezumat, el se reduce la întrebarea: de ce ăla are bani, 
iar eu, nu?

Într-o ediție viitoare a acestei relatări voi arăta 
cum i-a venit Angelei ideea de a cumpăra o cutie de 
cremă de ghete, culoarea nu contează. Cum a uns cu 
crema de ghete marginea chiuvetei în care patronul 
făcea pipi, atunci când era grăbit sau emoționat. Cum, 
în ziua aceea, patronul era îmbrăcat în niște pantaloni 
bej și, după ce a ieșit din cabina toaletei s-a întâlnit cu 
niște clienți din Slovenia – și cum a picat afacerea din 
cauza prohabului (uns cu cremă de ghete). Pe urmă, 
cum și de ce a dat-o afară pe femeia de serviciu, 
deși Codul muncii interzice. Abia ulterior, Angela 
a început să-i scrie primului ministru celebrele ei 
scrisori.

Deocamdată mă opresc aici, fiindcă am obosit. 

Petru CIMPOEȘU

Giob

Suntem o lume obosită. Totuși, hai să vă spun. 
La firma privată la care lucrez, femeia de serviciu îl 
ura pe patron, pe motivul că ăla nu voia să-i mărească 
salariul. Dar nici ea nu făcea mare lucru. Doar dădea 
cu mopul sau cu aspiratorul, în funcție de context. Mai 
întâi, s-a gândit să-i scrie direct prim-ministrului și să-i 
prezinte situația. După aceea, a aflat dintr-o emisiune 
la televizor că prim-ministrul e ocupat cu alegerile din 
interiorul propriului partid și n-are timp de căcaturile ei. 
Dacă prin asta înțelegem trei copii cu vârste între opt 
și treisprezece ani cărora trebuie să le dai de mâncare. 
Alegerile liberalilor vor fi tocmai la toamnă, iar până 
atunci?... (puncte, puncte). Așa că s-a hotărât să-și 
asume riscuri. 

De-a lungul timpului, observase că patronul are 
un obicei cam dubios, face pipi în chiuvetă. De fiecare 
dată când trebuia să curețe la toaletă, găsea chiuveta ba 
galbenă, ba verde – și mirosind corespunzător. Deși el se 
străduia să o clătească, de multe ori mai și uita. Cum e 
și normal, toaleta patronului este separată de a celorlalți, 
nu poți intra acolo decât dacă ai cheia de la ușă. Numai 
el o are, însă o dă uneori și femeii de serviciu, din motive 
lesne de înțeles. De ce o fi așa de secretos, dracu știe. Mă 
rog, de vreo câteva săptămâni, știe și femeia de serviciu. 
Omul are o problemă la rinichi sau ceva nu e în regulă 
cu prostata lui – asta e doar o presupunere, mai sunt și 
altele. În mod normal, ce motiv te determină să faci pipi 
în chiuvetă, când alături e vasul veceului, aproape la fel 
de accesibil? Atâta doar că trebuie să-i ridici capacul, 
care poate avea microbi. Dacă însă acea disfuncție 
urologică te presează, alegi varianta B, mai expeditivă. 
În timp ce te speli pe mâini, rezolvi două probleme. Nu 
trebuie nimeni condamnat pentru asta. Probabil că și eu 
sau dumneata, în locul lui, am face același lucru. Eu nu, 
poate dumneata. Aici apare însă și o situație de gen, acel 
dumneata nu poate fi chiar oricine. De exemplu, Angela 
nu ar fi putut fi. 
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Ioan MOLDOVAN

cică mai e o singură zi

Cică mai e doar o zi până la Ziua Femeii – 
Azi, tu eşti domnişoara ce speră
ca mâine să intre de tot într-o sferă
în care să-i zburde în voie cerceii

În juru-ţi mişună pui, mai ales mieii
rămaşi miei an de an, eră de eră – 
nicio boală, slăbiciune, holeră
nu te atinge – te joci cu arheii

Poveştii ştiute, dar ţie nici că îţi pasă – 
Stând la fereastră priveşti galeşă ulmii
şi alte minuni ale lumii bătrâne

Totuşi, veghează (mai cheamă şi-un câne)
ca nu, ca-n somn, să treci de marginea culmii
unde domneşte cu totul altă mireasă.

o monedă

Sarea-i  veche mai tot timpul
Boul de pe limbă, vechi, cum spuneam adineaurea
Tocmai am găsit o monedă şi nu ştiu
dacă-i bună ori rea
de plătit la graniţa dintre olimpul de aici
şi, de acolo, dunărea cu sumbru sclipici
blocată de traficul de pirogi
cărând belşugul de milă
pentru copiii luminilor şi cei mai voioşi boşorogi
Totuşi, aşa cum stai în barca ta
nu înceta să te rogi
să fie bună moneda
să poţi trece 
să nu mai ai nevoie  de bla-bla

refugiu

toată ziua pe sub fagi din creierul mare în creierul mic
și înapoi ca niște ultrași
turmele mele de porci costelivi cu duhoarea lor canonică
cu mormăitul lor de noroi uscat
ridicând în aerul iernos râturile înspumate
spre coțofene, spre ciori, spre stoluri de vrăbii 

nu de tot rupte de vid
toate mă influențează pe sub norii falși

cred că am trecut din neatenție granița
nimeni nu mai stă de pază (nu-i a bună!)
pierdut în mijlocul trestiilor fără somn
dau ordine (nu-i a bună!)
tuturor corpurilor rămase alături de mine
în haine-ngroșate de praf și pustietate
în vântul care nu mai subțiază nimic

ce mi-e mie acum de grija jurnalului de serviciu
aici în refugiu de noapte
în groapa sării de Himalaya
multă și melodioasă
cine cântă? cine întreabă?
e pustiu e foarte frumos. Cine cântă?

alaun

,,Ce e cu paloarea asta pe fețele voastre?”
dis-de dimineață în sfânta zi de marți
au n-ați pornit voi vânătoarea de porumbei sălbatici
au nu fiecare e apărat de spinarea tatălui
au vă e frică, băiețași? –  că nu vă pot zice bărbați

Eram străin în limba din vis
Vedeam un rege nebun ținând un dicurs pentru alge și tritoni
în miezul apei de alaun

Când am ajuns iarăși la suprafață 
eram și eu cu paloarea pe față

În depărtare cânta din toate orgile necunoscuta mare
în care dansau vorace singure orcile

liber

Dintr-odată, liber: Totul e plătit
Prietenii cei tineri sunt bolnavi, şi gata!

Îmi potrivesc ochelarii. Sunt orb. Lumina-i din Delft.
Cui îi pasă de paznicul, ori de praznicul 
care ne-nghite după ce ne-a luat cu lopata.

Vine ea, Dea Exacta, să mă certe că omeneşte sunt infect.

Evident, ne certăm. Încă de dimineaţă.
E furioasă, e revoltată, e disperată
că în nesimţirea mea i-am stricat sărbătoarea, ba am şi 
înjurat-o 
de-mamă-de-tată

Liber! Un marş opac spre moarte, după câte ştiu
Ce mai spun Înţelepţii? Ei spun în cor:
„Sunt săruturile cele mai bune, fără viitor”

Am fiert laptele, acum pun la rece ce trebuie pus la rece
Oricum, sarea-i proaspătă tot timpul (tă-tot-ti, un fel de 
tic-tac)
şi boul vechi şi limba un aşternut 
pe care nici el, nici noi nu vom petrece
niciodată acum ca la-nceput
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Mircea ZACIU, Ion POP

Scrisori recuperate (IV)

Buc[ureşti] 9 V 75

Dragă Jeane,

Te rog să nu fii supărat că de atâta vreme nu ţi-
am scris. Mi-a fost imposibil şi mă vei înţelege într-o 
zi. Sunt şi foarte bolnav şi foarte demoralizat, aşa că nu 
mă pot nici măcar concentra pentru o scrisoare. Când 
voi reuşi, vei fi primul căruia o să-i scriu, atât cât voi 
putea, din tot prin ce am trecut de două luni aproape. Te 
îmbrăţişez, 

                                                                   
Mircea.

Cluj, 12 V 75

Dragă Jeane,

Sunt foarte mâhnit că fără să vreau te-am supărat 
şi că, rămas printre ultimii mei prieteni, pe care acum, 
în fine, îi pot număra pe degetele unei singure mâini, tu, 
cel mai bun şi mai drag, te vezi lovit de tăcerea mea fără 
explicaţii. Nu le aştepta nici acum, fii însă sigur nu eşti tu 
cauza, cum nici nu ştiu de ce-a ţi-a trecut prin cap. Sunt 
numai eu de vină, fireşte. Necazurile multe ce s-au abătut 
asupra mea mi-au tăiat orice putere de a mă concentra fie 
şi asupra unui text epistolar. În plus, volens-nolens, aşi fi 
început să-ţi explic ce şi cum. În fine, ceva mai resemnat 
şi mai călit, ori mai asprit sufleteşte, mă încumet să-ţi 
scriu aceste anoste rânduri, numai ca să ştii ceva despre 
mine şi să-mi vezi măcar iscălitura, semn că încă n-am 
murit de tot. M-am întors din Bucureşti de două zile 
şi acum sunt mai liniştit, gândindu-mă că există multe 
şi mai mari nenorociri pe lumea asta. Mi-am regăsit 
în cele din urmă şi somnul pierdut de la o vreme. Ieri 
am primit plicul tău şi m-a tulburat singurătatea ta şi 
tristeţea rândurilor, mai ales când mă gândesc că unele 
ţi le-am pricinuit şi eu. Apoi, ţi-am creat atâtea ocupaţii 
în plus prin  informaţiile cerute de la Bibliotecă despre 
Bellanger. Între timp găsisem chiar aici şi Le keroutza 

şi Trois ans... În schimb, datele biografice comunicate 
prin ultima ta scrisoare îmi servesc mult, căci nimic nu 
ştiam mai detaliat despre el. Târâş-grăpiș, continuu să 
scriu. Nu însă la carte (cărţi), aşa cum speram. Te vei 
întoarce acasă şi tot nu voi avea gata niciuna din ele, 
cum speram cu orgoliu în toamnă, la plecarea ta. În rest, 
ai mei sunt destul de bine, în afara Tatii, care e tot mai 
slab.  Alte necazuri am avut şi pe la facultate, însă nu are 
niciun rost să ţi le înşir.  Am rămas aşa de singur acum, 
încât e ridicol să mă văicăresc, de fapt ar trebui să fiu 
mândru. Mediocritatea, laşitatea şi felonia nu pot fi, la 
urma urmelor, decât un omagiu adus superiorităţii. De 
aceasta, măcar acum când nu mai am ce pierde şi când 
mă gândesc serios la moarte, sunt convins.

Te rog să mă ierţi şi să-mi mai scrii gândindu-te 
câtă nevoie am de un semn de prietenie, aci; cu drag, 

Mircea.

Cluj, 26 X 75

Dragă Jeane,

Îmi vine foarte greu să-ţi scriu, dar o fac totuşi 
dându-mi seama că aş fi extrem de nedrept faţă de tine. 
Starea mea fizică şi psihică se înrăutăţeşte însă pe zi ce 
trece şi nu ştiu cât voi mai rezista la avalanşa de necazuri 
ce s-au abătut peste mine de vreun an. Socrul meu a 
murit săptămâna trecută, Corina şi mama ei au trebuit 
să meargă la Timişoara să lichideze ceea ce a lăsat el, să 
predea locuinţa etc., am rămas singur cu copiii fără să 
pot apela la ai mei, căci tocmai atunci tata, de unde se 
simţea mai bine, a recăzut într-o stare curioasă care mi se 
pare tot mai suspectă şi îngrijorătoare. De unde eram plin 
de speranţe după operaţie, acum din nou cad în vechile 
stări de depresie. Adaugă la toate acestea zilele cumplite 
ale agoniei socrului meu, moartea lui şi eu alergând de 
la clinică la prosectură şi la morgă, să obţin, înarmat cu 
un „bilet de cadavru” (da, aşa se numeşte!) scutire de 
autopsie ş.a.ş.a., până la momentul înmormântării. A 
fost cumplit. Propria mea stare e tot mai rea. Lipsa de 
odihnă de peste vară, tracasarea continuă, atmosfera rea 
de la facultate şi felonia tot mai accentuată a tot mai 
mulţi din foştii mei amici (colegi) ş.a. mă îndepărtează 
tot mai mult de orizontul vieţii. În aceste condiţii nu pot 
nici citi, nici scrie. Singurul efort ce mai sunt capabil să 
fac e cel oarecum administrativ, al Dicţionarului.  Foarte 
curând însă îmi dau seama că voi ajunge în situaţia de 
a cere un concediu de boală, să mă tratez pe undeva. 
Dacă se va putea. Dacă nu va fi prea târziu. Cum îmi 
este refuzată de mult timp cea mai măruntă bucurie în 
existenţa asta, întreaga mea viaţă mi-a devenit extrem de 
indiferentă şi moartea n-ar fi decât o fericită rezolvare a 



12 epistolar

tuturor situaţiilor mele inextricabile. Dar moartea celor 
din jur, boala, incapacitatea mea de a-i salva, asta mă 
duce la disperare. Vezi dar că în această stare nu am chef 
de scris nicio scrisoare, iar spectacolul meu nu seamănă 
nici pe departe cu „spectacolele” relatate de tine. De 
altfel, toată vara am avut sentimentul că am ajuns într-
un impas, într-o situaţie când nu mai putem comunica 
şi avem o optică diametral opusă asupra lucrurilor de 
tot felul. În privinţa asta recunosc că vina nu e decât a 
mea, dar punţile care mă leagă de prieteni sunt tot mai 
şubrede şi nu ştiu dacă are rost să-ţi reţin atenţia distrată 
cu nişte văicăreli care sunt aşa, unele numai dintr-o 
fatalitate. În fine, închei ca să nu devin lamentabil şi 
să nu-ţi stric cheful de lucru acolo unde eşti. Nici ajuta 
nu poţi, nici mângîia nu încerca. Nu-mi pomeneşti în 
scrisoarea ta dacă ai fost la Biblioteca Naţională pentru 
fişa despre St. Bellanger, de care probabil voi avea 
nevoie. Este singura rugăminte ce-ţi fac şi închei acum 
ca să nu te mai plictisesc ori indispun cu tonul acestei 
scrisori şi aşa nepotrivit în situaţia ta. Scuză-mă că ţi-am 
provocat poate amărăciune, aş fi vrut să nu-ţi scriu, dar 
mă gândesc că tăcerea te-ar intriga şi mai mult.

     Cu drag,
                  Mircea.

12 XII 75

Dragă Jeane, 

Îţi scriu cu mare dificultate, fiind mereu 
bolnav. Am primit cap[itolele] Voronca, Fundoianu 
şi Ioan Alexandru, pentru care îţi mulţumesc1.  Nu 
ştiu când şi cum va ieşi cartea la care m-am înhămat 
poate din necugetare, ori pentru ca să alung o teribilă 
singurătate?  Imediat am scos de la „Dacia” prefaţa 
Fundoianu pe care mi-o ceri2, însă de atunci nu reuşesc 
s-o expediez fiindcă n-o pot pune fără aprobare şi 
D.R. Popescu e plecat la Budapesta, iar rectusul în 
Italia, n-are cine aproba. I-am dat lui Marian textul 
să încerce el să obţină ceva de la un prorector şi să-ţi 
pună totul la poştă. E bine? Am aşteptat mereu o veste 
legată de studiul meu asupra călătorului Bellanger, 
aşa cum te rugasem, pentru Bibliothèque Nationale. 
Dar oare nu s-a găsit nimic, n-ai reţinut tu bine ce caut 
ori ce se întâmplă?

Idem, am sperat să primesc o carte măcar din 
cele solicitate în schimb, dar nici ea n-a venit. La drept 
vorbind, de ce ar veni şi la ce aş mai citi? N-are evident 
niciun rost să mai citesc - o să scriu probabil şi mai 
puţin, dincolo de nevoia de a-ţi hrăni copiii. Cum nu 
am ce spectacole să-ţi cronichez, închei cu o singură 
rugăminte: tatăl meu fiind mereu bolnav, te-aş ruga 

să-mi procuri Hydergine, picături (Roche), am să-ţi 
trimit reţeta şi eventual ideea cum să le pot şi primi. 
Idem, dacă e posibil să-mi procuri acel medicament 
trimis anul trecut bunicului tău, de care mama ta spune 
că a avut efecte miraculoase: Vasculipan (ampoules 
buvables) şi Panelor. Dacă-i vezi pe Baconşti3, spune-
le că te rog să nu-mi ia în nume de rău tăcerea, dar 
mi-e imposibil să mai corespondez. În schimb, ei 
s-au oferit să-mi procure medicamente şi, dacă ai 
dificultăţi, [te] rog  apelează eventual la ei, deşi nu 
sunt foarte încântat de a le rămâne obligat. Dar la 
rigoare fă-o, căci e vorba de tatăl meu.

Rog să aştepţi expedierea până te avizez, dacă 
nu ai o persoană care ar veni la Buc[ureşti] ori în ţară, 
de încredere, ca să mi le pună apoi pe poştă ori să le 
predea fratelui meu din Buc[ureşti].

 Mulţumiri şi multe gânduri nescrise, Mircea.

Cluj, 22 II 76

Dragă Jeane,
 
Am primit cartea lui Guillemin, scrisorile 

tale şi vederile din călătoria ce ai făcut recent. Îţi 
mulţumesc din toată inima, nu numai pentru ele, ci 
mai ales pentru gândurile conţinute, pentru tot ce 
ne leagă indestructibil. Chiar dacă n-am putut să mă 
adun şi să-ţi scriu câteva rânduri, fii sigur că gândul 
meu era mereu lângă tine. Viaţa mea a devenit însă 
atât de complicată încât nu ştiu dacă o voi putea 
suporta încă mult timp. O oboseală îngrozitoare 
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mă doboară literalmente. Fizică şi mai ales psihică. 
Trebuie să înţelegi şi să nu dai nicio altă interpretare 
tăcerii mele îndelungi. Tot ceea ce fac nu-i decât un 
soi de mecanică din care sufletul îmi pare că aproape 
a pierit. Necazurile ce se ţin lanţ după mine de un an 
încheiat, plus alte multe chestiuni despre care nu-
ţi pot scrie, acumularea oboselii propriu-zise, căci 
eu n-am avut nici o zi de concediu şi trăiesc într-o 
tensiune groaznică de multă vreme, toate acestea sunt 
convins că mă vor doborî foarte curînd şi tocmai de 
aceea nici nu mai găsesc necesar să schiţez măcar 
un gest de rezistenţă, căci nu mai sunt în stare nici 
să reintru într-un flux al sentimentelor şi relaţiilor, 
căci orizontul de care mă apropiu inevitabil nu le mai 
conţine. Mă pregătesc, aşadar, şi încep să mă detaşez. 
Tu fii convins că prietenia noastră – împotriva micilor 
zgârieturi din ultimii ani – nu poate fi totuşi distrusă. 
Ea rămâne, pentru mine cel puţin, nepreţuită. În 
acelaşi timp, suferinţa mea e vie, prezentă, paralizantă, 
încât înţelege-mă că nu pot ţine o corespondenţă ca 
altădată, din multe pricini. Am să încerc totuşi să-ţi 
scriu, măcar în clipele de relativă linişte. De le voi 
putea prinde. În vacanţa de vară nu faci o excursie 
prin vreo altă ţară, în Italia spre pildă? Ori în Grecia, 
care n-ar trebui să-ţi scape. Cum un poet şi un prieten 
se află acolo ambasador, cred că ţi-ar fi de ajutor şi 
sprijin. Nu te-ai gândit la asta? Eu voi regreta mereu 
absenţa din filmul amintirilor mele a Greciei. Atunci 
însă evenimentele de acolo erau de aşa natură că un 
român nu era potrivit să călătorească în acel loc. Acum 
însă auspiciile sunt cu totul favorabile, relaţiile foarte 
bune, şi faptul că avem un prieten comun în persoana 
ambasadorului Ion Brad, iată condiţii la care trebuie 
să meditezi. Despre filme, cărţi, teatru, nu am ce să-ţi 
scriu. Cărţile de care-mi pomeneşti voi încerca să le 
mai caut. De nu le mai găsesc, ţi le voi da pe ale mele. 
Eu nu mai am de fapt nicio nevoie de cărţi.

Îţi alătur o rețetă pentru Hydergine, pentru 
tatăl meu. Mi se pare că medicul a pus o cantitate 
prea mare. Consultă-te şi vezi ce se poate face. Îţi 
mulţumesc mult.

              Te îmbrăţişez cu toată dragostea,
                                                               Mircea.

Cluj, 5 V 76

Dragă Jeane,

De câteva zile abia am ieşit din clinică, unde am 
fost operat în seara de 23 aprilie. În vremea din urmă 
m-am simţit tot mai rău şi de la Buc[ureşti], – unde 
am fost pentru premiu – m-am întors cam bolnav. În 

fine, pare că a fost o apendicită cronică acutizată, cu 
complicaţii ale colonului şi cu prinderea ganglionilor 
mezenterici. Termeni. Să cred că am scăpat? Mă 
simt foarte slăbit şi efectiv de la operaţie am slăbit 
3 Kg. Starea generală nu e bună, deşi mă străduiesc 
să surâd. Am numărat 84 de ore în care n-am mâncat 
absolut nimic – numai am băut puţin ceai amar. Acum 
mănânc aproape de toate, dar am dureri aproape 
continue, mai ales noaptea. Azi ies prima oară să-mi 
schimb pansamentul. Până acum au venit chirurgii la 
mine. Operaţia am suportat-o cu linişte, ai mei s-au 
mirat că am fost neaşteptat de „brav”. Dar tu ştii că 
moartea nu mă sperie de multă vreme. Când am urcat 
singur pe sinistra masă chirurgicală, am avut o clipă 
sentimentul unui „cristos” [?] suit pe eşafod. Pe urmă 
m-au adormit şi nu mai ştiu nimic, m-am trezit în pat 
în salon, pe la 5 dimineaţa, sub calmante, timp de vreo 
24 de ore.

În fine, iată un motiv al lungii mele tăceri. 
Dincolo de altele, care n-au loc aci. Tu fii convins că 
mă gândesc mereu la tine [următoarele trei rânduri 
sunt ilizibile, hârtia a fost umezită şi cerneala s-a şters 
- nota mea, I.P.]... Dar ce zici că din partea catedrei 
n-am primit nici măcar un semn de atenţie, necum o 
vizită! Au venit în cele din urmă Gabi Mate şi Şchiau, 
numai fiindcă i-a chemat Corina, având nevoie de 
salar şi de nişte adeverinţe de serviciu. Restu? - nici 
măcar un telefon.

Închei, căci am obosit.
Te rog mult, fă-mi bucurie şi trimite-mi cât 

poţi mai repede „La Nouvelle Revue Française”, nr. 
274, oct[ombrie1 1975, care e consacrat  jurnalului 
(Journaux intimes et carnets). Poate îl găseşti undeva 
gratis sau la un preţ redus. Am mare nevoie de el. 
Îţi mulţumesc anticipat. Te rog încă să reiei studiul 
la Bibl[iothèque] Nationale asupra călătorului 
Bellanger, dată fiind noua mea stare n-aş putea relua 
studiul decât în septembrie-oct[ombrie] şi totodată 
fişele le-am trimis spre confirmare. Sigur că aş vrea 
să închei acest capitol din veacul trecut, dar n-am încă 
toate datele. Poate tu mi le-ai putea completa.

               Te îmbrăţişez cu tot dorul,
                                                              Mircea.

Cluj, 8 VI 76

Dragă Jeane,

Te rog să mă ierţi că iar am amânat să-ţi 
scriu. Nu mă simt în continuare bine. După o scurtă 
remisiune, mă simt iar rău şi am început să slăbesc. 
Starea psihică e şi ea foarte rea. Am sperat să pot 
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pleca undeva la odihnă ori măcar la o deconectare, dar 
n-am reuşit. S-ar putea ca medicii să nu mă mai lase la 
mare, ceea ce ar fi groaznic pentru mine, căci la munte 
am insomnii şi nu pot să mă relaxez. Singură marea 
m-ar reface cât de cât. De la facultate sunt mereu în 
concediu medical şi sper să scap în acest mod măcar 
de admiteri şi de altele. Nici nu trec pe acolo. Se pare 
că zilele ce urmează vor avea loc alegerile de decan şi 
celelalte. Puţin mă interesează toate astea! 

Îți mulțumesc din inimă pentru cărți, le-am 
primit acum câteva zile. Din păcate, numărul din NRF 
nu e ceea ce speram şi cum apărea din prezentarea 
citită de mine în Bulletin critique du livre français. A 
propos de acest Bulletin, nu te abona la el, îl primesc 
eu gratuit şi vine  şi la BCU în mod regulat. În orice 
caz, pe bani nu merită să-l abonezi. În schimb, două-
trei reviste n-ar strica! Cât despre bani, încă nu ştiu ce 
să te rog să-mi iei. Oricum, te rog să cumperi încă două 
flacoane de Hydergine, din care ai mai luat pentru tata, 
mi se pare că mai ai reţetă, avem mare nevoie de el! 
Dacă ai vreo ocazie sigură ca să trimiţi prin cineva, 
înainte de sosirea ta, te rog fă-o, dar dacă nu e cineva 
sigur, aşteptăm până vii tu.

Ai tăi sunt bine, am vorbit cu ei la telefon.
Poate reuşesc să-ţi mai scriu în luna asta. 

Obosesc foarte repede şi cu mâna nu mi-e la îndemână 
să scriu, aşa că mă opresc. Te îmbrăţişez,

Mircea.

Cluj, 11 VII 76

Dragă Jeane,

Am primit ieri din Bucureşti medicamentele 
pentru tatăl meu şi îţi mulţumesc din inimă. Azi am 
vorbit din nou cu mama ta şi mi-a spus că aseară 
ai telefonat din Franţa, ceea ce mi-a provocat o 
sumedenie de vechi impresii crezute moarte şi pe care 
le-aş dori ucise mai curând. Tot mama ta mi-a spus că 
vei veni pe 25 august acasă. Eu ştiam că vii abia în 
septembrie, dar se vede că ţi-ai modificat planurile. De 
grăbit pe raţiuni şcolare nu ai de ce. Normele se pare 
că s-au făcut în primă variantă şi tuturor le-a ieşit o 
parte. Amănunte nu cunosc, fiindcă n-am fost pe acolo 
şi n-am văzut foile. Eu, după un concediu de aproape 
două luni, mi-am reluat activitatea pentru examenul de 
stat, dar tocmai când s-a desfăşurat acesta am fost trimis 
la colocviul cu traducătorii din literatura română, D.R. 
Popescu neputând participa, ca să reprezint Asociaţia 
clujeană. Drept să-ţi spun, am acceptat pentru a mai 
ieşi din Cluj, ceea ce nu făcusem de mai multe luni. 
După cinci-şase zile, obosit, m-am întors la aceleaşi 

dimensiuni. Între timp, decan şi rector se schimbaseră 
şi intrasem în altă zodie, „amicală”. Aceste modificări 
mi-au pricinuit şi unele sentimente contradictorii, de 
care caut să fac tot mai mult abstracţie. Fiind foarte 
bolnav, contrar tuturor aparenţelor, îmi omor timpul 
citind şi ocupându-mă de lucruri neînsemnate: 
târguieli, drumuri la părinţi şi mărunţişuri cotidiene. 
Când vei veni acasă, vom mai discuta asupra acestei 
stări. Deocamdată, fii încredinţat că lungile mele 
tăceri n-au modificat – cel puţin în ce mă priveşte – 
prietenia noastră. Dar totul pentru mine se rezumă la 
un sentiment dominant de desprindere.

Te rog mult, dacă banii îţi mai ajung,  să 
aduci pentru Adriana un stoc – cât socoţi şi poţi – de 
extincilină, căci are din nou urgentă nevoie. Iartă-
mă că te tot bat la cap cu necazuri ce rămân la urma 
urmelor strict personale şi găsesc că e o indecenţă să 
le tot etalez.

                                          În aşteptarea 
revederii dorite, te îmbrăţişează

                                                                                                      
Mircea.

NOTA BENE: Aici se încheie suita scrisorilor 
primite de la profesorul Mircea Zaciu, regăsite  după 
publicarea volumului masiv de mesaje reciproce 
adunate  în volumul Ore, zile, ani de prietenie, tipărit 
la Editura Şcoala Ardeleană în anul 2020. Poate că o 
ediţie nouă a acestui volum – de va fi să fie – le va pune 
şi pe acestea la locul lor. (Ion Pop).
_______________

1  Articole pentru Dicţionarul scriitorilor români.
2 Este prefaţa  scrisă pentru traducerea – nepublicată 

– a  Falsului tratat de estetică de B. Fondane, recuperată 
în volumul de eseuri Transcrieri, ce va apărea în 1976 la 
Editura Dacia.

3Leon şi Rodica Baconsky.
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Doina CHERECHEȘ

Amintirea... 

                      Motto: „Nu regret, nu mă jelesc, 
nu strig.” (S. Esenin)

Pe căldura aceea înfiorătoare, haina i se 
păru mai grea decât altădată, apăsându-i umerii și 
trăgându-l în jos, de parcă nu căra un simplu sacou, 
făcut dintr-o stofă subțire și căptușit cu o mătase  și 
mai subțire, ci pietre de moară ascunse prin toate 
tiviturile și buzunarele. Știa că buzunarul din interior 
îi era burdușit ca lumea, pe lângă portmoneul din 
piele, purtând acolo și ceasul cu lanț și cu capac de 
argint. Ținea mult la acel ceas. Îl scoase și se uită la 
el. Nu știa dacă mai funcționează și nici nu mai conta 
acest lucru, pentru că ajunsese să-l poarte mai degrabă 
ca pe un talisman aducător de noroc decât ca pe un 
obiect folositor. Și pentru că˗l purta ca pe un talisman, 
nu se despărțea de el niciodată. Cât timp fusese în 
activitate, îl purtase tot în buzunarul de la piept, dar în 
cel din afară și cu lănțișorul la vedere, având impresia 
că asta îi sporea prestanța în fața elevilor săi. Și-l puse 
la ureche doar ca se afle˗n treabă, ceasul fiind mecanic 
și neîntors de multă vreme. Totuși, chiar și-așa, ceasul 
își făcuse datoria, trezindu-i lui Victor o amintire pe 
cât de îndepărtată, pe atât de necesară situației prin 
care trecea. Se afla la numai o aruncătură de băț de 
casa văduvei lui Parpală. Avea de îndeplinit o misiune 
grea și ingrată, căreia i s-ar fi sustras cu bucurie. Dar 
n-avea de ales. Găsi, totuși, o portiță de scăpare, 
cel puțin pentru moment, poposind în amintirea pe 
care i-o trezea de fiecare dată ceasul. Nu știa dacă 
el chemase amintirea sau dacă aceasta dăduse buzna 
peste el, dar nici nu mai conta, importantă fiind doar 
clipa de răgaz pe care ea, amintirea, i-o oferea cu 
multă generozitate...

Orice amintire este ca un film de scurt metraj, 
reușind să comprime în puținul spațiu de derulare 
o sumedenie de trăiri, sentimente, imagini, priviri, 

atitudini, gesturi, cuvinte și replici asupra cărora 
timpul n-are nici cea mai mică putere de alterare. 
Amintirile te smulg prezentului și te redau trecutului, 
ele te întorc și te repun în cadrul întâmplărilor de 
altădată. Amintirea este o imagine caleidoscopică 
fidelă realității pe care o evocă. Acest lucru se 
datorează faptului că omul are memorie, iar memoria 
este o peliculă de fină calitate, înregistrând cu mare 
exactitate tot ce ni se întâmplă. Ne putem încrede în 
amintiri, pentru că ele nu ne înșală niciodată. Și nu 
numai că nu ne înșală, dar ne arată și cum suntem cu 
adevărat. Ele ne vorbesc despre noi înșine.

Amintirea care îi vorbea lui Victor cel mai mult 
despre el însuși era legată de ceasul cu capac și cu 
lanț de argint. Oricât de puțină atenție i-ar fi acordat 
acestuia, fie și numai o simplă privire, rezultatul 
era același: timpul începea să se ruleze, făcându-se 
sul și ducându-se mult înapoi. De fapt, nu se oprea 
decât atunci când se împiedica de pragul casei în 
care crescuse, casă întrucâtva asemănătoare cu cea 
spre care se îndrepta acum. În casa aceea, tatăl său 
îi prinsese mâna, îi desfăcuse pumnul și-i pusese 
în palmă ceasul cu capac și lanț de argint. Trebuise 
apoi să-i îndoaie fiecare deget peste capacul ceasului, 
palma sa mică neputând să-l cuprindă singură. „Ia-
l și să nu mă întrebi nimic. Vezi că nu e de jucărie. 
Dacă se poate să știi numai tu de el, cu atât mai 
bine.” Asta se putuse, nu însă și să nu-și pună de-a 
lungul timpului o sută și o mie de întrebări legate 
de proveniența acelui ceas valoros. De unde avea 
tatăl său un asemenea obiect? Cum făcuse rost de 
el și ce preț plătise, într-un fel sau altul? De de ce 
îl ținuse dosit atât amar de vreme, pentru ca să i-l 
dea când i se apropiase sfârșitul? Și-n ce atmosferă 
de taină și complicitate i-l dăduse, de îl treceau fiori, 
reamintindu-și. La acestea și multe alte întrebări care 
i se tot ridicaseră-n minte de˗a lungul timpului, Victor 
își dăduse fel de fel de răspunsuri și fiecare răspuns 
fusese legat de puterea de înțelegere a vârstei pe 
care o avusese la data respectivă. Ulterior, de unele 
dintre răspunsurile date se rușinase, gândindu-se că a 
maculat fără rost memoria tatălui său. Pentru a ajunge 
însă la un asemenea stadiu, trebuise să curgă multă 
apă pe gârlă, iar el să afle lucruri pe care să le pună cap 
la cap, stabilind legătura dintre ele. Desigur că știa 
că tatăl său se întorsese de la război, dar care război, 
când, unde și cum, trebuise să afle singur, adică să 
crească și să învețe la școală sau pe cont propriu, din 
moment ce nimeni din familie nu mai sufla o vorbă 
despre asta, dorind să menajeze psihicul lui de copil. 
Lucrurile se limpeziseră greu, abia în timp și cu efort, 
iar pe deplin doar atunci când peste cunoștințele sale 
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de istorie venise să se suprapună bagajul memoriei 
îndelungate, cea care fotografiază, reține și stochează 
tot, până și întâmplările pe care nu le înțelege sau mai 
ales pe acestea, în vederea unei revizitări, reevaluări 
și reconsiderări ulterioare. Astfel, această memorie 
ne poartă înapoi spre fapte și întâmplări pe care le 
credeam demult uitate sau nebăgate în seamă la 
momentul producerii lor. În această secvențialitate, 
Victor dăduse la o parte ideea conform căreia ceasul 
primit ar fi fost câștigat la pocher sau la alt joc de 
noroc, cu toate că luase cunoștință de faptul că tatăl 
său fusese un cartofor înrăit, stând la masa de joc 
zile și nopți în șir, atât de împătimit, încât se putea 
considera și propriul său adversar și deci în stare să 
continue jocul și atunci când nu mai găsea niciun fraier 
dispus să piardă, el fiind aproape întotdeauna cel care 
câștiga și strângea toți banii. Nu stătuse în picioare 
nici ipoteza sustragerii obiectului respectiv, neputând 
să-l considere pe tatăl său un furăcios, ci mai degrabă 
omul peste care dăduse norocul și-o pleașcă de zile 
mari. Că avusese noroc cu carul dovedise și faptul 
că scăpase cu viață și se întorsese acasă tocmai de la 
Stalingrad. „Noroc cu carul și nenoroc cât cuprinde”, 
ar fi spus poate răposatul, dacă ar fi avut ocazia să 
discute cu el ca de la adult la adult și ca de la bărbat la 
bărbat. Desigur că nu l-ar fi contrazis, neavând niciun 
rost să mai rănească un om și-așa rănit, dar și-ar fi 
păstrat în continuare părerea, că tatăl său – în ciuda 
tuturor neajunsurilor cu care se alesese de pe urma 
războiului – fusese un privilegiat al sorții prin faptul 
că supraviețuise celui mai mare măcel din istoria 
omenirii. Și cât de mândru fusese el când descoperise 
că tatăl său luptase la Stalingrad și se întorsese acasă 
tocmai din acel înfiorător ținut al morții. Cum arătase 
la sosire, își aducea foarte bine aminte, pentru că acea 
memorie de lungă durată stătuse tot timpul la pândă, 
gata să-și aducă aportul, dar acest tablou pălea în fața 
mândriei sale de fiu, a exemplului de dârzenie pe care 
i-l dăduse tatăl său și-a amintirii frumoase pe care i-o 
lăsase acesta – un ceas cu capac și cu lanț de argint. În 
sfârșit găsise un răspuns care-l mulțumea pe deplin, 
iar acest răspuns se numea Stalingrad. Aceasta era 
moștenirea sa de familie, cea care îi netezise drumul 
spre a ajunge ceea ce ajunsese. Cât despre cealaltă 
moștenire – ceasul, adică – se convinsese că el era 
primul dintr-o nouă serie de moștenitori, dar nici 
asta nu mai conta prea mult. Nu era o bogăție, cât o 
amintire și-un talisman.

Tatăl său luptase în cel de-al Doilea Război 
Mondial, dar nu povestise niciodată despre ororile pe 
care le văzuse și le trăise pe-acolo. El însă putea să-și 
imagineze, ajungând profesor de istorie și citind la 
viața sa sute de manuale, tratate și reviste de istorie. 

Din revista „Magazin istoric” avea o colecție 
impresionantă, reușind să facă rost până  și de primul 
număr, cel apărut în aprilie 1967. Începuse să 
colecționeze revista de pe vremea când era adolescent 
și habar n˗avea ce drum va urma în viață. Știa doar 
că-l atrăgeau ca un magnet lecturile cu caracter istoric, 
dar nu-și pusese încă problema unei chemări, socotind 
că toți copiii de vârsta sa aveau preocupări similare. 
Apoi, ajungând profesor de istorie, citise numai 
materiale de acest fel, cu duiumul și până la saturație, 
toate abundând în date și-n informații precise despre 
efectivele militare, armamentul folosit, pierderile 
umane și materiale suferite într-o luptă sau un război, 
despre învinși și învingători. O idee mai apropiată 
însă despre ce înseamnă grozăvia unui război și-o 
făcuse citind romane sau văzând filme cu caracter 
istoric. O pagină de roman bine scrisă descrie o luptă 
mult mai plastic decât o informație telegrafică, 
succintă și la obiect. Aceeași putere de sugestie o are 
și o secvență de film care prezintă dezastrul lăsat de o 
luptă sângeroasă: un câmp întreg împânzit cu trupuri 
sfârtecate-n fel și chip și muribunzi care se târăsc 
printre cadavre, țipând cu disperare după un strop de 
apă cu care să˗și potolească setea agoniei. Cândva, 
văzuse un film în care un soldat al cărui trup fusese 
înjumătățit de o explozie îi implora pe tovarășii săi să 
nu˗l lase în urmă, dar aceștia de˗abia se duceau pe ei 
înșâși, zdrențuiți și răniți la rândul lor, iar el rămânea 
cu mâna întinsă și-n mână ținea un breloc cu chipul 
iubitei sale, arătând că îl oferea drept răsplată 
eventualului său binefăcător. Cam aceasta era și 
semnificația pe care Victor o dădea ceasului primit de 
la tatăl său, o semnificație umanitară sau poate chiar 
istorică. Îi cunoscuse tatălui său latura sensibilă și se 
gândea că dacă pe el îl oblojise cu atâta delicatețe 
când era mic și mai făcea câte un guturai, musai că la 
fel se purtase și pe front, făcând mai ușoare ultimele 
clipe de viață ale vreunui soldat german. Putea să și-l 
imagineze renunțând la mantaua sa pentru a-l încălzi 
pe un muribund zgâlțâit de friguri sau topind în palme 
un țurțure de gheață, ca să-i umezească amărâtului 
buzele uscate și fierbinți, cu toate că afară erau minus 
cincizeci de grade. Și tatăl său fusese rănit la 
Stalingrad. Din muntele de om care plecase pe front, 
doi ani mai târziu, se mai întorsese acasă o umbră care 
tresărea mai tot timpul de spaimă, părându-i-se că 
vedea flăcări și auzea explozii. Minunea cea mare 
fusese însă faptul că se întorsese și că scăpase din 
măcelul de la Stalingrad, unde timp de cinci luni își 
pierduseră viața atât de mulți militari și civili, încât 
numărul lor real nu s-a știut niciodată cu exactitate 
sau nu s-a dat publicității, considerându-se că impactul 
emoțional asupra populației ar fi fost mult prea 
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puternic. Totuși, faptul că Victor luase cunoștință că 
istoricii consideră această luptă ca fiind cea mai mare 
și mai sângeroasă din toată istoria omenirii a fost  
suficient pentru el ca să-și imagineze cam ce s-a 
întâmplat pe-acolo. Din acel ținut al morții aproape 
sigure, tatăl său se întorsese. E adevărat că doar într-
un picior, iar în loc de celălalt, cu  o cârjă pe care și-o 
confecționase dintr-un trunchi de alun. Probabil 
fusese vorba de un puiet de alun, căruia îi retezase 
primele două crengi pornite din trunchi, astfel ca în 
scobitura lor să-și sprijine brațul. Cârja fusese bine 
gândită și bine cioplită, totuși rudimentară, astfel că-i 
făcuse praf axila, unde pielea i se îngroșase mai mult 
decât cea de pe talpă. Așadar, luptătorul de la 
Stalingrad ajunsese acasă șchiop, schilod, surd de-o 
ureche, prăpădit, plin de păduchi și bolnav de holeră, 
de care scăpase mâncând luni de zile numai fiertură și 
legume pasate. Aproape că nu-l recunoscuse nici 
maică-sa, iar el îl privi ca pe un cerșetor căruia îi 
curgeau zdrențele de peste tot. Era un schelet 
ambulant, pe care doar pielea îl ținea să nu se deșire os 
cu os. Își tăiase cracul de pantalon de la piciorul care˗i 
lipsea  și˗și făcuse obiele pentru celălalt picior. Când 
începuse să le dea jos obielele, s˗au mirat câte rânduri 
de materiale de tot felul fuseseră puse unele peste 
altele pentru a-l proteja de frig și a-l ajuta la mers. 
Spusese că de piciorul acela avusese mult mai multă 
grijă decât de ochii din cap, fiind mijlocul cel mai 
sigur de-a ajunge acasă. Cu toată grija, când tatăl său 
își îndepărtase și ultima obială, făcând alături o 
grămadă de cârpe și de sfori și sârme cu care fuseseră 
prinse acestea, descoperi un picior bolnav, alb ca varul 
de la gleznă în jos și cu degetele înnegrite și uscate, 
mai ales degetul mare și celelalte două de după el. 
Ultima obială o scosese și cu un rând de piele, 
răspândind în casă o duhoare ca de hoit. El însă nu 
fusese deranjat nici de miros și nici de aspectul urât al 
piciorului, ba mai mult se aplecă să˗l studieze 
îndeaproape. Pipăi, mirosi și spuse cu o siguranță 
cutremurătoare: „Pârlitele astea trei, la cuțit cu ele, că 
sunt moarte și pot să-mi îmbolnăvească și restul 
piciorului”. Curând începuse să aibă dureri groaznice, 
mai ales noaptea, și pentru că altă modalitate nu 
existase, cu un curaj nebun, se dăduse pe mâna unui 
felcer care i le amputase fără să stea pe gânduri și fără 
nicio anestezie. Scoseseră ușa de la bucătărie din 
țâțâni, o acoperiseră cu un cearșaf de pânză și aceea 
fusese masa de operație. Șontocăind, tatăl său se 
urcase singur pe masă, își pusese cârja lângă el și-și 
întinsese piciorul bolnav. Felcerul îi adusese un pahar 
de țuică tare de prună. „Bre, dă paharul ăsta pe gât 
până nu mă apuc de treabă”, îi spusese el, dar tatăl său 
îl refuză categoric. Apoi, felcerul îi dădu o curea din 
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piele, sfătuindu-l să muște din ea când îl va durea prea 
tare, ca să-și poată stăpâni orice mișcare necontrolată. 
Tatăl său azvârli cât colo cureaua și ridicându-și doar 
capul, privi cu sânge rece lama ascuțită și strălucitoarre 
a cuțitului de bucătărie din mâna felcerului. Cuțitul 
fusese fiert mai bine de oră într-o oală mare, curată și 
plină ochi cu apă de izvor. După ce privi cuțitul, tatăl 
său îl țintui și pe felcer cu o privire de gheață. Îi făcu 
semn că poate să înceapă. Spre cei ai casei, nu privi 
deloc. Cât ai zice pește, felcerul îi reteză degetele 
necrozate, iar tatăl său nu crâcnise și nu se văitase, ci 
doar strânsese tare din ochi, își încleștă maxilarele, iar 
mâinile și le împlântă în cearșaful cu care era acoperită 
ușa de bucătărie. Lăsă să-i scape un geamăt și-atât. Își 
ridică capul și trunchiul și se arcui de durere abia după 
ce felcerul își terminase treaba. Își privi piciorul 
sângerând cu ochi tulburi, după care își pierduse 
cunoștința. Capul îi căzuse ca un bolovan, izbindu-se 
de planul dur al ușii de bucătărie. Felcerul îi asigură 
că nu e niciun pericol  și că tatăl său își va reveni. 
„He-he, cine s-a întors de la Stalingrad...” mormăi 
acesta și plecă, lăsându-și vorba nespusă până la 
capăt. Într-adevăr, tatăl său își venise în fire, abia 
peste o săptămână, timp în care îl tot cercetară cu 
oglinda, să vadă dacă mai respiră, și-i oblojiră rana cu 
pelin. Când își revenise, se uita la ai săi ca picat din 
lună sau întors dintr-o altă lume, dar tot curajos și 
nedispus să se predea neputinței. „Ce vă uitați așa la 
mine, de parc-aș fi umbră, și nu om. Dragilor, după 
Stalingrad, nu mai știi ce-i frica, durerea și poate nici 
moartea”, le spuse el îndârjit și această împotrivire a 
sa contrastă puternic cu fața-i suptă și pământie, cu 
obrajii-i scofâlciți și cu ochii-i stinși și duși în fundul 
capului. Întreaga înfățișare a tatălui său pleda pentru o 
platitudine extraordinară a trăirilor sale, de parcă s-ar 
fi desprins de tot de lumea aceasta. Privirea însă îl 
trăda de multe ori, devenindu-i dintr-odată vie, 
aprinsă, sticloasă și mai ales speriată, animată de 
mișcări continue ale globilor oculari, ceea ce dovedea 
că vede imagini de groază. Urechile i se făceau pâlnie, 
de parcă trebuia să prindă și cel mai mic zgomot, iar 
corpul i se încorda, gata să se repeadă înainte. Vedea 
și auzea lucruri pe care nu voia să le împărtășească 
nimănui. Întrebat despre ce vedea și auzea în acele 
momente, se apăra cu o vehemență care te făcea să 
renunți fără să insiști prea mult: „Ei, ce să văd sau să 
aud? Ce vede și aude toată lumea”, bodogănea supărat 
și dădea din mână a lehamite. Apoi, se închidea în sine 
și o bună bucată de timp nu mai voia să comunice cu 
nimeni. Se liniștea greu și greu își găsea și locul, 
umblând hai-hui de unul singur și prin locuri cât mai 
singuratice, mereu cu capul plecat și cu buzele strânse, 
ca și cum nu voia să-i scape din gură ceea ce nu dorea  
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să spună. Era un bărbat încă destul de tânăr, lucru ce 
însă nu se mai vedea decât prin pielea bine întinsă 
peste oasele feței. Rămăsese uscat, chiar dacă era bine 
hrănit și îngrijit. De fapt, tatăl său nu mai fusese 
niciodată cel care plecase pe front și nici chiar în toate 
mințile. Vorbea uneori fără noimă, amestecând între 
ele cuvinte românești, nemțești și rusești. Nu se prea 
lăsa ispitit să vorbească despre război, iar dacă, totuși, 
o făcea, numai începutul era promițător: „Dragii mei, 
și-a fost atunci o iarnă grea...”  după care ori se oprea 
brusc, continuând doar în gând cum și ce a fost atunci, 
ori urmau relatări fragmentate, încâlcite și imposibil 
de pus cap la cap. În ambele cazuri, rememorarea îl 
agita cumplit, iar cei de pe lângă el nu știau cum să-l 
mai oprească, pentru că altfel urmau niște manifestări 
ciudate, cu spasme și contracții musculare 
necontrolate. Era ceva apropiat de epilepsie, dar nu 
chiar această boală cumplită, pentru că nu făcea 
spume la gură, nu-și mușca limba și nu făcea pe el, ci 
doar i se încordau mușchii, făcându-l arc, și se 
schimonosea la față. Mama și bunicii săi hotărâseră să 
nu-i mai amintească niciodată nimic despre Stalingrad, 
lăsând ca iarna anului 1942 să rămână undeva în urmă 
și chiar să se piardă în evanescența timpului. Nu se 
întâmplase însă așa, pentru că iarna aceea cumplită, 
geroasă și însângerată, mersese până la sfârșitul 
zilelor tatălui său la pas cu el, ca un picior de gheață în 
locul celui amputat, motiv pentru care bietul om se 
plângea de frig tot timpul, la fel de mult vara cât și 
iarna când stătea tolănit lângă soba ce dogorea de 
căldură. Se plângea și că-l doare piciorul pe care nu-l 
mai avea, suferință ce nu-l lăsa să închidă ochii nopți 
în șir. Multe li se păreau ciudate celor din preajmă, dar, 
pe chipul luptătorului de la Stalingrad, suferința era 
atât de vie, de reală și de evidentă, încât nimeni nu 
îndrăznea să-i spună spusele la îndoială. În puținele 
nopți când tatăl său reușea să doarmă, era chinuit de 
visuri urâte, de coșmaruri cumplite, și vorbea prin 
somn, scâncind sau chiar plângând în hohote. Îl tot 
striga pe unul cu numele de Friț, adresându-i-se atât în 
română, cât și în germană. Îl numea camaradul, fratele 
și chiar și copilul său. Bâjbâia cu mâinile prin întuneric, 
voind probabil să-l prindă pe acel băiat pe care îl 
numea cel mai adesea „frate” – „Friț, Friț, fratele meu” 
sau Fritz, Fritz, mein Bruder” – și nu de puține ori îl 
găsiseră căzut lângă pat, cu ochii deschiși, dar încă în 
vis, tânguindu-se și smulgându-și părul din cap.

Pornind de la aceste manifestări somnambulice 
ale tatălui său, ce-i rămăseseră atât de vii în minte, 
chiar dacă nu fusese decât un țânc la vremea aceea, 
Victor credea că ipoteza cea mai apropiată de realitate 
privind proveniența ceasului cu capac și cu lanț de 
argint era legată de acel soldat german și tovarăș de 
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luptă la Stalingrad. Tatăl său prea îl striga și-l căuta 
prin somn și prea-l jelea cu foc, ca să nu fi fost o 
poveste adevărată. Totuși, adevărul adevărat n-avea 
să-l știe niciodată și n-ar fi dorit să-l mai afle, chiar 
dacă ar fi avut posibilitatea. Îi păstra tatălui său o 
amintire frumoasă numai gândindu-se la cele două 
mișcări importante pe care le făcuse pentru el. Unu: 
olog cum era, urnise familia dintr-un sat amărât din 
sudul Olteniei și-o mutase în mahalaua Bucureștiului, 
iar, pentru asta, îi trebuiseră nervi, determinare și 
perseverență. „Ce ne trebuie nouă București, ca să 
murim pe-acolo de foame, când aici la noi în bătătură, 
nu ducem lipsă de nimic. Ai înnebunit, omule?” săriseră 
toți cu gura pe el. „N-am murit eu de foame în timp 
de război și muriți voi în timp de pace?”, bombănea 
bărbatul când se sătura de cicăleala neveste-sii și-a 
socrilor săi. Punea punct discuțiilor fără să ridice 
tonul sau să dea cu pumnu-n masă: „Să vă intre bine-n 
cap, că știu eu ce fac. Dacă nu găsesec înțelegere la 
voi, eu tot plec”, spunea tatăl său, cu nestrămutată 
hotărâre. Se oprea cât să-și plimbe privirea, luându-i 
la rând pe cei trei adulți, după care și-o pironea asupra 
lui, ca apoi iar să și-o mute la ceilalți, repezindu-i cu 
vorbă tăioasă și răspicată: „Și-l iau și pe el, așa să știți 
– degetul îi tremura arătându-l în timp ce vorbea. El 
îmi aparține. Nu-mi trebuie nimic în rest. Puteți să vă 
c... în averea și-n bătătura voastră, dacă atât vă duce 
mintea. Eu însă nu m-am întors de la Stalingrad doar 
ca să mă aflu-n treabă, ci ca să scot ceva din ăsta”, 
spunea tatăl său, uitându˗se la adulți, dar bătând aerul 
cu degetul în direcția sa. Fiecare discuție de acest gen 
se lăsa cu lacrimi, mormăieli, bufnituri și suspine, 
dar și cu câte un lucru din casă sau din curte vândut 
sau împachetat pentru drum. Apoi, s-au încolonat 
cu toții și au luat drumul Bucureștiului, instalându-
se într-o casă dărăpănată din Ferentari. Nici nu s-au 
despachetat toate bagajele, când tată-său îi pusese și 
lui în vedere: „Băiete, te-am adus aici să-nveți carte, 
așa că dă-i bătaie!” Doi: Nu plecase din această lume 
fără să-i lase nimic. Îi lăsase un ceas cu capac și cu 
lanț de argint, spunându-i cu voce stinsă și întretăiată 
înainte de a˗și da duhul: „Ca să˗ți amintească mereu 
c-ai avut un tată care, pentru tine, s-a întors tocmai 
de la Stalingrad. Că viața nu e niciodată ușoară, vei 
simți pe propria-ți piele, dar să nu disperi. Ai tot ce-
ți trebuie, istețime și vână de oltean în tine. Bijuteria 
asta de ceas o să-ți arate că timpul nu stă-n loc. Pune-l 
la ureche.” 

Tic-tac, tic-tac, bătuse mereu de˗atuncea ceasul 
în locul inimii care se oprise în pieptul tatălui său...

                  (fragment din romanul în lucru 
„Planul secret al Mariei”)



19

Dan CULCER

Philippe Nemo despre regresiunea 
intelectuală a Franței (I)

Philippe Nemo, născut în 1949, este filosof și 
profesor la ESCP Europe1. Este specialist în filosofie 
politică și socială. Este autorul a peste 20 de cărți, 
inclusiv o teză despre filosoful liberal Friedrich 
August Hayek și o Istorie a ideilor politice în două 
volume, de peste 2 500 de pagini, publicată de Presses 
Universitaires de France (PUF).2

Punctul de plecare al demonstrației autorului 
este convingerea că „problemele sociale grave pe care 
le întâmpină Franța astăzi nu sunt insolubile, dar nu pot 
fi rezolvate, deoarece nici măcar nu pot fi formulate și 
discutate în mod expres. De fapt, în țara lui Voltaire și 
Beaumarchais domnește acum o «gândire unică» de 
natură neoreligioasă, care beneficiază de monopolul 
pe care o familie ideologică [a «stângii caviar», care 
manipulează o masă de stângiști naivi, din care este 
compusă o majoritate a corpului profesoral, educat la 
nivel universitar de foști pseudo-revoluționari din 1968, 
soixanthuitarzii] a reușit să-l instaureze peste școală și 
mass-media, precum și printr-un sistem de cenzură. 
(Legea Gayssot, legea HALDE, așa-numitele legi 
«memoriale» …) care pot fi comparate în principiu cu 
Inchiziția. Profesorul Nemo demonstrează că în Franța 
nu se mai raționează în termeni de adevăr și minciună, 
ci, ca în societățile primitive, în termeni de pur și 
impur. Drept urmare, Franța se confruntă cu o situație 
de adevărată regresiune intelectuală în acești ani, care 
împiedică țara să se gândească rațional la viitorul său.” 

În acest eseu scurt, dens și precis, Philippe 
Nemo analizează această situație, când gândirea magică 
elimină raționalitatea, din punct de vedere filosofic, 
juridic și antropologic.

Privite de la o distanță corectă, situațiile 
ultimelor decenii din Franța și România sunt 
extraordinar de asemănătoare. Deosebirea derivă din 
efectele reziduale ale tradițiilor noastre respective. 

sociograme

În a doua jumătate a secolului al XX-lea, după un 
război mondial devastator, într-o țară cu un sistem 
democratic oarecum rodat, ca Franța, care nu a fost 
decât scurtă vreme sub o ocupație străină, în care 
amintirea masacrelor de după 1789, a „justițiarilor 
sângeroși” și a teoreticienilor terorii revoluționare nu 
se stinsese, reconstrucția unei societății civile a durat 
mai puțin, printre altele și datorită intervenției unei 
personalității politice puternice și inteligente, Charles 
de Gaulle. Deși, imediat după eliberarea din vara lui 
1944, în Franța, se impusese o teroare politică și o 
pseudo-justiție de tip „revoluționar” prin tribunalele 
populare și de excepție, teroare întreținută și realizată 
de trupele paramilitare F.T.P., recrutate din foști 
membri ai brigăzilor internaționale din războiul civil 
spaniol, sub control comunist moscovit, după căderea 
în desuetudine a pactului germano-sovietic Ribentropp-
Molotov (iunie 1941). Grupele de partizani FTP erau 
inițial (1941) organizate de aripa comunistă, evreiască 
sau xenofilă, a rezistenței antigermane, antinaziste, de 
răzbunători. Dar după 1944 acestora li s-au alăturat tot 
felul de oportuniști, care își dădeau reciproc, încrucișat, 
certificate de rezistenți. Astfel au apărut „răzbunătorii 
afaceriști”. (Așa s-a întâmplat în România după 1944, 
ca și după 1989, cu certificatele de „ilegaliști” și apoi 
de „revoluționari”.) S-a manifestat o relativ scurtă 
perioadă de o totală violență extrajudiciară, foarte 
bine descrisă în studii cu o serioasă bază documentară. 
(Jean-Marc Berlière, Francis Liaigre, Ainsi finissent les 
salauds. Sequestration et executions clandestines dans 
Paris liberé. [Astfel sfârșesc nemernicii. Sechestrări și 
execuții clandestine în Parisul eliberat. 20 august-20 
septembre 1944], Editions Tallandier, Paris, 2018.)

În România, după o perioadă de ocupație 
sovietică și de dominație kominternistă a unor agenți 
recrutați din membrii unor minorități ostile, care la 
rândul lor și-au recrutat dintre români colaboratorii, 
executanții și slugile de nivel inferior, mediu, dar și 
colaboraționiștii de nivel superior, gen Mihai Ralea, 
Mihai Sadoveanu, Constantin I. Parhon, în funcții nu 
doar pur decorative, trecând prin tranziția național-
socialismului ceaușist, în care restaurarea unui sistem 
de valori tradiționale, care s-a făcut cu reticență, cu 
lentoare criminală, blocată mereu de străini (cazul 
publicisticii lui Eminescu prin rabinul Rosen) sau de 
către impostori activiști români agramați, ceea ce a 
urmat în România nu a fost o revoluție ci o restaurație, 
o monstruoasă coaliție între pseudo-comuniști, deveniți 
capitaliști de viță nouă, ciocoi, și capitaliștii de viță 
veche, români sau străini.

După decembrie 1989 mentalitatea totalitară nu 
a fost niciodată eliminată din practica socială. Ea s-a 
reinstalat rapid, prin sistemul Ion Iliescu-Petre Roman 
(„revoluționar” aparent iscat din neant, fiul unui evreu 
brigadier comunist în Spania, Walter Neulander), și s-a 
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menținut prin toate cele ce au urmat, sisteme bazate 
pe colaborarea cu eșaloanele secunde ale organelor 
de represiune național-comuniste, cu judecătorii, cu 
Securitatea răspopită și administrația ceaușistă bazală 
neepurată, cu acordul mai tuturor păturilor sociale 
atrase de promisiunea chilipirului neocapitalist, într-o 
tragică și rușinoasă devălmășie.

Dacă în Franța reinstalarea cenzurii de către 
guvernele succesive s-a făcut, prin măsuri oportuniste, 
în diferite momente favorabile, căci tensionate intern 
sau extern (Războiul din Algeria, atentatul cu bombe 
din Paris din timpul preşedinţiei lui François Mitterand, 
asasinarea caricaturiștilor de la revista Charlie Hebdo 
etc.), efectele cele mai stabile, profunde și periculoase 
le-au avut trei legi, Legea Pleven, Legea Gayssot, 
Legea Taubira și modificarea Codului penal care a 
permis penalizarea opiniilor și nu doar a faptelor. Toate 
textele legislative au fost impuse de activiștii stângii, 
de organizațiile masonice și de presiunile comunitare 
puternice ale unor minorități ostile, beneficiare perpetue 
ale unor discursuri de victimizare. Despre aceste efecte 
scrie Philippe Nemo. Asemănarea cu socialismul 
istoric al acestui conglomerat de ideologii este aparentă 
și nu cauzală. Rămâne să se analizeze sursa reală a 
acestor teze și, mai ales, beneficiarii reali ai impunerii 
lor inchizitoriale, generatoare de haos moral, social 
și economic, de care profită entitățile netransparente 
dar reale: G7, Fondul Monetar Internațional, Joint 
Distribution Committee, Comisia trilaterală (uneori 
numită Trilaterala), organizație privată creată în 1973 
la iniţiativa principalilor conducători ai grupului 
Bilderberg și a Council on Foreign Relations), care 
conduc statele de la nivel supranațional și suprastatal 
prin bănci, mulținaționalele industriale, societățile 
de asigurări etc. Dacă va fi existat vreodată, acum 
suveranitatea statelor a devenit, poate nu definitiv, o 
ficțiune.

În România, sub presiunea sistemului social 
nereformat, rezultatul a fost renașterea aproape imediată 
a cenzurii, ca instrument al gândirii și politicii totalitare, 
impusă de câteva grupuri externe și de instrumentele 
lor instituționale, cenzură bine consolidată în practica 
presei, mai ales a televiziunii, media cu cel mai mare 
impact după 1989, prin peste trei decenii de îndoctrinare 
activă, prin politrucii ONG-urilor finanțate de Open 
Society Foundation (gen Silviu Brucan, ideologii 
Grupului de Dialog Social, Societatea Academică 
a Alinei Mungiu), sau cercetătorii bine orientați ai 
diverselor institute specializate în istoria, demografia 
și sociologia minoritarilor (Institutul Wiesel, Institutul 
pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale.)3

Ceea ce nu se spune nicăieri prin mass-media, în 
comentarea unor astfel de legi și practici juridice lipsite 
de spirit juridic rațional, este că ele propun/impun 
legalizarea unor privilegii comunitare sau de grup, în 
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numele luptei contra rasismului, a discriminărilor de 
felurite tipuri și scopuri. Nimeni nu pare preocupat de 
apărarea drepturilor majorităților naționale fondatoare 
de state și constructoare de practici sociale pozitive, 
față de acțiunile unor minorități ostile, stabilite sau 
migrante.

Ideologia care sub-întinde ansamblul acestor 
intruziuni juridice contrare tradițiilor juridice și 
intelectuale europene, derivate din dreptul roman, este 
una a unui stat (SUA) care nu are la bază o națiune 
ci un construct neorganic, al melting-pot-ului4, bazat 
pe o acțiune colonială violentă, soldată practic cu 
exterminarea băștinașilor. Nucleul procedurilor juridice 
analizate aici infuzează ideea că legea este dedicată și 
impusă pentru că există o comunitate transnaţională, 
supranaţională, privilegiată, a cărei mitologie, acțiune 
ideologică, politică și economică nu poate fi criticată de 
nimeni și niciodată.

În ciuda caracterului radical al analizei și a 
primirii sale favorabile de către comentatorii din 
presa generalistă sau specializată, cartea lui Philippe 
Nemo nu a avut un efect reformator, deși autorul este 
recunoscut pentru competența sa în domeniul istoriei 
ideilor politice. Această lipsă de efect nu este probabil 
datorată doar indiferenței guvernanților actuali față de 
analize care le contrazic dogmatismul și interesele, 
nici dezinteresului opoziției de dreapta, de genul celei 
conduse de mediocra Marine Le Pen, dezinteres tipic 
față de intelectualii neînregimentaţi, ci inexistenței 
unei punți de transfer între activiștii politici și analiștii 
politici non-conformiști. Cluburile de reflexie care ar 
putea funcționa ca atare, oricare ar fi orientarea lor 
politică, inclusiv lojile masonice nu fac decât să rumege 
idei vechi și să construiască dogme, bazate de teorii 
teroriste la modă, în loc să susțină libertatea de gândire 
și să renunțe la orice penalizare a opiniilor. Prin aceasta 
ele susțin noul totalitarism, noua Inchiziție împotriva 
căreia se exprimă cu forță și claritate Philippe Nemo. Ca 
să-i fac cunoscut în România discursul analitic necesar 
și omolog cu situația de la noi, prefer să traduc, să citez 
abundent în comentariile mele, care vor urma, decât să 
parafrazez. Iată deci prima parte a acestui eseu filosofic, 
scris în tradiția celor mai buni autori de pamflete din 
cultura europeană încă liberă. (d.c.)5

DE ACELASI AUTOR. Iov și excesul 
răului, Grasset, 1978. Ediție nouă, cu o postfață de 
Emmanuel Levinas, Albin Michel, 2001. Societatea 
de drept conform FA Hayek, PUF, 1988. Traducerea 
și introducerea Logicii libertății de Michael Polanyi, 
PUF, 1989. De ce l-au ucis pe Jules Ferry?, Grasset, 
1991. Haos educațional, Albin Michel, 1993. Istoria 
ideilor politice în Antichitate și Evul Mediu, PUF, 
1998, și colab. „Quadrige Manuels”, 2007. Premiul 
Koenigswarter de la Academia de Științe Morale și 
Politice. Istoria ideilor politice în epoca modernă și 
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contemporană, PUF, col. „Quadrige Manuals”, 2002. 
Ce este Occidentul?, PUF, 2004. Istoria liberalismului 
în Europa (ed., Cu Jean Petitot), PUF, col. „Quadrige”, 
2006. Noua ediție și introducerea Legii, legislației 
și libertății de Friedrich August Hayek, PUF, col. 
„Quadrige”, 2007. Cele două republici franceze, 
PUF, 2008 și colab. „Quadrige”, 2010. Le chemin de 
musique, PUF, 2010. Franța orbită de socialism, ed. 
François Bourin, 2011. Frumoasa moarte a ateismului 
modern, PUF, 2012. Poveste. Ciclul 3 (manual de 
educație primară), La Librairie des Écoles, 2012.
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Noi toți vrem să progresăm către adevăr, 
pentru a avansa știința și obține ca practicile sociale 
să fie ghidate de cunoașterea obiectivă, mai degrabă 
decât de pasiunile și reprezentările iraționale. Iată 
ce ne definește ca oameni moderni, moștenitori ai 
Iluminismului. Știm că avem nevoie pentru aceasta, 
de o deplină libertate intelectuală, de acest raționalism 
critic a cărui logică a fost analizată de cele mai lucide 
spirite ale Europei moderne, precum Milton, Locke, 
Bayle, Kant, Condorcet, Wilhelm von Humboldt, John 
Stuart Mill, Thomas Kuhn sau Karl Popper. Și știm că 
antagonistul științei este mitul, această cunoaștere falsă 
care se hrănește din contagierea credințelor sociale și a 
unanimismului.

De fapt, de zeci de ani, occidentalii s-au 
lăudat că procesele mitologizante nu mai pot prevala 
în societățile lor. Păreau a fi cu siguranță prevenite 
datorită neutralității ideologice a statelor democratice 
și a pluralismului liberal și a instituțiilor sociale de 
cunoaștere – cercetare științifică, universitate, școală 
și mass-media. Libertatea critică părea solid garantată. 
Miturile nu se mai puteau cristaliza și generaliza, nu 
puteau exista decât ca urme și doar în segmentele mai 
puțin educate ale populației.

Din păcate, trebuie să renunțăm la acest 
optimism. Într-adevăr, suntem obligați să admitem 
că, departe de a fi dispărut din societățile noastre, 
procesul mitologizant va rămâne și pare că va trăi 
chiar o revenire, cel puțin în unele țări. Observăm 
că, în aceste țări, spiritul public poate prezenta un 
sindrom masiv al „negării realității” sau poate alimenta 
veritabile deliruri colective care rezistă victorios 
acțiunii corozive a proceselor critice. Uneori vedem la 
în acțiune fenomene de ritualizare resudând grupul în 
dauna țapilor ispășitori [referință la analizele lui René 
Girard] și în beneficiul credințelor iraționale. Vechea 

logică a societăților cu mituri și rituri pare, așadar, să fie 
încă activă în segmente întregi ale societăților noastre 
moderne. Totul pare să se întâmple de parcă, contrar 
speranțelor raționaliștilor și umaniștilor, legătura 
socială, chiar și în cele mai moderne societăți, nu ar 
putea fi suficient asigurată printr-un consens rațional cu 
privire la regulile morale și legale, ci ar trebui asigurată 
și prin procese înrădăcinate în cele mai arhaice niveluri 
preraționale sau anti-raționale – psihice, în dauna 
adevărului obiectiv. Mecanisme obscure, dar puternice 
par să împingă societățile noastre să excludă din câmpul 
lor de vizibilitate anumite adevăruri neplăcute care ar fi 
susceptibile să le ajute să trăiască mai bine dacă ar fi 
asumate frontal, cărora li se preferă erori seducătoare 
care le vor ucide. De parcă societățile ar putea, la fel 
de mult ca indivizii, să fie nevrotice, adică să prefere 
principiul plăcerii față de principiului realității și asta 
până la sinucidere sau cel puțin până la regresie și 
degradare.

Prin urmare, trebuie să ne întrebăm dacă nu ar 
trebui să fie iarăși regândită problema relației dintre 
adevăr și societate – revizuind oarecum optimismul 
tradiției liberale menționate mai sus în favoarea unor 
opinii mai pesimiste, cum ar fi cele ale lui Vilfredo 
Pareto sau Raymond Boudon, care tind să arate că 
triumful durabil al adevărului în spațiul public este 
structuralmente improbabil, dacă nu chiar imposibil.

Așteptând ca cineva să întreprindă această 
cercetare filosofică – socială de lungă durată, aș analiza, 
cu titlu preliminar și ca piesă capitală de depus la dosar, 
situația într-o țară, Franța, care a fost, până de curând, 
o mare țară intelectuală, în care, mi se pare că, de peste 
treizeci de ani, s-a declanșat un veritabil proces de 
regresie a adevărului în spațiul public. [p. 8]

„GÂNDIREA UNICĂ”, SUBIECTE 
INTERZISE

În primul rând, să remarcăm faptul că anumite 
particularități instituționale și de natură sociologică 
împiedică dezvoltarea normală a unei dezbateri publice 
pluraliste în Franța: monopolul statului (și, în realitate, al 
sindicatelor de profesori de stânga și a francmasoneriei) 
asupra educației și stăpânirea aceleiași forțe ideologice 
asupra presei și mass-media. Această situație este veche, 
dar efectele sale s-au înrăutățit constant în ultimii ani.

„Școala unică“, a cărui teorie a fost făcută între 
anii 1920-1930, adică atunci când ideile totalitare 
triumfau în multe țări europene, a fost instalată de a V-a 
Republică din cauza unei fatale erori de analiză a lui 
De Gaulle. Or, din 1968, acest monopol administrativ 
și ideologic a avut ca efect unic nu doar crearea 
uniformității și a conformismului, ci a mers în direcția 
unei sistematice devalorizări a cunoștințelor, a științei. 
Noii profesori din Educația Națională, dându-și seama 
că nu pot unifica școala prin alinierea ei în sus, dar care 
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nu doresc, prin ideologie, să renunțe la însuși proiectul 
unificării ei, au decis cu bună știință să o alinieze în 
jos. Ei au sacrificat cunoștințele pe altarul așa-numitei 
„reduceri a inegalităților sociale”. De atunci, am 
asistat la o prăbușire a nivelului școlar fără precedent 
în Franța și, în special, la o dispariție a filierelor care 
formau metodic elitele intelectuale și științifice. Gustul 
și mijloacele de cunoaștere nu au mai fost comunicate 
tinerilor. Această regresie gnoseologică a devenit 
rapid autoalimentată, deoarece tinerii profesori nu 
pot transmite noilor generații ceea ce ei înșiși nu au 
primit. Este adevărat că unele sectoare scapă parțial de 
această degradare, dar ele sunt rare. Ca urmare a acestei 
căderi în școală și la nivel universitar, putem vedea că 
profesii întregi au defecte deja evidente de expertiză, și 
se manifestă o rezistență scăzută în populația generală, 
față de diferitele manifestări ale „gândirii unice“ și față 
de cristalizarea unor noi mituri. [p. 13]

Situația din presa franceză, de asemenea s-a 
schimbat complet în ultimele decenii. În urma celui 
de-al doilea război mondial, comuniștii au confiscat 
tipografiile și distribuirea ziarelor. Prin greve, ocuparea 
tipografiilor, distrugerea echipamentelor, blocaje ale 
camioanelor de curierat etc., au amenințat permanent 
ziarele cu perspectiva ruinei economice, ceea ce le-a 
determinat să adopte conţinuturi editoriale conformiste. 
Apoi au fost organizate interdicții profesionale 
împotriva jurnaliștilor de dreapta pe care miturile 
construite atunci au avut tendința să îi prezinte global 
ca fasciști și dușmani ai progresului social. De-a lungul 
anilor, majoritatea redacțiilor au devenit de stânga și, 
odată ce „epurarea” fost făcută, au fost recrutați doar 
jurnaliști de aceeași orientare.

Este adevărat că în prima jumătate a Republicii 
a V-a6 a existat un anumit pluralism, deoarece, în timp 
ce redacțiile toate și-au schimbat cazaca, directoratele 
sistemului audio-vizual public erau numite de către 
guvernele gaulliste și că numeroși proprietari de ziare 
private aveau o orientare politică moderată. În fapt, a 
existat încă o anumită partajare a puterii. În această 
perioadă, în care stânga progresa electoral și vedea cu 
o nerăbdare extremă că se apropie momentul basculării 
din 1981, orice informație care deservea una din tabere, 
dar servea cealaltă tabără, avea încă o șansă de a 
pătrunde în „spațiul public”.

Această rămășiță de pluralism a dispărut după 
1981, când socialo-comuniștii au preluat puterea 
de stat. Atunci ei au putut numi în toate mass-media 
publice directorate din tabăra lor și impune mass-
mediilor private, sub amenințare (deoarece aceste 
medii aparțineau unor industriași a căror activitate, 
în contextul specific economiei mixte în Franța, se 
afla în strânsă dependență de deciziile guvernului), 
desemnarea unor echipe editoriale și unor directori 
simpatizanți ai stângii. [p. 14]
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De îndată ce conducerea și redacția au aparținut 
aceleiași tabere ideologice, o manta de plumb a căzut 
peste presă. Mass-media de masă a devenit monocoloră. 
Presa de centru și de dreapta nu erau interzise din punct 
de vedere legal, dar – în practică – au fost reduse la 
tăcere, marginalizate, reduse la circuite subterane. 
Aceasta a fost privată, în special, de orice ecou și orice 
citare în mass-mediiile audiovizuale a căror audiență era 
în continuă creștere în epocă și care au fost dezvoltate 
în Franța, într-un cadru public eminamente favorabil 
controlului înăbuşitor al sindicatelor, care organizau 
integral recrutarea redactorilor.

Ceea ce monopolul stângii asupra educației și 
mass-media a produs de atunci este ceea ce s-ar putea 
numi o dominație absolută a religiei stângii asupra 
opiniei publice franceze.7 Stânga a fost în măsură să 
joace în Franța rolul unui nou cler care domină spiritele, 
definește binele și răul, predă catehismul și ține 
predici, denunță păcate, cenzurează puterea temporală, 
eliberează credincioșii de datoria de ascultare față 
de legi atunci când acestea sunt considerate eretice, 
impioase, pronunță anateme, întocmește lista oamenilor 
și cărților care urmează să fie înscrise pe lista neagră. 
Era încă posibil, fără îndoială, să critici anumite acte 
ale guvernelor socialiste succesive; dar a devenit 
cvasi-imposibilă, sau cel puțin sinucidere profesională 
pentru profesori sau jurnaliști, critica religiei socialiste. 
Păcatele pot fi iertate, nu blasfemia sau erezia și, mai 
puțin decât orice, necredința.

Această presiune ideologică a făcut că unele 
subiecte, nu doar unele teze să fie sistematic excluse 
din dezbaterea publică oficială. Acestea includ în vrac: 
școala, universitatea, imigrația, securitatea, politica 
penală, politica socială, fiscalitatea, familia, moravurile, 
homosexualitatea8 [p. 15]

Privitor la toate aceste aspecte, există acum o 
stângă ortodoxă prezentată de ideologii establishment-
ului ca normă, care determină ce trebuie să creadă orice 
ființă umană de bine. Drept urmare, simplul fapt de a 
dori să discutăm aceste probleme este a priori suspect, 
deoarece arată că nu le considerăm deja rezolvate. 
Oamenii sau grupurile care au dorit să se ocupe de 
aceste probleme în ultimii ani au fost, prin urmare, 
fie ignorați total, fie acoperiți de oprobiu, tratați drept 
fascişti și „populiști” – ființe periculoase, imorale, 
îndoielnice – și „antirepublicani”, iar împotriva lor 
au fost asmuțite adevărate haite pentru a fi reduși la 
tăcere, îndepărtându-i de orice poziție de influență în 
instituțiile de comunicare și cultură.

Este adevărat că au fost reduse la tăcere doar 
în agora. Societatea franceză cu tradiții puternice 
de libertate (ba chiar de anarhie) și având un humus 
bogat de cultură, nenumărați autori și cititori de cărți 
etc., după interdicția dezbaterii în spațiul public, s-au 
refugiat în asociații, mici ziare, edituri și librării (zone 
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de comunicare care pot fi supuse mai dificil unui 
monopol), și, mai ales – slavă Domnului ! – pe această 
rețea nouă, recent apărută și structural liberală, care 
este internetul. Dar acest lucru nu este suficient pentru 
a remedia situația. Pentru că spiritul colectiv al unei țări 
este cu adevărat forjat doar pe agora. Numai în această 
„piață publică”, de fapt, informațiile care circulă sunt 
publice în adevăratul sens al termenului, adică nu 
numai că toată lumea le cunoaște, ci astfel încât toată 
lumea știe că toată lumea le cunoaște. Din păcate, 
informațiile care circulă numai în underground merg 
de la persoană privată la persoană privată. Nimeni nu 
știe exact cine le aude și, astfel, chiar dacă afectează de 
fapt mulți oameni, nu se pot cristaliza niciodată într-o 
„conștiință colectivă”.

Prin urmare, profeții și preoții noii religii 
știau bine ce fac cucerind pe deplin spațiul [p. 16] cu 
adevărat public, adică școala și mass-media. Ei și-au 
plasat tancurile și cuiburile de mitraliere în toate piețele 
și bulevardele societății franceze, de unde, de acum 
înainte, pot trage în orice mișcă. Nu le pasă de ceea ce 
spunem liber pe străzi și în curțile din dos, deoarece știu 
că acest lucru nu poate fi suficient pentru a provoca o 
modificare masivă de opinie și, prin urmare, nu poate 
duce la schimbări politice semnificative pe termen scurt 
sau mediu.

Din cauza acestei strangulări realizată de o 
singură familie ideologică asupra comunicării oficiale, 
calitatea dezbaterii publice a scăzut semnificativ 
în Franța. Adevăratele dezbateri critice legate de 
problemele fundamentale au dispărut de pe scena 
mediatică și, cu unele excepții, de pe scena universitară, 
ele au fost înlocuite de pălăvrăgeli a căror regulă de 
funcționare, implicită, dar respectată scrupulos, este că 
niciunul dintre cei invitați să vorbească nu va ieși din 
paradigmele dominante. Atâta timp cât rămân în acest 
cadru, intelectualii, politicienii și jurnaliștii vor putea 
discuta la nesfârșit o multitudine de subiecte diverse, 
de unde impresia că dezbaterea publică există și este 
la fel de bogată ca altădată. Dar aceasta este o iluzie, 
căci dezbaterea se desfășoară mereu „între forțele 
progresului”. Se înțelege că nimeni nu va pune în 
discuție principiile social-democrației și socialismului 
ambient, propunând și discutând soluții cu adevărat 
alternative. Dacă cineva și-ar asuma acest risc pe un 
platou, el se va vedea imediat întrerupt, cu microfonul 
tăiat și nu va mai fi niciodată invitat. [Nota D.C. 
Exemplu recent, un ziarist de la CNews, Jean Marc 
Morandini, taie microfonul unui militar pensionar, 
generalul Dominique Delawarde, care criticase public 
politica de apărarea a Franței, strigând: așa ceva nu se 
poate spune! Altfel zis, spuneți doar ce este acceptat de 
mine și de șefii mei.]

Supusă acestui regim, țara a început să fie lovită 
de paralizie intelectuală. O logică potențial obscurantistă 

a fost instaurată, care nu este deloc deosebită de cea 
care a produs regresul în Spania, Portugalia și o parte 
din Italia, începând din secolele al XVI-lea și al XVII-
lea, când Inchiziția a reușit să stabilească controlul 
ideologic asupra acestor zone ale Europei. [p. 17]

III. LEGILE CENZURII
Mai exact, a fost creat în Franța un dispozitiv 

legal care are asemănări incontestabile cu faimosul 
Tribunal Ecleziastic. Având în vedere că nu a fost 
suficient controlul profesional stabilit inițial, unele 
forțe politice au întreprins să-l completeze prin control 
legal, adică prin veritabile legi de cenzură de natură 
să împiedice libera exprimare nu numai în educație și 
mass-media majore, dar în tot spațiul public sau chiar, 
dacă este posibil, așa cum vom vedea, în tot spațiul 
social.

Comunicarea publică în Franța a fost guvernată 
timp de un secol de legea presei din 1881. Legea, care 
a fost rezultatul a zeci de ani de lupte în secolele al 
XVIII-lea și al XIX-lea pentru libertatea de exprimare, 
a suprimat cenzura. Desigur, ea a continuat să accepte 
anumite restricții privind libertatea de expresie atunci 
când este vorba de protejarea ordinii publice, adică 
reprimarea cazurilor de defăimare, injurie, răspândirea 
de informații false, incitare la revoltă. Dar, în rest, a 
autorizat exprimarea oricărei opinii, în special politice. 
Ea consacra faptul fundamental al pluralismului, 
inevitabila și fructuoasa diversitate de opinii care poate 
merge, la nevoie, până la o ostilitate reciprocă, declarată 
deschis, între diferitele curente ideologice. Lecțiile 
istoriei au convins într-adevăr, promotorii legii că 
această diversitate este fundamental benefică, în ciuda 
dezavantajelor sale aparente, este semnul distinctiv 
propriu democrației și conferă singură societăților 
moderne capacitățile lor de autocritică și inovare.

Sub regimul stabilit prin Legea din 1881, în 
Franța, la sfârșitul secolului al XIX-lea, existau sute de 
ziare care variau de la un capăt la altul ale spectrului 
politic și au înflorit publicaţii dintre cele mai diverse, 
cărți, broșuri etc. care tratau liber toate subiectele. 
Singura restricție privind libertatea presei: publicațiile 
special destinate tinerilor, care erau reglementate de o 
lege din 1949. [p. 21]

Este esențial să înțelegem că această situație de 
pluralism, care nu a slăbit Franța – nici Olanda, Belgia, 
Anglia sau SUA – se confrunta cu propaganda totalitară 
și nu a împiedicat-o să rămână o democrație traversând 
prin teribilele încercări ale secolului al XX-lea, cu 
excepția perioadei în care a fost ocupată de o armată 
străină. Pluralismul poartă în sine leacul contra opiniilor 
extreme cărora le permite exprimarea. Comuniștii, 
fasciștii, s-au putut exprima și nu s-au privat de acest 
lucru, dar la fel au făcut-o și moderații, precum și anti-
comuniștii și antifasciștii, la fel de virulenți pe cât erau 
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de lucizi, clarvăzători. Poporul, expus la toate aceste 
mesaje, le-a sortat și și-a format părerile și este un 
fapt că nu a ales niciodată extremele. Într-o ofertă de 
presă și de editare foarte deschisă, el a găsit întotdeauna 
elementele de care avea nevoie pentru a dezamorsa o 
propagandă radicală și a-și forma convingeri mai mult 
sau mai puțin echilibrate.

Acest regim de libertate și pluralism, instituit 
prin Legea din 1881 a fost extins sub regimurile 
succesive ale Republicilor a III-a, a IV-a și a V-a 
și, după cum știm (lăsând deoparte, repet, perioada 
Ocupației), Franța nu a devenit nici nazistă, nici anti-
semită, xenofobă sau homofobă, adeptă a scientologiei, 
mai mult decât a devenit comunistă sau stângistă, chiar 
și atunci când publicații favorabile acestor ideologii au 
abundat. Prin urmare, nu a existat niciun motiv pentru a 
schimba legea din 1881.

Cu toate acestea, a fost atacată tocmai legea din 
1881. Începând cu anii 1970, la început timid, apoi din 
ce în ce mai hotărât, legea a fost ciuntită astfel încât 
putem spune că, prin cele mai recente modificări ale 
sale, Franța a revenit, fără îndoială, sub nivelul când 
„a condus marile lupte pentru libertatea presei ale 
Restaurației, Monarhiei din iulie și celui de Al Doilea 
imperiu, la o situație comparabilă cu faimoasa „Ordine 
morală”, atât de criticată de republicanii liberali din 
anii 1870, ordine pe care a încercat, de asemenea, să o 
restabilească regimul de la Vichy. [p. 22]

Legea Pleven
Primul atac asupra legii din 1881 a fost legea 

Pleven din 1 iulie 1972, promulgată sub guvernul lui 
Jacques Chaban-Delmas9, profet al „Noii Societăți”. 
Aceasta a fost, în principiu, simpla aplicare în Franța 
a „Convenției internaţionale privind eliminarea tuturor 
formelor de rasism” propusă de ONU, pe care guvernul 
francez tocmai o ratificase. De fapt, legea a instituit 
diferite măsuri noi care pedepsesc mai sever actele și 
comportamentele rasiste. Problema este că legea Pleven 
va îngrădi și libertatea de exprimare. Ea modifica legea 
din 1881 prin introducerea noilor concepte de „incitare 
la discriminare” și „ură”:

„Primul articol. Cei care [prin orice mijloace 
de comunicare publică] incită la discriminare, ură sau 
violență împotriva unei persoane sau a unui grup de 
persoane, din cauza originii lor sau a apartenenței sau 
a non-apartenenței la un grup etnic, națiune10, rasă sau 
religie, va fi pedepsit [cu închisoare și amendă]. „

Conceptul de „incitare la ură“ inova în mod 
periculos. Ura, de fapt, este un sentiment, nu este un 
act, nu are efecte externe vizibile. Prin urmare, nu poate 
fi, [p. 23] numai prin aceasta, o infracțiune. Și dacă 
nu este o crimă, cum ar putea fi faptul de a „provoca” 
aceasta ? Constituirea urii ca delict a însemnat, prin 
urmare, faptul de a sancționa penal fapte mai mult sau 

mai puțin inconsistente și nedovedibile. Aceasta a fost 
o alunecare nedorită în raport cu noțiunea de „incitare 
la violență”. Violența, la rândul ei, este un act vizibil 
și extern și, dacă putem arăta că violenții au acționat 
după ce au auzit sau au citit anumite cuvinte, am putea 
susține că autorul comentariilor poartă o anumită 
responsabilitate pentru infracțiune. Dar, din moment ce 
ura nu este vizibilă, atâta vreme cât nu e tradusă în act, 
„incitare la ură “în sine nu poate fi decât o presupunere, 
în esență, subiectivă și arbitrară.

Un memento istoric se impune aici. Sentimentele 
intime au fost plasate în afara terenului de acțiune 
al legii penale, din secolul al XI-lea, când Pierre 
Abélard, în celebra sa Etică, a distins între păcat și 
crimă. Păcatul este evident foarte grav, deoarece poate 
fi pedepsit cu pedepsele iadului. Dar este cunoscut 
numai de Dumnezeu care singur „cercetează inimile 
și coapsele”. Prin urmare, este în afara competenței 
instanțelor umane, care pot judeca doar actele care 
perturbă ordinea publică într-un mod vizibil, obiectiv 
și măsurabil. Operând această distincție, Abélard, unul 
dintre primii mari maeștri ai Universității franceze, a 
facilitat europenilor din Evul Mediu realizarea unui 
pas înainte considerabil care a făcut posibilă, în cele 
din urmă, dezvoltarea libertăților intelectuale moderne 
și, prin urmare, a științei. Într-adevăr, datorită acestei 
distincții, universităților li s-a permis să dezvolte 
cunoștințe noi, mereu suspecte conformismelor și 
ortodoxiile societății exterioare – atâta vreme cât nu 
rezultau tulburări manifeste ale ordinii publice.

Prin acest articol al legii Pleven, legea penală a 
revenit la o mentalitate anterioară epocii lui Abélard. 
I s-a ordonat să pedepsească opiniile care încă nu au 
cauzat rău nimănui și despre care nimeni nu a putut să 
demonstreze că ar provoca vreun rău. Legea penală a 
fost îndemnată să acționeze în amonte [p. 24], la nivelul 
gândirii. Începea să devină o poliție a gândirii.

Noțiunea de „incitare la discriminare” a implicat 
pericole și mai teribile ale intervenției arbitrariului, dar 
vom putea vorbi despre aceasta în mod adecvat doar 
atunci când vom examina legile recente care folosesc 
pe larg această noțiune. [p. 25]

Rolul acordat asociațiilor
Legea Pleven a introdus o ultimă bombă cu 

explozie întârziată în legea franceză. Acesta a autorizat 
inițierea acțiunii judiciare privind rasismul și anti-
semitismul nu numai de către victimă și de către acuzare, 
ci de alții ca „orice asociație declarată legal timp de cel 
puțin cinci ani de la data faptelor, propunându-și, prin 
statutul său, combaterea rasismului” (articolul 5).

A fost o abatere de la principiile care datează din 
dreptul roman. Atunci când se comite un rău, victima 
este persoana cea mai bine plasată pentru a-l constata, 
deci depinde de ea – sau, dacă este împiedicată să 
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acționeze, de familia sa și de alți beneficiari în drept – 
să se plângă. Atunci când presupusele fapte lezează nu 
doar victima, ci mai general ordinea publică, intervine 
procurorul public, singurul reprezentant legitim al 
responsabilității comunității de a prelua inițiativa de a 
acționa prin justiție. La aceste două cazuri întemeiate 
în justiție și în rațiune, legea a adăugat acum o himeră 
ciudată: autoriza să acționeze terți care, pe de o parte, 
nu sunt direct preocupați sau lezați și care, pe de altă 
parte, în calitate de persoane private, nu pot avea, prin 
construcție, în vedere doar interesul public. Mai ales 
că asociația nu e obligată să demonstreze că acțiunea 
sa este aprobată de o majoritate, sau măcar o parte 
semnificativă, sau chiar de orice parte a comunității 
etnice sau religioase pe care pretinde a o apăra. Este 
suficient să fi înscris unilateral în statutele sale că 
dorește să „lupte împotriva rasismului”, o abordare 
care depinde de propria voință. Astfel, orice grup de 
indivizi, eventual chiar submarine ale unor partide 
politice, grupuri de militanți sau secte își pot auto-
atribui acum capacitatea juridică de a ataca pe alții 
pentru opiniile lor. Credeam că de când cu separarea 
bisericii de stat, grupuri ideologice nu mai aveau nici 
un alt mod de a-și răspândi ideile lor [p.26] decât 
propunându-le publicului în cadrul unei dezbateri 
libere; iată, acum, unii dintre ei au fost investiți cu 
privilegiul singular de a putea oferi brațului secular 
al autorității ca jertfă oamenii care nu gândesc ca ei. 
Am trăit apoi nașterea unor oficine specializate, a unor 
poliții private ale gândirii care pot instrumentaliza 
justiția în profitul intereselor ideologice partizane sau 
al intereselor categoriale.11 [p.27]

Legea Gayssot
Un nou instrument juridic de cenzură a fost 

creat în 1990. S-a întâmplat că, în anii precedenți, niște 
intelectuali12 au contestat versiunea general acceptată a 
genocidului evreilor în timpul celui de al doilea război 
mondial. Acești „revizioniști” au contestat cifrele de 
obicei propuse (6 milioane de victime) sau anumite 
modalități ale crimei (camerele de gazare). Nu au 
fost primii mitomani din istorie. Ar fi fost suficient 
pentru a arăta inutilitatea argumentelor lor, caracterul 
neștiințific al metodelor lor, contradicția dintre teze și 
mărturiile și documentele disponibile etc. și, în rest, să 
nu se mai preocupe nimeni cu ele. Ne pierdem timpul 
respingându-i pe închinătorii lunii? Dar acest lucru a 
servit drept pretext pentru stânga, pe urmele deputatului 
comunist Gayssot, pentru a denatura din nou serios 
legea din 1881.

Legea din 13 iulie 1990 restabilește în mod 
explicit delictul de opinie, tipul de delict care a fost 
respins de dreptul penal de la începutul erei liberale 
moderne și de retorica drepturilor omului. Nu este 
într-adevăr o tulburare a ordinii publice pe care o 
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sancționează, ci simpla exprimare a unei judecăți 
intelectuale, deoarece modifică articolul 24 al legii din 
1881 prin adăugarea unui articol 24 bis, menit să vizeze 
„contestarea” versiunii oficiale a Holocaustului:

„… Vor fi pedepsiți cei care vor fi contestat 
existența uneia sau mai multor crime împotriva 
umanității, astfel cum sunt ele definite în articolul 6 
din statutul Tribunalului Militar Internațional anexat la 
Acordul de la Londra din 8 august 1945…”

Prin urmare, putem vedea că într-adevăr este 
vizată opinia ca atare („cei care vor fi contestat…”). Sunt 
anumite opinii [p. 28] sau idei care sunt interzise prin 
faptul că diferă de o teză oficială. Natura revoluționară 
a acestei schimbări în aparatul penal, ruptura pe care o 
constituie în raport cu secolele de progres al libertății, 
frapează pe oricine are un minim de educație. Într-
adevăr, știm că spiritul științific delegitimizează însăși 
ideea unui adevăr irefutabil, întrucât știința este un 
proces deschis – nimeni nu știe a priori, în etapa n, ce 
va duce pasul n + 1. Știința, de altfel, nu progresează 
într-un mod cumulativ, ci conform unui demers critic 
care constă deseori în chestionarea, în favoarea unei 
noi viziuni, a certitudinilor aparent cele mai bine 
stabilite. În această logică, este fatal faptul că inovațiile 
potențial cele mai fructuoase să pară false pentru 
moment majorității minților. Prin urmare, restrângerea 
cunoașterii la teze care par a fi adevărate într-un anumit 
stadiu al istoriei blochează pur și simplu progresul 
cunoașterii.13

S-a subliniat adesea, de exemplu, că în cazul 
în care legea Gayssot ar fi fost adoptată în 1945, ea 
ar fi permis, în următorii ani, întemnițarea pentru 
„contestarea unei crime împotriva umanității” a 
istoricilor care încercau să demonstreze că masacrul 
a mii ofițerilor polonezi la Katyn nu a fost acțiunea 
criminală a naziștilor, ci crima sovieticilor. Această 
ultimă versiune, de-acum recunoscută de guvernul 
rus însuși, a fost stabilită prin munca normală a 
specialiștilor și a erudiților după 1945, activitate care 
nu a fost împiedicată, nici în America, nici în Europa de 
Vest, de orice fel de lege de tip Gayssot. Prin urmare, 
se poate argumenta că acest lucru a plasat Franța, din 
1990, într-o situație de cenzură apropiată de cea care a 
predominat în țările comuniste până la căderea Zidului 
Berlinului în anul precedent. [p. 29]

Noul Cod penal
Trei ani mai târziu, un decret14 inserat în noul 

Cod penal (articolul R. 625-7) a realizat o nouă inovație 
juridică revoluționară prin crearea a trei infracțiuni, 
cele de defăimare, insultă și incitare la discriminare 
non-publică „referitoare la o persoană sau un grup 
de persoane, din cauza originii lor sau a apartenenței 
lor sau a faptului non-apartenenței, adevărate sau 
presupuse, la un grup etnic,la o națiune, la o rasă sau 
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la o religie specifică”, criterii la care se vor adăuga în 
2005 „din cauza sexului lor, a orientării lor sexuale 
sau a handicapului lor”. De-acum, nu numai remarcile 
publice contrare unei ortodoxiei oficiale ar putea fi 
incriminate, dar și afirmații private, adică cele adresate 
de o persoană privată către o altă persoană privată într-
un loc privat, fără martori sau în fața unui mic număr 
de martori.

Prin urmare, toată existența cotidiană era acum 
pusă sub supraveghere. Statul și-a arogat dreptul de a 
interveni chiar în conținutul conversațiilor private, o 
putere pe care, până la acea dată, o revendicaseră doar 
regimurile totalitare.

Este necesar să se precizeze faptul că acest control 
este o inovație revoluționară contrară tuturor tradițiilor 
de libertate? În viața socială normală, este obișnuit ca 
oamenii să-și expună reciproc sentimentele și opiniile 
dezagreabile, chiar și în termeni neprietenoși. Dar toată 
lumea o face pe cont propriu și își asumă consecințele 
psihologice și practice ale remarcilor personale. În plus, 
nu este decât un aspect al unei situații generale, și anume 
că, într-o societate liberă, oamenii își gestionează viața 
personală și relațională după cum consideră potrivit, 
fără a recurge la autoritate. Aceste relații interpersonale 
libere sunt țesătura a ceea ce se numește societate 
civilă. Trebuie remarcat aici faptul că domeniul acesta 
al vieții private în care statele constituționale moderne 
recunosc că nu trebuie să interfereze nu se limitează 
la viața individuală, ci se extinde la relațiile dintre 
indivizi, adică la legăturile, contractele și cooperarea 
economică și socială care se construiesc spontan între 
ele. Este o greșeală să considerăm că sfera relațiilor 
interindividuale ar fi, în principiu, publică și că statul 
ar trebui să fie prezent oriunde există doi sau mai mulți 
indivizi. Existența controlului de către comunitate 
a tuturor relațiilor dintre indivizi sau asociații este 
tocmai ceea ce caracterizează regimurile totalitare. 
În societățile libere, statul nu interferează cu relațiile 
interindividuale care, în 99% din cazuri, se formează 
și se desfășoară în fiecare zi într-o manieră pașnică și 
eficientă fără intervenția sa. Statul se ocupă doar de 
cazurile în care cineva a încălcat regulile acceptate ale 
unor astfel de schimburi. Pentru aceasta se înțelege 
că relația dintre indivizi trebuie să respecte anumite 
norme: cele care interzic, de pildă, crima, agresiunea, 
jaful, înrobirea, exploatarea muncitorilor, frauda etc. 
Dar, dacă statul trebuie să asigure respectarea acestor 
reguli ale jocului social, mai întâi făcându-le explicite 
în codurile sale, apoi sancționând pe cei care le încalcă, 
nu trebuie să ia parte la jocul în sine. El va rămâne 
în afara acestuia și, în special, se va abține de la a 
privilegia un astfel de jucător, judecând, de exemplu, 
că unul dintre ei a avut dreptate sau a greșit să vândă 
sau să cumpere astfel de bunuri la un astfel de preț sau 
să locuiască un asemenea tip de casă într-un astfel de 
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loc sau să aleagă un astfel de loc de muncă, un astfel 
de angajator sau un astfel de angajat etc., lucruri care 
aparțin exclusiv libertăţii individuale a partenerilor. A 
fortiori, Statele libere s-au abținut întotdeauna până 
acum să intervină în psihologiile individuale și să 
judece că, într-o conversație privată, [p. 31] o persoană 
a avut dreptate sau a greșit vorbind de bine sa de rău 
despre o altă persoană.

Este adevărat, codurile penale sancționează 
insultele sau defăimarea publice, dar este vorba de 
ceva cu totul diferit! Insulta sau defăimarea publică, 
de fapt, compromit onoarea victimei în raport cu o 
vastă comunitate anonimă în raport cu care victima nu-
și poate pleda cazul nici repara prejudiciul suferit. Ea 
riscă să fie tentată să se răzbune pe agresor. Interesată 
să întrerupă orice lanț de violență, comunitatea poate 
estima că este responsabilitatea ei să descurajeze 
potențialii autori de insulte și defăimări publice, prin 
asocierea acestor comportamente periculoase cu 
sancțiuni penale adecvate. A fost nevoie de câteva 
secole, pentru ca dreptul penal să decidă luarea în 
considerare a acestui aspect al ordinii publice și, astfel, 
vin să pună capăt practicii de duel, prin care, până la 
al XlX-lea secol, oamenii de caracter credeau că ar fi 
singurii capabili să-și apere cinstea cu armele în mână.

Pe de altă parte, insultele sau observațiile 
critice private au doar consecințe private. Acestea sunt 
limitate în gravitatea lor, în sensul că acestea vizează 
doar un număr mic de persoane și sunt reparabile de 
către chiar persoana lezată, dacă și cum dorește ea. De 
aceea, niciodată, până în ziua de azi, în țările libere, nu 
s-au sancționat observațiile făcute într-un cerc privat. 
Articolul din Noul Cod penal constituie deci o invazie 
fără precedent în viața privată și o încălcare caracterizată 
a libertăților tradiționale ale societății civile.

Adaug că însăși conceptul de „defăimare non-
publică” este auto-contradictoriu – aceasta este chiar 
o greșeală grosolană de logică, semnificativă pentru 
scăderea nivelului intelectual indicată la începutul 
acestei lucrări, introdusă în codurile noastre de către 
juriști și parlamentari. Într-adevăr, prin definiție și [p. 
32] în conformitate cu etimologia, prin „defăimare” 
se înțelege o atingere a reputației (fama) cuiva. Ori o 
reputație este de natură colectivă, este opinia pe care 
și-o face despre cineva un public anonim. Deci, dacă 
o persoană vorbește urât despre o altă persoană în 
privat, cu siguranță îi poate răni grav sensibilitatea, 
dar în niciun caz nu-l poate „defăima”. Conceptul de 
„defăimare non-publică” este un nonsens.

Articolul absurd, introdus astfel în codul nostru 
penal permite să fie condamnați la pedepse severe 
oameni onești a căror greșeala este doar de a crede ei pot 
continua să se comporte așa cum s-a făcut întotdeauna 
în societățile libere. Ei sunt surprinși pentru că nu au 
înțeles că o revoluție a intervenit, făcând din Franța un 
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echivalent potențial al țărilor totalitare din trecut, unde 
toată lumea supraveghează pe toată lumea, inclusiv în 
cadrul familiei.

Ca cetățeanul să nu mai poată vorbi liber în 
privat este, de altfel, scopul urmărit. Revoluționarii 
noștri, cu o voință fanatică, vor „să schimbe viața” și „să 
schimbe mentalitățile”. Prin urmare, ei se așteaptă ca 
nemaiputându-și exprima, chiar și în cercuri restrânse, 
anumite convingeri și anumite opinii, cetățeanul va 
ajunge să le uite și nu va mai avea nici măcar cuvintele 
care să-i permită să le gândească distinct și să le 
mențină în memoria sa și cea a mediului său social. El 
va fi modificat în intimitatea gândirii sale. Aceasta este 
fantasma totalitară, care străbate de-a lungul istoriei de 
la anabaptiștii lui Munster până la iacobinii francezi, 
naziștii germani și Gărzile Roșii ale Revoluției 
Culturale maoiste.

Astfel, datorită noului nostru Cod penal, de 
acum înainte, de fiecare dată când în Franța cineva 
vorbește cu altcineva, Big Brother ascultă. Orwell 
anticipase fenomenul cu un deceniu. Big Brother a 
intrat în case nu în 1984, ci în 1994 și a avut nefericita 
idee de a se instala în „patria drepturilor omului”, acolo 
unde, putem constata [p. 33], din păcate, el a găsit mult 
mai adepți decât opozanți.15 [p. 34]

Legile memoriale
Dreapta votase împotriva legii Gayssot. Dar, 

tot de teama noii clericaturi [nomenclaturi] și a 
excomunicatorilor săi ea a păstrat neabrogată legea, 
când a venit la putere. Legea Gayssot este acum 
instalată permanent în arsenalul juridic francez, unde 
ar putea fi baza și modelul pentru o serie de alte legi 
numite „memoriale” tinzând să instituie alte dogme de 
stat în materie istorică.

De exemplu, legea Taubira (numită după un 
ministru radical de stânga din Guyana) din 21 mai 
2001, avea următorul cuprins :

„Republica Franceză recunoaște că negustoria 
transatlantică de sclavi negri și traficul în Oceanul 
Indian pe de-o parte, și sclavia pe de altă parte, practicate 
începând cu secolul al XV-lea, în cele două Americi 
și în Caraibe, în Oceanul Indian și Europa împotriva 
populațiilor africane, a amerindienilor, a malgașilor și 
indienilor – constituie o crimă împotriva umanității.”

Prin calificarea acestor străvechi evenimente 
istorice drept „crime împotriva umanității”, legea 
Taubira permite pedepsirea oricărei persoane care „ar 
contesta”, adică, în realitate, ar contesta versiunea 
impusă astăzi de anumite cercuri ideologice care au 
acces privilegiat la mass-media. [p. 35]

Aici din nou vedem contradicția dintre o dogmă 
de stat și viața normală a științei. Calificând drept crimă 
împotriva umanității traficul și sclavia săvârșite în 
anumite momente și locuri expres indicate; – precizări 

care vizează doar europenii, legea împiedică inițierea 
unor apropieri ale unor astfel de acțiuni, de altele, perfect 
comparabile,cum ar fi comerțul cu sclavi al arabilor și 
comerțul intra-african practicate atât înainte, cât și după 
comerțul cu sclavi al europenilor. Într-adevăr, aceste 
apropieri ar echivala cu banalizarea acestei crime 
inexpiabile a sclaviei de origine albă și europeană. S-ar 
risca să sugerăm că, fie că comportamentul europenilor 
nu a fost atât de grav pe cât se spune, deoarece aceștia 
se conformau doar unei practici obișnuite la vremea 
respectivă, sau, dimpotrivă, că africanii și arabii au 
comis și ei crime împotriva umanității, ceea ce ar 
fi atentator la „demnitatea” și „onoarea” acestora, 
protejate corespunzător, pe de altă parte, împotriva 
oricărei insulte sau defăimări publice sau private.

Situația juridică creată de legea Taubira a permis 
ca un istoric francez, Olivier Pétré-Grenouilleau16 să fie 
dat în judecată pur și simplu pentru că a scris o carte 
despre sclavagism în ansamblu și a subliniat că a fost 
un fenomen care a afectat numeroase civilizații și 
culturi ( și unde, așa cum nimeni nu se îndoiește, nu a 
făcut niciun moment și sub nicio formă apologia acestei 
practici). Procesul nu a avut loc în cele din urmă, într-
atât argumentele asociației care depusese plângerea au 
fost inconsistente sau fanteziste. Dar sabia lui Damocles 
a legii Taubira continuă să amenințe cercetările istorice 
din aceste zone.

Mai ales că, pentru a consfinți această versiune 
distorsionată a istoriei, legea prevede organizarea de 
sărbători legale și solemnități oficiale. În aceste noi 
rituri parareligioase organizate [p. 36] de către stat, 
credulitatea mulțimilor (în special a celor fragili, a 
celor fără educație și a copiilor) va fi astfel exploatată 
în beneficiul abordării non-științifice, ceea ce înseamnă 
că statul francez va crea în mod deliberat un mit.

Ca urmare a legii Taubira, au fost adoptate 
alte „legi memoriale”, una vizând ceea ce educația 
publică subliniază, alături de aspectele reprobabile 
ale colonizării, „aspectele pozitive” ale acesteia17, alta 
asupra genocidului armenilor… Din fericire, caracterul 
lor contradictoriu, formulările lor vagi și arbitrare 
au provocat protestele vehemente ale unor istorici, 
inclusiv de stânga, și nu este imposibil ca prezența 
acestora din urmă în rândul protestatarilor să fi convins 
în cele din urmă parlamentarii să-și modereze ardorile 
cenzoriale.18 [p. 37]

Legea privitoare la HALDE
Parlamentarii au fost totuși aproape unanimi 

pentru a vota o nouă lege de cenzură mai gravă decât 
toate cele anterioare, la 30 decembrie 2004.

Argumentul nominal cu privire la această 
lege a fost de a stopa discriminarea la angajare sau la 
furnizarea de locuințe. În acest scop, acesta a instaurat 
„Înalta Autoritate de luptă împotriva discriminărilor și 
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pentru egalitate “ (HALDE — Haute autorité de lutte 
contre les discriminations et pour la liberté) un adevărat 
tribunal de excepție, în afara dreptului comun, fiind deja 
incredibil că a putut să fie instalată într-o democrație 
liberală (agenții săi pot să intre în case particulare fără 
mandat judiciar, să folosească împotriva cetățenilor 
„testări” [provocări] care sunt metode de fraudă și 
înșelăciune, să impună discreționar amenzi…). Dar 
ceea ce contează pentru noi în contextul acestei lucrări 
sunt noile delicte de opinie pe care le stabilește legea.

La titlul III („Consolidarea luptei împotriva 
afirmațiilor discriminatorii sexiste sau homofobe19”), 
ea modifică din nou legea din 1881, prin introducerea 
următorului alineat (articolul complet 24 fusese deja 
modificat prin legea Pleven):

„Se pedepsesc [cu un an de închisoare și o 
amendă de 45.000 de euro sau numai cu una dintre 
aceste două pedepse ] [...] cei care [...] au provocat ura 
[p. 38] sau violența împotriva unei persoane sau a unui 
grup de persoane din cauza genului, a orientării sexuale 
sau a dizabilităților [handicapurilor] sau vor fi provocat, 
în ceea ce privește aceleași persoane, o discriminare 
prevăzută la articolele 225-2 și 432-7 din Codul penal.”

De asemenea, modifică articolele 32 și 33 
referitoare la defăimare și insultă. De-acum este 
condamnată orice „defăimare “sau „insultă “ (private 
precum și publice, din moment ce articolul R. 625-7 din 
Codul penal, citat mai sus, este de asemenea modificat 
prin Lege) comise „împotriva unei persoane sau a 
unui grup de persoane din cauza genului, orientării lor 
sexuale sau a handicapului”.

Defăimarea fiind definită în altă parte a 
articolului 29 ca „orice acuzație sau imputare a unui 
act care dăunează onoarei sau considerației persoanei 
sau organismului căruia i se impută actul”, iar insulta 
ca „orice expresie jignitoare, termen de dispreț sau 
invective care nu conține imputarea oricărui fapt”, 
devine un delict, pedepsit cu sancțiuni severe de 
amenzi și închisoare, purtând atingere, prin intermediul 
unor exprimări publice private, la «onoarea» sau 
«considerația» anumitor grupuri de persoane, pe baza 
noilor criterii astfel introduse (fapte prevăzute în 
conformitate cu articolele 32 și 33), sau „să provoace 
discriminarea” acestor grupuri, definite de aceleași 
criterii (faptele prevăzute la articolul 24).

Pentru a judeca de la bun început sfera acestor 
noi interdicții, să începem prin a examina dubla 
condamnare împotriva unui deputat în exercițiu, 
dl Christian Vanneste.20 Acest parlamentar a fost 
condamnat de două ori (în primă instanță, la 24 ianuarie 
2006, de instanța de judecată de la Lille, apoi în apel, 27 
ianuarie 2007, de curtea de apel Douai) [p. 39] pentru 
că a făcut pur și simplu, într-un interviu cu ziarele La 
Voix du Nord și Nord-Eclair, următoarele observații: 
„Homosexualitatea este inferioară heterosexualității. 
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Dacă ar fi să devină universală, faptul ar fi periculos 
pentru omenire.”

Christian Vanneste, care este licențiat în filosofie, 
a vorbit în stilul kantian. El a vrut să spună că nu se 
poate generaliza homosexualitatea fără contradicție, 
deoarece dacă toată lumea ar deveni homosexuală, 
umanitatea ar înceta în curând să existe.

Exprimarea acestei idei greu de respins a devenit 
o infracțiune. Pe baza legii din decembrie 2004, cele 
două tribunale au judecat într-adevăr, primul, că 
aceste cuvinte despre homosexuali îi „devalorizează” 
și „sunt disprețuitoare”, al doilea, că „erau contrarii 
demnității [lor]” și erau „de natură să incite la violență 
sau discriminare” împotriva homosexualilor. Prin 
urmare, judecătorii au considerat că sunt constitutive 
unui „delict de insultă publică împotriva unui grup de 
persoane din cauza orientării lor sexuale”.

Dl. Vanneste a fost condamnat pe această bază, 
în primă instanță, la o amendă de €3.000, plus €6.000 
daune-interese în beneficiul asociațiilor reclamante, 
plus €3.000 în conformitate cu articolul 475-1 din 
Codul de procedură penală, plus costurile de publicare a 
sentinței în trei ziare, sentința agravată în apel cu 1.500 
€ suplimentari, sumă plătibilă asociațiilor reclamanților 
în temeiul articolului 475-1 din Codul de procedură 
penală. A fost astfel condamnat pentru simple opinii 
exprimate în presă, un reprezentant ales al poporului 
– ceea ce, în sine, este uimitor și ar fi fost inimaginabil 
sub Republicilor anterioare. Am putea crede că, de fapt, 
în Franța deputații astăzi au continuat să beneficieze de 
imunitatea care a fost introdusă în secolul al XIX-lea în 
majoritatea țărilor democratice pentru a pune deputații 
la adăpost de loviturile sub centură ale adversarilor 
lor politici. Se credea că această imunitate ar putea fi 
ridicată doar pentru infracțiunile de drept comun sau 
infracțiunile comise de parlamentari în afara [p. 40] 
funcțiilor lor (cum ar fi furtul, violul sau crima). Am 
descoperit cu această ocazie că imunitatea parlamentară 
este valabilă în Franța doar în incinta Parlamentului 
și un deputat poate fi târât în fața unor tribunale de 
aceleași persoane pentru opinii expuse în mod evident, 
în cadrul misiunii sale de parlamentar – pentru că, în 
fine, ce este legat mai direct de funcția unui parlamentar 
decât să se exprime în ziare despre subiecte politice? În 
acest caz, se știe prin sondaje, nu numai că majoritatea 
alegătorilor UMP, afilierea de partid a domnul Vanneste, 
dar majoritatea opiniilor tuturor partidelor împreună 
sunt ostile, cu siguranță nu față de toleranța în raport 
cu homosexualitatea, ci promovării homosexualității 
ca nouă normă care trebuie pusă la același nivel cu 
heterosexualitatea și întemeierea unei familii. Prin 
condamnarea parlamentarului, i s-a pus un căluș chiar 
vocii poporului francez.

Se pare că hotărârile care l-au condamnat pe 
domnul Vanneste au fost anulate de Camera Penală 
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a Curții de Casație la 12 noiembrie 2008. Nu au fost 
anulate pentru un simplu viciu de formă. Curtea a 
luat poziție asupra fondului, anulând hotărârile în 
cauză fără sesizare, adică fără ca să fie cazul judecat 
din nou (procedură foarte rară care a fost aplicată 
odată în favoarea căpitanului Dreyfus). Instanța a 
criticat sever judecătorii din primele două cazuri, 
spunând că au „înțeles greșit sensul și domeniul de 
aplicare” a articolelor 29 din Legea din 29 iulie 1881 
și 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, 
neadmițând că opiniile domnului Vanneste relevau de 
simpla libertate de exprimare.

Putem constata cu această ocazie că, pe anumite 
subiecte sensibile din punct de vedere ideologic, bătălia 
se desfășoară chiar în cadrul magistraturii. Dacă acest 
lucru este cu siguranță preferabil unanimității în favoarea 
cenzurii, problema centrală rămâne nerezolvată.

Într-adevăr, citirea argumentelor hotărârilor 
judecătorești arată că dezacordul dintre magistrați 
nu a fost soluționat cu [p. 41] argumente juridice 
demonstrative. De regulă, atunci când Curtea de 
Casație sancționează judecătorii inferiori, considerând 
că au comis o eroare tehnică pe care ar fi putut și ar 
fi trebuit să o evite persoanele mai bine familiarizate 
cu legea. Capetele cărunte ale Curții dau o lecție de 
drept cadeților curților de primă instanță. Aici este 
un conflict de o cu totul altă natură. Într-adevăr, când 
citim argumentul, ne dăm seama că diferitele colegii 
de judecători au opinat numai în funcție de preferințele 
lor ideologice. Unii judecători simpatizează cu noile 
legi, pe care le aplică rigid, ba chiar cu zel; alții simt o 
antipatie la fel de puternică față de texte despre care cred 
că încalcă cele mai fundamentale principii ale libertății. 
Opinia lor a condiționat a priori decizia lor. Aerele 
pe care le arborează acești juriști, abili în prezentarea 
argumentelor pentru a mima efectul demonstrativ, nu 
poate înșela un cititor cu oarecare discernământ, care 
vede clar că raționamentul lor constă în primul rând 
a alege premisa juridică necesară care va conduce la 
concluzia deja stabilită în forul lor interior, pe baze 
intuitive.

Cred totuși că această predominanță a ideologiei 
în aplicarea noilor legi de cenzură nu se datorează 
maliției magistraților, ci chiar naturii acestor legi care 
încalcă tradiția unei legi penale obiective și care judecă 
în funcție de acte și fapte obiective și nu interferează 
cu sfera ideilor, în care dreptul nu are nimic de-a face. 
Acum va trebui să analizăm acest defect intrinsec în 
legile cenzurii. [p.42] 

(Continuare în numărul viitor)
————————————
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că sistemul de cenzură pus în aplicare este diversificat 
și complet, ceea ce sugerează că nu este doar rodul unor 
inițiative parlamentare sau guvernamentale sporadice, ci și 
a fost, fără îndoială, discutat, meditat și gândit ca un întreg 
în anumite cercuri sau secte prezente în culoarele puterii.

12 Roger Garaudy, evreu, fost comunist, Robert 
Faurisson, Paul Rassinier, de pildă. Vezi articolele dedicate ca 
și cele generale: Revizionism, Negaționism din Wikipedia: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gationnisme

3 Și a opri progresul prin referința la teze care 
par simpatice, precum a amintit Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului într-o decizie din 21 ianuarie 1999: 
„Libertate expresiei se referă nu doar la informațiile sau 
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ideile acceptate cu plăcere sau considerate ca inofensive 
sau indiferent, ci și la acelea care șochează sau neliniștesc: 
astfel o cere pluralismul, toleranța și spiritul de deschidere 
fără de care nu există societate democratică.”

4 Emis de către guvernul Beregovoy.
5 Cazul nu este abstract. Acest articol al Codului a 

fost aplicat de multe ori, și cel mai recent împotriva unui 
ministru în funcție, dl Brice Hortefeux. Acest ministru a fost 
condamnat pe 04 iunie 2010 la o amendă relativ moderată 
(750 €), dar daune foarte grele (5 588 €), plus costurile de 
publicare a comunicatelor de presă, de către tribunal de 
exemplu grande de la Paris, pentru a spune următoarele 
cuvinte: „Atunci când există, este în regulă. Este atunci 
când există o mulțime de ei că există probleme.” Aceste 
observații au fost înregistrate de fraudă (datorită unui 
aparat de fotografiat ascunse) într-un loc privat. Instanța a 
decis că au fost direcționarea în funcție de „arabi”, cu toate 
că presupusa victimă a fost Kabyle și nu un musulman și 
glumit cu ministrul în tonul ludic al întâlnirilor private între 
activiști politici. Observațiile au fost totuși calificat drept 
„insultă non-publice către un grup de persoane din cauza 
originii lor”. Această convingere poate fi avut meritul de 
a face dl Hortefeux reflecta asupra meritele sancțiunilor el 
însuși a impus cu câteva săptămâni înainte, ca ministru de 
Interne, pe prefectul Paul Girot de Langlade. Acest oficial 
senior, ajunge la Orly, a exclamat, văzând dezordinea și 
întârzierile în procedurile de îmbarcare: „Aceasta este 
Africa de aici!”, Un umor poate dezagreabil și nepoliticos, 
dar care a fost auzit doar de câțiva oameni, și care, în afară, 
fără îndoială, reflectând un anumit adevăr de experiență, 
a fost în esență inofensiv. Dl Hortefeux, de teama de 
panica din mass-media și fără să se gândească că ar fi fost 
de ajuns pentru el să facă apel la opinia publică dincolo 
de ele, a respins imediat prefectul, în timp ce așteaptă ca 
el să fie condamnat de justiție, care, de fapt, a avut loc la 
Curtea penală din Créteil la 2 iulie 2010. Atât ierarhia și, 
prin urmare, instanțele consideră că cuvintele prefectului 
Girot de Langlade nu au fost triviale. Aceasta este ceea 
ce boala a instituțiilor noastre este format din. Pentru că 
având în vedere astfel de remarci ca nu este trivială este 
o cerință morală perfect respectabil, dar întreaga problemă 
este dacă avem dreptul să-l impună tuturor cetățenilor prin 
constrângere. Legea, de fapt, ar trebui să-și exprime voința 
generală. Cu toate acestea, nu există nici cea mai mică 
îndoială că, dacă am consultat poporul francez cu privire la 
acest subiect, o majoritate imensa (pe stânga și pe dreapta 
electoratului) ar considera că acest tip de declarație este o 
greșeală mică și intră în domeniul de aplicare libertății de 
exprimare individuală. El va lua în considerare, în plus, 
că a fost deschisă la „victime „să răspundă în același ton 
și că, dacă ar fi făcut acest lucru, un astfel de schimb de 
dulce-amar ar fi fost o parte din moravurilor curente, care 
justiția nu trebuie să. pentru a se amesteca”. Problema este 
că suntem atenți să nu cerem acest tip de întrebări franceze 
persoanele în numele cărora, fără îndoială, de batjocură, ne 
pronunța hotărâri penale. Să adăugăm, pentru a ilustra în 
continuare absurdul și Excesivitatea acestor reale religioase 
sacrificiale ritualuri (cf. infra \ că același prefect Girot de 
Langlade a fost anterior îngrijorat pentru remarcile făcute 
cu privire la „călători”, inclusiv, ca prefect, el a fost foarte 

familiarizați cu anumite infracțiuni. Câteva luni mai târziu, 
este președintele însuși, care s-a plâns de numărul ridicat 
de tabere ilegale de „rromi” și a cerut demontarea lor. 
Dar două lucruri a. sau „demnitatea”  rromilor interzice 
ceea ce face cea mai mică remarcă depreciativă la adresa 
comportamentului lor civic, social și economic, iar apoi 
ar trebui să adoptăm limbajul semnelor pentru a explica 
francezilor de ce am decis să îi expulzăm pe unii dintre ei din 
teritoriu? Sau este într-adevăr justificat să închidem câteva 
sute de tabere instalate ilegal, iar autoritățile publice trebuie 
să fie în măsură să explice publicului ce li se reproșează 
acestor oameni și prin ce sunt justificate aceste politici 
de fermitate. Dar dacă, de îndată ce o persoană publică 
deschide gura să o spună, chiar și pe un ton moderat, este 
adus în fața justiției, este clar că ceva este grav în neregulă 
în instituțiile țării.

6 Autorul tezei Les Traites negrières, eseu de istorie 
globală, Paris, Gallimard, 2004.

7 Cel puțin această lege nu implică nicio cenzură. 
Ea a fost concepută doar pentru a restabili un anumit 
echilibru în predarea istoriei. Probabil ar fi cel mai bine 
dacă programele școlare ar fi complet independente de 
stat. Dar, dacă admitem că depind de acesta, trebuie să fie 
neutre din punct de vedere ideologic și, mai mult, trebuie 
să fie hotărâte de autoritățile legitime ale statului și nu de 
persoane private și grupuri partizane. Cu toate acestea, 
situația actuală a educației naționale este, de notorietate 
publică, contrară acestor principii. Fără îndoială, ministrul 
este cel care semnează programele școlare, dar se admite, 
pentru adevărații maeștri ai educației naționale, adică 
inspectorii generali în principal francmasoni și sindicatele 
de stânga care co-gestionează ministerul și controlează 
toate comitetele de programe, că programele menționate 
se vor conforma unei anumite ideologii care a fost cea a 
acestui minister de lustre, care este în esență partizană și 
nu mai este niciodată supusă criticilor libere din partea 
opiniei publice și a Parlamentului. Faptul că Parlamentul – 
care reprezintă în mod legitim poporul suveran – își spune 
cuvântul asupra programelor nu este, prin urmare, în sine, 
un abuz (cel puțin, repet, dacă cineva acceptă să fie în 
logica unei școli de stat).

8 [Notă din 2012] În mod incomplet, întrucât o 
nouă lege adoptată în decembrie 2011 și ianuarie 2012 a 
stabilit represiunea penală împotriva oricui a „contestat” 
sau „minimizat” genocidul armean. Legea a fost atacată la 
Consiliul Constituțional. 

9 Rețineți introducerea într-un text legal a două 
cuvinte care nu aparțin limbii franceze. Este vorba doar de 
neologisme jurnalistice (precum „handifob”, „islamofob” 
etc.) despre care nu există o definiție riguroasă, cu atât mai 
puțin definiția oficială, și despre care un judecător poate, 
prin urmare, să păstreze și să utilizeze definiția care îi place. 
Când termenul desemnează delicte pasibile de sancțiuni 
penale severe, această imprecizie este, în sine, o cauză a 
abuzului de putere. Vom reveni la întrebare.

20 Despre afacerea Vanneste, cf. cartea excelentă a 
lui François biLLot, L’Affaire Vanneste, Paris, ed. François-
Xavier de Guibert, 2008.
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Al. CISTELECAN 

Ferestrele deschise ale lui Ion Pop*

 Două mari vârste poetice are (uneori simultan) 
Ion Pop: una blagiană și una bacoviană. Asta însă 
doar privind lucrurile dintr-un avion critic pilotat de 
Franco Moretti. La aterizare se vede numaidecât că 
prin prima vârstă abia dacă adie o boare blagiană iar 
din cea bacoviană au pătruns numai fiorii unei tematici 
ce trag după ea o scriitură mai denotativă, mai „realistă” 
a depresiilor (depresiunii) existențiale. Distanțele (care 
sunt, fără îndoială, și temperamentale) se văd imediat 
și în ceea ce s-ar putea numi dacă nu viziune, atunci 
baremi conduită poetică. E drept că în tinerețe și Ion Pop 
profesa o „laudă a semințelor” și a „celor ce-n veci” (și, 
într-un fel, o va profesa pe tot parcursul), dar în vreme ce 
Blaga se plimba printre mistere și călca pe rune, Ion Pop 
se plimbă printr-o lume ridicată pe un strat de simboluri 
și fiecare pas pe care-l face trezește o reverberație 
simbolică. Lumea lui reală e una invelată iar imanența 
e totdeauna transparentă, legată de un cod de simboluri 
care-i garantează geometria și, firește, durata. Oricât de 
delabrată, realitatea păstrează un potențial simbolic prin 
activarea căruia se salvează. (De aceea Ion Pop nu poate 
fi niciodată chiar bacovian: pentru că el e un  „salvator” 
al realelor, nu doar un reporter al apocalipsei). Chiar dacă 
lumea se condamnă singură la trivialitate sau degradare 
(morală, fizică, poetică), Ion Pop o mântuiește printr-
un proces de lustrație culturală. Deși realul alunecă în 
grotescul propriei cangrenări sau vulgarizări (ale căror 
peisaje poetul le creionează cu vervă sarcastică), Ion 
Pop îl ridică reflex la un prestigiu de noblețe. Îi găsește 
întotdeauna soluția salvatoare. Aceasta vine, de regulă, 
din fondul cultural (livrescul, la Ion Pop, are și această 
funcție „salvatoare”, de sine și de lume deodată), 
indisociabil legat de cel mitic și, la urma urmei, de 
cel metafizic. Orice afront ar suferi din partea realelor, 
orice agresiune sau vexațiune, Ion Pop o prelucrează 
și o decantează printr-un filtru cultural consolator și 
salvator, înnobilând lumea prin zumzetul ei simbolic 
retrezit. Oricât de șocantă ar fi palma primită, oricât 
de trivială întâlnirea, poetul îi găsește genealogia (ori 
măcar corelația) simbolică salvatoare: „Și tocmai atunci 
s-a-ntâmplat/ să se izbească de mine un flăcău zdravăn -/ 
Ce stai, mă, în drum, ca o balegă?// Un pic șocat, trezit 
brusc la realitate,/ găsesc comparația/ cam îndrăzneață, 
și totuși sugestivă:/ putem descoperi/ oriunde, oricând,/ 
ceva nou, poate vechi,/ încă nerostit despre noi” etc. 
(Mergând pe jos). Reflexul de reabilitare a lumii (treptat 
tot mai sceptic, de nu chiar tot mai deznădăjduit) 
eliberează vocația ei simbolică și leagă decrepitele de 
eterne. Strivite, agresate, anatomia și fiziologia (care 

pătrund brutal odată cu șocul existențial din Elegii în 
ofensivă) își relevă și ele stigmatele simbolice, legându-
se de mitologiile originare. Dacă Blaga făcea catalogul 
tainelor, Ion Pop decriptează lumea, scoțând de sub 
gregare și de sub voalul iminenței geometria întocmirii 
lor și temeiul transcendent. Dacă nu frumusețea va salva 
lumea, sigur o vor salva temeiurile ei simbolice, ordinea 
de sub dezordine. Curgerea melancolică și contemplativă 
a primelor volume e bruscată de un eveniment care va 
aduce cu sine un angajament mai decis în realistica 
existențială și în repertoriul biografic, mutând lumea 
din miraj în suferință și stilistica de conotații în cea de 
notații. Dar acest univers atacat de o boală bacoviană, 
reflectat într-o scriitură de directe și brute, nu are nimic 
din opacitatea materială a lui Bacovia: universul lui 
Ion Pop rămâne transparent și materiile lui nu se închid 
în propria materialitate. Aceasta abia dacă bruiază și 
ecranează reverberația lor simbolică. O lume bacoviană, 
de agonie, își regăsește la Ion Pop transparența și, în 
cele din urmă, codul de eternizare (sau, mai degrabă, 
nostalgia acestui cod). Necum opacă, lumea foșnește de 
sugestivitate și sens: „Spre deosebire de alții, poeți sau 
nu,/ eu mă bucur de două,/ sau chiar de mai multe ori/.../ 
Acum, bunăoară, când aud cucul/ pentru prima dată în 
primăvara asta,/ nu mă pot opri să fac o asemănare” etc. 
(Spre deosebire de alții). Uneori e doar un foșnet livresc, 
dar acesta nu e niciodată inocent: de sub șoaptele lui 
răsare condiția parabolică a fiecărui lucru, fie că e vorba 
de fereastră, de măr, de nuci, de margini etc. Toate sunt 
puse în această condiție de foșnet semnificativ și de 
etalare a valențelor simbolice. Toate sunt străvezii la Ion 
Pop, inclusiv întunericul. Nimic nu e doar în sine; toate 
închid în ele sensuri, depozitate acolo ca într-o geologie 
culturală pe care Ion Pop o excavează. Nici lumea, nici 
poetul n-au cum scăpa din aceste „obezi de simboluri” 
care le asigură structura și salvarea (salvarea ca damnare 
în nostalgie). 

Nu-ncape vorbă că Ion Pop nu s-a lăsat 
absorbit de vreun model și din scrupul de conștiință 
poetică, dar nici componentele lui structurale nu l-ar fi 
lăsat s-o facă. Poezia lui are temperanța contemplativă 
și seninătatea nostalgică a celei pillatiene, păstrându-
și mereu o capacitate de cenzură a afectelor. Rareori 
se-ntâmplă ca Ion Pop să ridice tonul și să vocifereze. 
Chiar și când simbolul spre care converg lucrurile e 
„țipătul”, acesta e unul decantat și cu electricitatea 
angoasantă lăsată să alunece în elegie. Doar atunci când 
poetul „deschide fereastra” „ca să intre mânia”, nervul 
său civic, moral, îngăduie versurilor să apostrofeze 
și lasă indignarea să le scrie. Nu-n ultimul rând îi e 
structural un scepticism creativ derivat din conștiința 
artificiului, a epuizării sensului și extenuării artei, foarte 
aproape de depresia clișeului de la Mircea Ivănescu. Și 
la Ion Pop vocabularul s-a golit, plutește în deriva purei 
discursivități, fără întemeiere ontologică. „Revelația” 

Spionînd pe ferestruică
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acestei  epuizări însoțește toate nostalgiile: „Să fie, oare, 
numai metafore?/ Înseamnă, atunci,/ că-am început 
să văd, să pipăi/ și să gust doar cuvinte/ și semne de 
punctuație?” etc. (Revelație). Așa cum Mircea Ivănescu 
a scris epopeea insignifianței și drama locuirii în clișeu, 
Ion Pop scrie drama nostalgiei sensului, apăsat mereu 
de conștiința epuizării sau degradării lui. Chiar această 
disperare după sens e tema centrală a lui Ion Pop. 

Din aceste patru elemente îmi pare că s-a 
cristalizat identitatea poetică a lui Ion Pop, printr-o 
ecuație în care fiecare element le potențează pe celelalte 
și le resemantizează. 

***

Propuneri-le pentru o fântână (1966), aproape 
sacrificate în antologii, reprezentau un debut prea timid 
(mai ales prin comparaţie cu tupeul vizionarist al altor 
– multor – colegi de generaţie) şi prea imediat blagian. 
Ion Pop, după cum s-a evidenţiat imediat de toată lumea, 
era pe atunci un poet cu sânge de cerneală, un poet ce 
respiră un aer supraîncărcat de colbul cărţilor şi de prea 
multe particule simbolice rătăcite în real. „Un ingenuu 
inhibat de universul cărţilor” şi care îşi „construieşte 
poeziile după o idee preexistentă, trăind cu sentimentul 
copleşitor al prezenţei bibliotecii,” după cum a zis Petru 
Poantă.1 E deja, de la primele poezii, un poet saturat de 
poezie, cu o acută anxietate a convenţionalităţii şi cu un 
sentiment – încă nu apăsător, dar stăruitor – extenuat al 
noutăţii; e din pornire un deprimat al originalităţii, ca 
şi cum stocul acesteia s-ar fi epuizat. Dacă nu literatura 
(poezia), creativitatea, în orice caz, îşi trăieşte, și la el, 
agonia de saturaţie. Ce era de spus, s-a spus; ce era de 
inovat, s-a inovat; inventivitatea rămasă e cel mult una 
de comentariu. Cu un aşa sentiment creativ complexat şi 
contrariat de excesul de poezie şi cu un aşa temperament 
refulat, inhibat, ar fi fost mai degrabă de aşteptat ca Ion 
Pop să parcurgă o linie paralelă cu Mircea Ivănescu; să 
facă, adică, din anxia de saturaţie o elegie inepuizabilă 
şi să-şi folosească melancolia culturală în verva 
decepţiei, în palinodiile eşecului şi ale imposibilităţii de 
a mai poetiza. Imaginaţia lui (cultă şi culturală), mereu 
fascinată de un model (Blaga masiv, la început, din 
loc în loc Emil Botta, iar mai apoi, radical, Bacovia) 
nu e una exploratorie, deşi nici una strict descriptivă; 
ea e însă una analitică, o imaginaţie de comentariu 
al realului, de „simbolizare” a lui; metaforele lui 
Ion Pop sunt metafore de exeget, traduceri de real în 
limba simbolistică, procesare strictă a semnului în 
semnificaţie. N-au niciodată spontaneitate, genuitate; 
sunt metafore şi imagini de expertiză, replici de 
resemantizare, de conotaţie premeditată. E o imaginaţie 
de gradul doi, cu stârnire culturală, o imaginaţie mediată 
şi meditată, nu doar inhibată de propria-i modestie 
(adevărata imaginaţie e tupeistă) şi de sentimentul 

tot mai cronic al epuizării imaginative (nu personale, 
ci a poeziei în general), ci şi timidă şi delicată. (Sau, 
poate, e vorba doar de „impresii secunde”, cum notează 
Nicolae Oprea: „Lirică de „impresii secunde, filtrate de 
cenzura lectorului saturat de livresc”;2 asta ar face însă 
din imaginaţia lui Ion Pop un simplu jurnal al memoriei, 
ceea ce n-ar fi chiar adevărat, căci ea face destule 
investiţii şi în prospectarea imaginativă; e o imaginaţie 
intimidată, nu doar timidă, dar aventuroasă în felul ei). 
Conştiinţa unei vinovăţii livreşti îl apasă mereu – iar 
mai târziu cu atât mai tare – pe poet, dar împotriva ei 
se apără cu o autoironie cochetă și cu umor de sine. 
Se vede că, de fapt, speră în exorcizarea ei. Ceea ce, 
fireşte, nu se întâmplă (nici măcar în ultimele volume, 
dar acolo problema e mai complexă şi ne vom întoarce 
la ea), întrucât ţine de datul structural. Ar fi ca Ion Pop 
să sară peste propria umbră. Cu toate astea, Ion Pop nu 
apucă pe linia poeţilor ce trăiesc din verva inepuizabilă 
a epuizării. Din contră, se aliază cu modernismul 
resuscitat, cu lirica de elan semnificant şi se aliniază 
în cohorta post-blagienilor. E observația care domină 
comentariile la primele volume. Nu numai temele sunt de 
vibraţie blagiană, nu numai topica e uneori contaminată, 
dar însăşi structura analogică a poemelor e reluată cam 
de acolo: „De mii de ani pământul aşteaptă/ Împlinirea 
visurilor lui./ Îl chinuie un dor de cer albastru/ Şi-un 
dor de stele şi un dor de sori/...// Tot astfel te-aştept, 
te caut, te chem,/ Iubita mea depărtată” etc. (Pământul 
aşteaptă). Gestica, ritualistica, solemnităţile de visare 
sau de reflecţie sunt şi ele decalcuri blagiene: „Culcat în 
iarbă, sunt ca un râu/ În preajma lumii. Pământ am sub 
mine/ şi alt nisip decât azurul/ Apa mea nu poate duce. 
Doar zvonuri,/ Ecouri de oameni,/ Migraţia frunzelor/ Îl 
construiesc pe Ulise” etc. (Repaus). Se-nţelege că Blaga 
nu funcţionează ca un model neştiut, ci ca unul asumat, 
aşa încât reflexiile blagiene sunt, de fapt, refracţii; Ion 
Pop întoarce semnificaţiile în propriul folos, mânuiește 
simbolurile în uz personal. Dar modulaţia viziunii e 
profund – şi cuminte – blagiană. Vorbind despre primele 
două volume, Valentin Taşcu a remarcat ca specifice 
acestora „elogiul simplităţii şi al modestiei”, subliniind 
chiar că „elogiul /.../ este marca imediată a poeziei”.3 Şi 
că, din cauza acestei profesii a laudei, „dramatismul /.../ 
este aproape exclus”.4 Ca atitudine, Ion Pop se poartă, 
într-adevăr, ca un franciscan laic şi spontan, verificând 
umilinţa şi starea (simbolică) a umilelor. Altminteri, 
afirmaţia ultimă nu e decât o probă de cât de riscante pot 
deveni constatările de etapă (oricât de juste), căci nu va 
trece mult şi poezia lui Ion Pop va trăi aproape exclusiv 
din dramatismul existenţial. Iar laudele vor deveni 
nacazanii şi imprecaţii (pe coarda morală şi politică). 
 Poetica laudei (dar nu riguroase, ci atinsă de 
ironie şi autoironie) şi cântarea umilelor sunt specifice 
(şi programatice) în Biata mea cuminţenie. Volumul 
nu se desparte decât suav de precedentul, dar liniile de 
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opţiune (poetică) sunt mai apăsat trase. E o coerenţă 
prealabilă de idee şi atitudine care asigură apoi coerenţa 
de viziune. Gheorghe Grigurcu are sigur dreptate când 
constată că „poetul porneşte cu un plan, cu un contur 
aprioric al fiecărui poem”.5 N-ar fi problemă gravă, 
dacă n-ar fi afectată spontaneitatea chimiei poetice, 
dacă nu s-ar vedea cum e condusă chiar şi imaginaţia 
spre finalitatea prezumată, dacă imaginarul n-ar avea 
doar funcţie demonstrativă, de acoperire a ideii; dacă 
n-ar fi doar o ancilla în cadrul ecuaţiei de simbolizare. 
E drept că Ion Pop e un franciscan intelectual şi că 
percepe lumea la nivel de idee şi semnificat; caz în care 
nu poate tolera prea multă rebeliune a imaginarului şi 
nici debordanţe nesupravegheate de concrete. Poezia e 
o disciplină semnificantă şi ea are nu doar o disciplină a 
semnificaţiei, ci şi o economie a ei; nu se poate lăsa, deci, 
ademenită în viraje centrifugale. Ea e riguros centrată şi 
concentrată pe demersul simbolic sau de idee. Asta însă 
nu înseamnă că Ion Pop nu-i încurajează un principiu 
baroc de exultanţă a semnificaţiilor. Programatica Să 
lăudăm, bunăoară, e, în linie principală, o beatificare 
a marginii ca principiu al formei, al identităţii. Dar 
glorificarea „marginii” nu e lipsită de conotaţiile 
negative ale limitării şi mortificării iar imnul e sabotat, 
pe dinlăuntru, de o abia stăpânită şarjă sarcastică. 
„Imnificarea” e deopotrivă şi denunţ sarcastic (iar 
sarcasmul disimulat o formă, desigur, a revoltei). 
Precum zicea Gheorghe Grigurcu, poetul pare a avea „o 
înclinaţie reprimată”6 spre caricatură. E vorba, desigur, 
de acelaşi „umor al ideii”, care împleteşte retorica de 
beatificare cu cea de iritare, dar într-un aranjament 
intelectual al semnificaţiilor şi atitudinilor: „Să lăudăm 
conturele lucrurilor,/ Ascuţitele muchii care despart de 
ceaţă,/ Frâiele bine ţinute în mână de zei,/ Căpestrele, 
zăbala, fulgerul gros,/ Nechezatul învins în care ele 
adorm” etc. Imn şi pamflet (reprimat) deopotrivă, poezia 
inventariază semnificaţiile „marginii”, fiind un catalog 
concis – şi dirijat spre tensiunea altercaţiei - de sensuri. 
Această ambivalenţă (de imn sarcastic, să zicem) e cu 
grijă păstrată ca nucleu de tensiune (afară de poemele 
dedicate unor simboluri eminent pozitive, cum e pâinea 
ş.a.) în întreg volumul. Echilibrul celor două retorici 
e prea fin pentru a nu fi uneori dereglat, dar principiul 
e ţinerea lor în cumpănă dreaptă, într-un miez de 
ambiguitate fertilă. Chiar şi prelucrările de mituri (o linie 
consecventă) sunt efectuate sub mirajul ambivalenţelor, 
cum e această extracţie din mitul lui Manole: „Intră 
în zid, îţi spun, în zid –/ Până la mâinile încrucişate 
coboară piatra,/ Până la mâinile arătând în sus./ Până la 
mâinile suferind a fi numai în osul lor.” etc. (În zid). E 
o procesare inteligentă a retoricii sacrificiale (în retorică 
opresivă), o aşezare a temei în alt context (uneori aparent 
contrar) decât cel consacrat. Fireşte, şi aici e vorba de un 
lirism de speculaţie pe seama semnificaţiei, pe un fond 
de viziune oarecum alegorizantă. Ion Pop pare a fi mutat 

partea de originalitate, în întregime, pe seama jocului 
inedit de semnificaţii, în finalitatea poemului. Oricât de 
inocentă, poezia lui se bizuie pe erudiţia sensurilor, pe 
conversia lor, pe bruscarea lor „inedită”.
 Pauza cam lungă dintre cuminţenie şi 
Gramatică târzie (1977) îi dă timp lui Ion Pop să 
şteargă toate urmele blagiene din propria poezie şi să 
se confrunte fără eschive cu propria condiţie. Cea de 
„poet livresc”, fireşte, dar care n-are îndrăzneala de a-și 
însuși propunerea lui Doinaş de a face „livrescul” egal 
„firescului” (nici Doinaș n-a avut-o; dar în nostalgia 
ei centrală poezia lui Ion Pop la omologia „viață/text” 
vrea să ajungă). Propria structură e trăită cu nostalgia 
alteia, propria poezie „de bibliotecă” visează la poezia 
„de viaţă”: „Aici, printre cărţi cu grijă aşezate, –/ Da, se 
va spune, era un ins livresc,/ Cineva murmură, cineva 
plânge,/ Masa mea-i o cetate cu punţile întinse/ Peste 
şanţuri adânci, în care vom inventa sânge” etc. (Aici). 
E o poezie cu „obsesia trăirii nemijlocite”, cum zice 
Nicolae Oprea.7 Sau, mai degrabă, cu nostalgia acesteia. 
În această lamentaţie de sine (pe jumătate alint, fireşte) 
se ascunde, însă, toată poetica frustrării lui Ion Pop: 
sângele lui e „inventat”, nu e, cum ar veni, sânge 
adevărat. Elegiile lui Ion Pop sunt invocaţii ale realului, 
dar dindărătul ferestrei, de după medierea transparentă 
şi suavă (deci riscantă; atâta cât să păstreze o undă de 
angoasă); nu sunt participaţii la real. Şi nici n-ar mai 
putea fi, căci Ion Pop trăieşte „în ţinutul în care totul 
a fost spus” şi unde doar „fără de număr parantezele 
cresc” (e drept, pentru ca „taina deplină să o închidă”) 
(Paranteze); rostul lui e marginal, un simplu rost de 
nuanţă, de pură intercalare. Modestia capătă sensurile 
unei excluderi, de unde accentele tot mai elegiace 
(chiar dacă introduse cu extremă decenţă) şi un tot mai 
consistent sentiment al doliului existenţial; cu atât mai 
concret cu cât realul „interzis” se afirmă ca o prezenţă 
tot mai ameninţătoare: „În unghiul acesta drept/ Dintre 
podea şi înalta fereastră,/ Aşa cum sunt./ Mă străbate 
lumina./ Acolo, jos, umbra mea –/ un fascicul de raze 
murdare./.../ Flămând, mă hrănesc cu pământul/ Care-
mi închide gura” (În unghiul acesta drept). Volumul 
e o artă a contemplaţiei (cum bine a observat Nicolae 
Oprea, notând că, în general, „ochiul şi fereastra sunt 
două motive fecunde, ordonatoare ale liricii lui Ion 
Pop”);8 o poetică a distanţei, aşadar, a neparticipării. Dar 
a neparticipării ca excludere, a excluderii ca ştergere în 
non-sensul existenţial, în inutilitatea totală: „De ce mi-
am luat şi scutul şi sabia, – de ce?/ Le ţin în mâini, ca 
pentru vitejie./ Din ochi şi gură-mi curge nisipul rând pe 
rând,/ Spre-o singură clepsidră, cenuşie” (N-am văzut 
lei). Gramatică târzie e volumul cu cel mai jos ton dintre 
cele ale lui Ion Pop; deşi nu dramatizează efectele, e 
volumul în care deprimarea de propria condiţie a căpătat 
consistenţa excluderii existenţiale. Poetul contemplă, 
fireşte, lumea, dar mai degrabă îşi contemplă propria 
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inutilitate, cu un sentiment cult, dar nu mai puţin acut, 
al zădărniciei şi al propriei inconsistenţe.
 Trece destulă vreme şi între Gramatică... şi 
Soarele şi uitarea din 1985; iar la Ion Pop vremea nu 
trece niciodată în zadar; ea mută accentele, privilegiază 
ceea ce anterior era doar prevestit sau solidifică temele/
angoasele iradiante, centrale. Altminteri, volumul 
vine în imediată coerenţă cu precedentul. Reflecţiile 
despre condiţie sunt reportaje ale fragilităţii, numai 
că de această dată cu mai mare aflux de agresivitate; 
poetul contemplativ, poetul din rama ferestrei nu mai 
e doar un exclus, el devine o victimă: „Da. Îmbrăcat 
în fereastră./ Ca un cavaler/ în evul său mediu fragil, 
în platoşa/ transparentă.// O praştie, doar o praştie,/ ar 
fi de ajuns./ O praştie, doar o praştie,/ va fi de ajuns” 
(Fereastră). Ion Pop pare a face un pas decisiv spre 
poezia realului, dar asta numai pentru că realul – tot mai 
agresiv – năvăleşte peste el. Poezia lui s-ar vrea, din 
reflex, un ritual de îmblânzire a realului, de eufemizare 
a atrocităţii, de prelucrare sedativă a agresivităţii; dar 
cinismul şi brutalitatea realităţii nu-i mai permit nici 
măcar iluzia unei domesticiri: „Pumnii izbind în burta 
celui învins/ ca într-o tobă surdă/ ar putea fi comparaţi/ 
la urma urmei, cu nişte nuci/ ce se lovesc de-un acoperiş 
de ardezie/ într-o aurie,/ calmă,/ somnoroasă/ după-
amiază/ de octombrie.//Dar numai la urma urmei’ 
–/ fu auzit grohăind,/ într-un târziu, pe când cugeta/ 
tolănit în băltoaca lui,/ într-un moment/ trecător/ de 
Iluminare” (Iluminare). Pauzele de reverie sunt anulate 
iar agresivitatea a devenit compactă. Odată cu ele sunt 
anulate şi şansele poeziei de a face lumea mai suportabilă, 
de a întârzia, măcar, moartea unei frunze. Nu mai poate 
fi vorba decât de o poezie de reacţie, de biată ripostă. 
Iar Ion Pop ripostează prin scriitura sarcastică, prin 
denunţul grotescului istoriei (folosindu-şi, desigur, toată 
abilitatea pentru ca jocurile de cuvinte să nu rămână 
gratuite): „În minte cu un citat din Tacit,/ în gură cu un 
citat din Tăcere,/ filosofi, înţelepţi, gâfâind/ între brută 
şi brutărie,/ între librărie şi liberărie,/ pe Boulevard de 
l’Histoire” etc. (Panteon). Şi, fireşte, păstrând un umor 
de fond, un scepticism detensiv. Cum avea să-i spună lui 
Miko Ervin, interesul lui merge „din ce în ce mai mult” 
spre „precarul, fragilul, nesigurul om concret”.9 Spre 
condiţia concretă a acelor ani sufocanţi. Iar atmosfera 
din volum, oricât încearcă Ion Pop s-o rarefieze prin 
intertextualităţi şi alte savanterii sau subtilităţi, e una de 
sufocare. Senzaţia aceasta vitală e prinsă în modul cel 
mai direct, chiar dacă discret, cu precauţii de expresie. 
„Poetul – a zis Marian Popa, vizând chiar aceasta 
etapă – se vrea a fi unul al concretului, ironizând prin 
abstracţiuni abstractul, ca un optzecist, prin mitologicale 
sau concepte”.10 Nici nu mai sunt – mitologicalele şi 
conceptele – aşa multe, întrucât agresivitatea a suprimat 
şi acest fond referenţial al realului, strângându-l într-o 
singură dimensiune denotativă: atrocitatea. Această 
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agresiune îl (va) împinge pe Ion Pop în bacovianism, 
deşi pe moment el mai solemnizează fragilitatea 
condiţiei, mai înfloreşte imaginativ angoasa. Dar iluziile 
cad sistematic şi minimalismul bacovian se anunţă deja 
ca singurul stil de răspuns: consemnarea nudă, grefierea 
pură. În Soarele şi uitarea amnezia iluziilor poetice 
nu e încă totală, asfixierea imaginaţiei de către notaţie 
e doar un proces tensionat în curs. Poetul încă mai 
speră să reziste şi mobilizează simbolurile într-o ordine 
conflictuală: pe de o parte, simboluri exorcizante, pe 
de alta, agresiv maculante. După cum constata Valeriu 
Cristea, în volum evoluează „două grupe antagonice 
de metafore şi simboluri”: „exponenţii Permanenţei şi 
Disoluţiei”.11 Ion Pop încă mai lucrează cu dialectica 
speranţei – de unde spaţiul lăsat încă imaginaţiei spre 
a domestici notaţia. E însă un spaţiu tot mai restrâns şi 
tot mai dezolant; un spaţiu tot mai irespirabil – şi pentru 
iluzie, şi pentru imaginaţie. 
 Acelaşi proces curge şi în Amânarea generală 
(1990), doar că liniile angoasei sunt şi mai consistente. 
Poezia, cu iluziile reduse, dar încă păstrate, încă mai 
vrea să înfrunte realitatea – măcar contemplativ; dar 
tentativa e fatală, căci realitatea (ipocrită, înşelătoare) 
a devenit pură violenţă: „Se-apropie, iată, Realitatea. 
Dacă/ o pipăi cu degetul meu cel mai lung,/ are gingăşii 
de abur şi mătase,/ ci-mi umple de sânge degetul cel 
mic/ şi-i sfârtecă unghia prea curioasă”. Iar poezia a 
ajuns pură cântare funebră, concert infernal: „Ca şi cum 
aş cânta/ la cereşti, infernale piane,/ cu clape de zgură 
şi fum” (Oră). Nici ea nu mai poate face altceva decât 
să sporească agresivitatea din jur, nu s-o exorcizeze. Tot 
ce-i mai rămâne e protestul consemnării, mărturia ca 
reportaj, depoziţia ca fotografie. Ion Pop adaugă, fireşte, 
sarcasm în desen, dar cu o acută conştiinţă a zădărniciei 
gestului. Ritualitatea atroce a realului sau atrocitatea 
sa ceremonialică sunt evenimentele consemnate într-o 
scriitură tot mai săracă (în iluzii şi imagini) şi tot mai 
refulată în deprimarea existenţială: „E-o dimineaţă 
limpede, cum se spune,/ ca un cristal./...// Doar cu 
un porumbel strivit pe asfalt/ nu se face pustiu în 
văzduh,/ doar cu o ţeastă rostogolită/ nu intră în panică 
zarurile,/ numai cu un gând al tău, cenuşiu,/ nu-i mai 
posomorâtă/ ziua cea limpede”. (Saeculum). Temele 
sunt acum teme de urgenţă existenţială iar peisajul 
e cel cotidian, al realităţii brute şi brutale. Notaţia 
domină conotaţia, poezia îşi reprimă iluziile. Ea se 
adâncește în prozaism şi desenează, cu frânturi de real, 
un peisaj existenţial coşmaresc. E, poate, un proiect 
prea strâns, prea riguros urmat, ca o summa de groteşti. 
„Prozaismul, zice Gheorghe Grigurcu, e asimilat unei 
feerii lirice în răspăr, unei antiutopii care înlocuieşte 
utopia cu semn pozitiv”.12 Lumea lui Ion Pop e acum 
profund entropizată, distopică, iremediabil atrocizată. 
Iar poeziei i s-a retras şi ultima prerogativă – aceea de 
a fotografia măcar realitatea: „N-o să spui sânge dacă 
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vezi sânge/ curgându-ți din gură, strident, pe cămaşa albă, 
–/ El nu există, nu, nu, e doar un termen de comparaţie,/ 
şi vei vorbi, surâzând, despre macii roşii/ de pe câmpurile 
copilăriei” etc. (N-o să spui). Aluzivitatea poemelor e mai 
mult decât transparentă, e intensă, paroxistică uneori. Când 
peisajele existenţiale sunt desenate după natură, notaţia 
e acută, aproape dureroasă. Dar de regulă Ion Pop nu se 
poate abţine să nu-şi „comenteze”, să nu-şi „interpreteze” 
notaţiile; nu-l rabdă inima livrescă să le lase fără un sens 
măcar sugerat, dacă nu precizat; nu riscă în notaţia pură; e 
și acesta un semn al limitei „bacovianismului” său. Dar şi 
al conceptului de poezie-exegeză, de poezie-interpretare pe 
care-l profesează Ion Pop. Or, tocmai aici se vede că poezia 
lui e una de „cititor” mai degrabă decât una de „poet”. 
Lectura lumii încă prevalează asupra trăirii ei.
 Ar fi fost un bun prilej ca rolurile să se inverseze 
odată cu Elegii în ofensivă (2003). Pentru că volumul 
poartă toate semnele unui şoc existenţial tradus într-un şoc 
de formulă. Realul ca ameninţare nu mai e acum insidios şi 
nu mai vine dinafară; el a pătruns în miezul fiinţei şi nu mai 
e loc de fugă din faţa somaţiei, din faţa panicii instaurate 
brusc în visceral. Spaima din celule, fiinţa terifiată în propria 
fiziologie sânt acum temele imperative. Nu mai încape nici 
o poetică de relativizare, de sarcasme şi ironii protectoare; 
dar nici elegii despre eşecul poeziei. Din contră, suferinţa 
concretă re-argumentează vocaţia asistenţială a poeziei, 
o readuce printre limbajele de salvare, printre limbajele 
de înseninare. Ea reciteşte suferinţa cu dezinvoltură, cu 
seninătate, dar lectura ei e, de această dată, eficientă. Ea 
însăşi activează un registru de iluminare care traduce o 
invocaţie fierbinte, oricât ar fi aceasta procesată cultural, 
spre a i se seda pathosul:  „Nu-i a bine, o, nu,/ bătrân 
nenorocit, vai de tine,/ ca un Demostene, cu piatra uitată-n 
gură,/ ai ajuns, iată, să scuipi/ nisip şi sânge.//...// şi ochii 
tăi căutându-l/ cu disperare pe Înger/ şi tu alergând, dând 
din mâini,/ ori îngenunchind, umilindu-te –/ ‘Fă ceva cu 
mine, nu mă lăsa!’// — ‘Dar tu nu eşti un poem/ ca să te 
pot scrie din nou/ ori măcar corecta,/ cu toate că am ajuns 
să-ţi cunosc/ toate literele şi virgulele’.// — ‘Dar oasele 
mele zdrobite, dar sângele,/ dar genunchii mei vineţi târâți 
prin pulbere,/ dar braţele mele vlăguite, dar tâmplele,/ 
dar urletul, Îngere, urletul meu?/.../ Dar el n-a mai zis, de 
departe, decât/ ‘Vai de tine, nenorocitule,/ Vai de capul şi de 
sângele tău’…” (Ca Demostene). Referenţialitatea culturală 
a poemelor apără de patetism, dar joacă, de această dată, 
într-un sistem de agravare. Literele s-au contaminat de 
moarte. Biblioteca lui Ion Pop nu mai e un spaţiu asediat; 
ea a devenit o bibliotecă implicată, participativă. Toate 
decepţiile provocate de această bibliotecă, pe vremea când 
poetul visa să trăiască, sunt răscumpărate prin asistenţa 
asigurată de cărţi. Biblioteca a devenit vitală. 
 Contaminat iremediabil de prezenţa concretă, 
imediată şi cotidiană a morţii e şi Litere şi albine (2010). 
Împreună cu Elegiile..., cu care face un diptic organic şi ale 
cărui exerciţii de înseninare le continuă, volumul reprezintă 

„poetica existenţială” a lui Ion Pop. Ea e transpusă în 
mai toate poemele, dar cu autoironie compasională şi 
cu o gramatică nonşalantă a „reţetei” de dispariţie: „De-
atâta vreme tot fac,/ fac exerciţii de înseninare,/ încerc 
să şterg din mine orice nor./ Până ce va veni o zi în care/ 
vă veţi uita la mine ca la cer.// Ce simplu e! Şi nu/ veţi 
mai vedea atunci/ decât un cer/ lipsit de orice nor,/ de tot 
senin şi pur.// Doar cerul. Cerul.” (Cântec simplu). Poeme 
de exorcizare a panicii și de înseninare, ele se folosesc 
de strategia ocolului; obsesia face însă ca aceste ocoluri 
să devină tot mai concentrice şi fiecare tentativă de fugă 
se regăseşte faţă-n faţă cu tema eschivată. Sintaxa lui 
Ion Pop se vrea centrifugală (şi face de toate pentru a se 
îndepărta de ce o doare: prestează oralităţi, se alimentează 
cu vervă, intertextualizează etc.), tocmai pentru că 
imperativul lăuntric al poemelor e acut centripet. Ea vrea să 
„deconstruiască” angoasa existenţială, dar toate frivolităţile 
tactice ale discursului nu sunt decât o anamorfoză a 
spaimei.  Nici directitatea orală, nici deviaţia imagistică ori 
reflexivă nu fac faţă insidiozităţii acestei terori interioare, 
care pune, fireşte, imperativ, deşi subversiv, stăpânire pe 
discurs. Pornit în joacă, pornit cu neseriozitate, poemul se 
existenţializează şi se agravează pe drum şi devine, regulat, 
o confesiune abruptă: „Iată cum stau, de fapt, lucrurile./ 
Dacă-aş avea o lunetă, un microscop,/ ar fi, poate, ceva mai 
sigur/ că într-adevăr stau./ Însă mi-am pierdut şi luneta şi 
microscopul.// Aşa, simt, miop, cum îmi mor ochii/ căzuţi 
şi striviţi/ parcă sub roţi fierbinţi, –/ văd cât văd,/ văd câte 
văd şi-mi pare/ că totul, chiar totul/ vrea să fie altfel decât 
este.// Dar nu ne vom lăsa. Ah, Triunghiul,/ Pătratul, Cubul 
şi Piramidele –/ minunate şi fioroase!/ Şi cercul, cercul/ 
care-a devenit roată/ şi scârțâie, Doamne, ca o roată!// Şi 
eu, bâjbâind, clătinându-mă, tremurând,/ auzindu-mă dintr-
odată/ cum scot sunete necuviincioase,/ atât de ascuţite, 
o, atât de/ nelalocul lor./ Cum, din nebăgare de seamă,/ 
încep să urlu/ de durere, în toiul cântecului” (Iată cum). 
Autoironia e doar o formă de autocompasiune (cea mai 
elegantă posibil), de lectură „de sine” cât mai detaşată. 
Altfel, când priveşte în jur, ba la realităţile culturale, ba 
la cele morale, Ion Pop promovează o cultură sarcastică 
a versului, de notaţie caustică. Patologia realităţii e acum 
strict bacoviană iar boala şi moartea atacă până şi spaţiile 
cele mai sacre, cele mai imune. Nu doar realitatea se 
malformează, ci însăşi arta intră în descompunere; sau se 
animă de la principiul vital: „O teamă ciudată, totuşi,/ în 
acest început umed de primăvară –/ merele din tablouri/ au 
început de câteva zile să putrezească,/ ogorul din Peisaj/ se 
umflă şi începe să mormăie,/ aud cum păsări pline de apă/ 
se prăbuşesc cu zgomote-năbuşite,/ încolţesc ierburi din 
pasta verde, verde,/ iar sângele acelui apus de peste pădure/ 
se prelinge din rame,/ roşu, roşu./ Din icoane ies aburi, 
se evaporă/ aureolele prea fierbinţi” etc. (Aprilie). Încă o 
dată ecuaţia artă-viaţă e rezolvată pozitiv, prin ştergerea 
discriminării, prin contaminare. Ceea ce ar putea însemna 
că şi conflictul dintre poetul „livresc” şi nostalgiile lui 



37aniversar

„vitale” s-a pacificat. Cât de cât, fireşte.
Ion Pop e un poet în continuă urcare. Nu știu cum, 

pentru că poezia lui are o unitate de nedesfăcut, o constanță 
atitudinală aproape lineară și înseși temele nu doar că au 
un fel de redundanță obsesională (cele mai personale), dar 
se și grupează parcă de la sine într-o suită confesivă tot 
mai accentuat centrată pe arpegiul melancoliei existențiale. 
Deși a trecut printr-un șoc, nu există o ruptură propriu-zisă 
a traseului, ci doar imponderabile – dar decisive – mutații 
de accent și de nuanță. Un contemplativ – „fereastra” e 
locul privilegiat al dialogului cu lumea, se vede și din titlul 
acestui volum –, Ion Pop s-a apropiat oarecum pe furiș 
de condiția unui poet „participativ”, în ale cărui versuri 
realitatea e asumată și înfruntată. Ultimul său triptic – În 
fața mării (2011), Casa scărilor (2015) și Lista de așteptare 
(2019), precum și ineditele atașate aici – constituie o unitate 
creativă distinctă pe continuitatea evidentă a parcursului 
poetic. Prin ele, Ion Pop a devenit, dintr-un poet stimat, 
fără îndoială, dar nu și privilegiat, unul din poeții cei mai 
relevanți ai zilelor noastre. Așa cum am mai spus-o, dacă 
n-a fost, Ion Pop sigur a devenit unul din marii noștri poeți. 

Încă de la În fața mării (dar semne erau destule 
și înainte), turnura poemelor a devenit una psaltică, nu 
prin fervoarea rugăciunii, ci prin neîntrerupta convorbire 
cu umbra, prin colocviul cu spasmul și panica existențială, 
derulat în cea mai dramatică seninătate. Poetul a ieșit acum 
din bibliotecă (nu fără nostalgie) și din poetica melancolizată 
a contemplației și a trecut la o scriitură de cotidiene (scene 
și stări deopotrivă) și biografice, într-un limbaj hieratizat 
de sărăcie (dar cu o imaginație asociativă mereu activată), 
cu care lucrează în scenarii parabolice. Incidentele pe care 
le consemnează pornesc de la o fotografie realistă și trec 
metodic în simbolica și hieratica ascunse sub aparență. 
Nu există erudit mai mare al conotațiilor pe care le 
stârnește o situație cotidiană prelucrată într-una simbolică 
decât Ion Pop, așa încât eflorescența livrescă a acesteia 
– și acestora – devine o poetică subsumată a dialogului 
inter-referențial. Ion Pop își dezvoltă motivele în model 
simfonic, în recurențe, difracții și refracții – ca să zic așa 
– organice și organiciste. Cum merge, de altminteri, toată 
poezia lui, în care diferențele sunt doar mutații de accent. 
Dar mutații prinse într-o evidentă dialectică progresivă, 
astfel încât a devenit limpede pentru toți comentatorii că 
marea lui trecere poetică a fost una de la contemplativitate 
la poetica existențială, de la poezia mediată (și meditată) 
la poezia i-mediată și cu notații (pe jumătate) brutale. 
Legea acumulării cantitative funcționează însă și în poezie 
(măcar câteodată) și invazia temelor elegiace a împins firea 
reflexivă a poemelor de la „simpla” meditație la reculegere, 
încărcând portativul de gravități austere și de angoase tot 
mai aprofundate. Escaladarea ferestrei sau ieșirea bruscă în 
„casa scărilor” au sporit conținutul de real, de imediate și 
de vulnerabile din poezia lui Ion Pop și au scăzut, totodată, 
nivelul de ceremonialitate al retoricii. Ion Pop nu mai e 
doar un tardo-modernist ce desfășoară pios ceremonia 

metaforei, ci și un realist cu tușe violente, cu abrupteți de 
notație; ba chiar cu iritări patente (nu doar latente, cum 
înainte) și cu izbucniri de vocabular tipice timidului. Nu 
de o reciclare stilistică poate fi vorba, de o concesie făcută 
minimalismului urmașilor (cu care, de fapt, duce o lungă 
polemică, inclusiv în poeme), ci de o umanizare deosebit de 
caldă a propriei poezii. Ion Pop nu se mai ferește acum de 
emoționalul ca atare și chiar investește în emoționalitatea 
imediată a poemelor, în iradianța lor compasională. Sporul 
de concret mai brut (ceea ce nu înseamnă că poemele nu-l 
prelucrează și nu-l leagă de toate firele livrești de care 
poate fi legat) vine la pachet cu narativizarea, cu un fel 
epică a metaforei și de dialectică articulată a simbolizării. 
Poemele își lărgesc, de fapt, cadrul și prind în el deopotrivă 
peripeția imediată de reale și cotidiene și pe cea a decantării 
ei simbolice – ori măcar a reverberației ei simbolice. E, 
firește, un fel de plebeizare intenționată a discursului, o 
punere a lui în transparența totală, dar imediat subvertită 
de rafinamentul livresc și ridicată la demnitate simbolică. 
Ion Pop nu-și dezice (nici nu vrea) condiția „livrescă”, nu 
renunță la pretenția (tot mai disperată, de fapt) unei ordini 
a lumii, a unei substructuri invelate, dar cu trimitere mai 
sus, a realului și realelor. Nu vrea să cedeze prerogativa 
poeziei de a accesa metafizicul, de a înfiora cotidienele 
prin rumoarea, cât de stinsă, a inefabilelor și de a revela 
scenariul de sub haotică. E limpede că poezia vrea să ruleze 
cu ambele motoare, și cu acela al incantației și decantației, 
și cu acela al notației și transcripției. Situațiile (conceptul 
lui Doinaș de „situație poetică” e tot mai convenabil poeziei 
lui Ion Pop) sunt luate/preluate ca decupaje brute, dar ritul 
scrierii le transpune și-n cealaltă ordine, în cea a portanței 
lor simbolice. Într-un fel, scriitura lui Ion Pop, prin această 
trecere în simbolic a tăieturilor din real, devine, totuși, un 
fel de beatificare a realului, măcar în măsura în care nu-l 
poate lăsa să se epuizeze în registrul deplinei sale imanențe 
ci-l vede mereu în perspectiva unei transcendențe. E 
continuitatea „imnică” a poeziei, inaugurată de poetica 
laudei. 
 Această persistență „imnică” (aproape 
clandestină, de nu cumva chiar de contrabandă într-o lume 
care nu-și mai dorește protecția idealelor) se manifestă 
însă pe un fond de dramă a idealelor. Așa se întâmplă în 
(excepționala) Casa scărilor, unde sintaxa realistă în 
care sunt pledate idealele și eternele, pierdute de poezia 
tinerilor, e curmată brusc de frisonul ascuțit al neantificării: 
„Am tăcut, în sfârșit,/ m-am simțit dintr-odată/ singur./ 
Acolo, în casa scărilor,/ acolo, la trista scară unu pe unu,/ 
cu vopseaua de ulei scorojită a zidului,/ lângă câteva țevi și 
calorifere ruginite/ pe cimentul rece, cu damful de mucegai/ 
urcând dinspre subsolurile umede./ Sub hohotul roșu și 
negru,/ sub negrul și roșul hohot./ Și mi s-a părut, vai, 
încă o dată,/ că te aud chiar pe Tine, Doamne,/ înjurându-
mă. Chiar așa, înjurându-mă, pur și simplu,/ de dumnezeii 
mamei.// Am salutat scurt,/ am plecat./ Mi-am adus brusc 
aminte/ că voi muri”. Cele mai relevante poeme ale lui 
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Ion Pop sunt aceste ritualuri de procesare parabolică a 
unor situații precare. Indiferent de pretext, temele lui 
Ion Pop rămân însă în aceeași configurație: melancolia 
morții, compasiunea fragilelor, iritarea la detracări, fie 
ele ale realului, fie ale moralei publice, fie ale poeziei. 
Ion Pop nu se poate răbda să nu-i apostrofeze pe tinerii 
care nu mai văd nimic dincolo de perdeaua murdară a 
realului, care nu mai cred în problematica, vocația și 
responsabilitatea poeziei. Sarcasmele lui nu-s din cele 
ușoare: „Cutare poet, încă tânăr, cu mușchi de fier,/ a luat 
de curând/ o mare Decizie./ Să stea pe marginea patului,/ 
să facă săpături./ Se uită-n nimic,/ și-și scoate din nas, 
răbdător,/ mărunte cocoloașe./ Scrie apoi despre noile 
sale descoperiri,/ un vers/ și încă unul.// Furnica, Sisif, 
Schliemann, Fefeleaga, –/ printre exemplele minore” 
(Cutare poet). E multă dezolare existențială (și destulă 
exasperare poetică) în poezia lui Ion Pop; dar nu mai 
multă decât disperarea (ultima disperare) cu care crede 
în investitura poeziei și chiar a realului.        

Metoda lui Ion Pop e însăși viziunea sa: 
salvarea detracatelor prin revelarea structurii simbolice 
a lumii. Poetul suprapune un scenariu simbolic peste 
reale (inclusiv peste biografice, ale căror incidente sunt 
tot mai frecvente ca pretext de procesare), fie ridicând 
secvențele de imediate la un cifru simbolic, fie coborând 
un cod simbolic în imanențele aparent informe. Sunt 
nivele care comunică la el spontan și substanțial, fiecare 
notație stârnind pe loc ecoul unei conotații.  Simplele 
notații, de la care pornește ca de la „un prag necesar al 
realului”, reverberează în semnificații simbolice și invocă 
instantaneu simbolul sau, dimpotrivă, simbolul ca punct 
originar al poemului se poartă deasupra textului precum 
duhul sfânt deasupra apelor. E o manieră de concretizare 
a simbolicelor care seamănă întru totul cu ceea ce 
înțelege Giorgio Agamben prin „profanare” – recuperare 
a sacrelor prin infuzia lor în laice, secularizarea celor de 
care am fost rupți. Nu neapărat de „sacre” e vorba însă 
în poemele lui Ion Pop (deși nici acestea nu lipsesc, ba 
chiar au prins consistență și frecvență), cât de demnitatea 
de a semnifica și de a invela un simbol. Indiferent cât de 
(premeditat) banale, umile ori chiar „compromițătoare”, 
secvențele de cotidian trimit la o ordine de ideale, ca și 
cum realele ar avea drept vocație fundamentală tocmai 
semnificarea. În acest mod, lumea lui Ion Pop, oricât de 
sceptic tratată, e una plină de sens. Adevărat, Ion Pop e 
și un militant pentru sens (poate chiar Sens) și pentru 
poezia ca responsabilitate, pentru poezia existențialelor, 
dar și unde scepticismul său capătă nuanțe de deprimare 
realele imediate nu-și pierd din potențialul de 
reverberație. Maxima acestor suprapuneri de scenarii, a 
acestor „profanări”, e atinsă aici în psalmul narativizat 
(cadrul de narație garantează un spor de autenticitate 
și Ion Pop construiește tot mereu narațiuni-parabole) 
intitulat Înlocuirea, unde propria biografie, pornită din 
punctul unei căderi, se cristifică fără nici o emfază. 

aniversar

Un vertij al morții (pe lista de așteptare a acesteia s-a 
înscris Ion Pop, cu seninătate și cu un fior de detașare de 
sine) declanșează rememorarea întregului său scenariu 
biografic iar acesta se cristoformizează de la sine: 
„Bănuieli aveam mai de mult,/ de la un timp, parcă nu-mi 
mai simțeam tălpile,/ ceva era ca de ciment rece, altceva 
se tot sfărâma,/ călcam pe nisipuri mișcătoare/...// Te 
vedeam, Marie, smerită în fața Arhanghelului,/ cu un 
spic în mână în loc de crin, -/ Cineva din văzduh o va 
fi vestit și pe mama,/ pe când strângea, ostenită, fânul 
în miez de vară,/ că va naște Prunc, și a născut, –/ nu 
l-a pus în ieslea din grajd,/ dar tot pe-o saltea de paie 
a scos acela întâiul țipăt,/ salutând Soarele./ Poiata nu 
era departe totuși,/ dobitoacele blânde rumegau tot fânul 
de odinioară/...// Aș putea continua încă mult și bine,/ 
de pildă, cum am intrat eu în Cetate,/ nu pe asin, ci 
cu trenul de clasa a doua” etc. etc. Referințele biblice 
presărate în punctele nodale, citatele asumate și inserate 
în partitura narativă a acestei biografii care parcurge 
simultan cristificarea și descompunerea în materii nu fac 
însă paradă, ci abia semnalizează speranța în salvare: 
„Poate voi și Auzi”. E o pietate laică și timidă, aș zice, 
în așteptările lui Ion Pop, nu una ofensivă și insistentă, 
cicălitoare. 

Această artă a reverberațiilor simbolice și a 
contactelor instantanee între reale și simboluri e chiar 
poetica lui Ion Pop. Orice element devine un punct de 
explozie simbolică iar acestei desfășurări în lanț poetul 
îi asigură un cadru de lejeritate narativă și contemplativă 
care se dovedește, de fapt, un cadru pur hermeneutic, 
speculativ. Simpla cădere a nucilor din Între două căderi 
de nuci se transformă într-o expediție exegetică, pe 
de o parte, și într-un pelerinaj spre clipa finală, pe de 
altă parte. Împletirea celor două fire – unul anamnetic 
și „hermeneutic” iar celălalt melancolic și iluminat – e 
soluția cea mai frecventă în această listă de pelerin care 
așteaptă cu îndoială și cutremur rezoluția definitivă. 
Dies irae străbate tot mereu prin melancolia existențială, 
aducând odată cu fiorul ei vârtejuri expresioniste: „De-
a dreapta, de-a stânga Cui/ vei fi chemat în acea Zi, în 
Noaptea aceea,/ ce palmă grea o să-ți sfarme,/ sub bătăi 
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de ultime tobe,/ dinții din gură, ce degete transparente/ 
îți vor netezi obrazul zbârcit – aruncându-te/ în frescă 
ori în gunoaiele veșnice?” etc. Între această spaimă și o 
timidă speranță se consumă așteptarea lui Ion Pop, cu 
anticipații senine ale contopirii în elemente: „Doamne, 
încep să aud cu pământ/ și de-atâta ploaie căzută în 
orbite/ îmi pare că văd cu apă./ Cineva din vânt/ ar vrea, 
parcă, să mă respire./ Iar dacă mai arde mult soarele,/ 
s-ar putea să mă aprind/ și să ard ca o flacără” (Lista 
de așteptare). Așteptarea e un ritual de înseninare și 
asta se vede și din felul în care simbolurile, chiar dacă 
sună fatidic ori au conotații entropice, sunt neutralizate 
sau chiar reabilitate, întoarse spre o față pozitivă: „O 
stranie slăbiciune face/ ca acum, când curăț un măr,/ să 
mă înduioșeze pe loc/ soarta viermelui ce l-a ros.//...// 
Mi-am adus aminte după aceea/ că există totuși/ și o 
luminiță la capătul tunelului/ și că tot jegul ăsta n-a fost, 
până la urmă,/ decât o rampă de lansare/ pentru zborul 
curat în lumina lină.//...// Lin, lin, lin,/ în acea curată/ 
lumină lină” (Curățind un măr). Un sens de hieratizare 
și spiritualizare capătă moartea în viziunea lui Ion Pop; 
un sens de integrare în Ordinea pe care o apără chiar și 
împotriva poeților care o neagă, nu doar a lumii tot mai 
detracate. Cu îngrijorare senină privește Ion Pop lumea și 
pe sine (afară de momentele în care cea dintâi îl irită și-i 
aduce versul spre flama sarcastică). Lista de așteptare e 
cea mai senină contemplație a morții care se apropie. O 
asemenea seninătate se mai găsește doar în convorbirile 
de pe patul morții ale lui Marin Sorescu.

Trecerea peste prag e tema magnetică a 
ultimelor volume. Poemele sunt atrase spre ea precum 
pilitura de fier, iar piese precum Bate și ți se va deschide 
reorientează și reconfigurează întreg peisajul de stări. 
Nu e un om „în fața legii”, ci un om în fața speranței 
dramatice și a zădărniciei. Un om care nu se lasă însă dus 
din fața ultimei/supremei/disperatei speranțe. E Ion Pop. 
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Alex GOLDIȘ

Ion Pop. Reculul târziu din fața 
livrescului

Sunt cel puțin două motive pentru a afirma că nu 
există, în toată literatura română, de la originile ei până azi, 
un critic mai fidel poeziei decât Ion Pop. În primul rând, 
el s-a dedicat încă de la început comentariului poeziei, 
epuizat în toate manifestările lui, de la cronica literară 
sau studiul monografic până la sinteză. Cel mai recent 
tom critic, dedicat liricii românești neomoderniste, e și 
un fel de încununare a acestei fidelități. În al doilea rând, 
activitatea de critic de poezie acoperă un teritoriu extrem 
de vast al liricii românești de secol XX:Ion Pop a comentat 
deopotrivă canonici și avangardiști, neomoderniști și 
optzeciști (de toată mână), ba – mai mult –  s-a oprit, cu 
o salutară încercare de comprehensiune, și asupra celei 
mai recente generații de poeți. E, poate, singurul critic 
care a debutat în anii ʼ60 (stricto sensu, Marin Mincu 
e „șaptezecist”) care a avut răbdarea să citească și să 
comenteze fenomenele cele mai noi, în loc să le expedieze 
sau să le execute sumar, cum au făcut-o alții. 

Într-atât a fost de pregnantă această identitate de 
critic al poeziei, încât a ajuns s-o oculteze pe nedrept pe 
cea de poet. De fapt, cele două ipostaze, care au mers în 
paralel de la jumătatea anilorʼ60 până azi, se alimentează 
și se iluminează reciproc. Pentru cine deschide volumul 
Ferestre, antologia de autor apărută cu ocazia aniversării 
de 80 de ani a autorului*, devine evident paradoxul că 
de-a lungul a mai bine de cinci decenii de carieră poetică, 
deși Ion Pop a rămas consecvent propriei sensibilități, și-a 
modificat în mod constant formula. Un aer de delicateţe 
şi de fragilitate, ale unui „eu slab” (pentru că nu poate să 
întreţină o relaţie frontală cu obiectele și oamenii), născut 
şi crescut în incubatorul lecturilor, era de identificat în 
poezia lui Ion Pop încă de la primele volume, Propunere 
pentru o fântână (1966) şi Biata mea cuminţenie (1969). 
Ceea ce-l deosebea pe tânărul poet de colegii de generaţie 
şaizecişti, de la Nichita Stănescu până la tânărul Adrian 
Păunescu, Ana Blandiana sau Gabriela Melinescu, era 
conştiinţa imposibilităţii de a se apropia nemediat de 
natura şi de viaţa elementară. El nu extrăgea însă dintr-o 
asemenea observaţie concluzii evazioniste, întorcând 
spatele realităţii, ci prefera, în schimb, să pună în scenă 
această ciudată neputinţă. Originalitatea discretă, dar foarte 
pregnantă, a sensibilității lui Ion Pop consta în faptul că 
toate poemele lui sunt frânturi nostalgice după un „hors-
texte”, rostite de vocea unui copil bătrân, suprasaturat 
de lecturi. De aici, retorica egală, stinsă, „cuminte”, 
în opoziţie aproape programatică cu desfăşurările 
grandilocvente ale şaizeciştilor. Dacă se poate vorbi de un 
anume patetism în poezia lui Ion Pop, atunci acesta este 
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mocnit, atent filtrat prin autoironie. Un aer de resemnare 
pluteşte peste imaginarul unui eu pregătit să-şi trădeze la 
tot pasul limitele, eşecurile (deopotrivă individuale şi ale 
firii) sau doar neîndemânările şi micile stângăcii cotidiene. 

Nu fac excepţie de la respectiva sensibilitate 
nici volumele Gramatică târzie (1977), Soarele și 
uitarea (1985) sau Amânarea generală (1990), unde 
poezia începe să cocheteze tot mai mult cu denotația în 
defavoarea conotației. De altfel, e foarte interesant că 
formulele liricii lui Ion Pop suferă de contaminări discrete 
de fiecare dată când se petrece o revoluție de stilistică a 
poeziei românești. Astfel încât, deși nu adoptă propriu-zis 
o formulă tranzitivă, textele renunță la conținutul abstract 
– ba chiar îl ironizează și îl condamnă compensativ – în 
favoarea materiei concrete. Chiar și modelul subiacent se 
metamorfozează subtil: dacă volumele din anii ʼ60-ʼ70 
atestau prezența în filigran a lui Lucian Blaga, cele din 
anii ʼ80 îl reciclează subtil pe G. Bacovia. Din acest punct 
de vedere, observă Al. Cistelecan, bacovianismul se vede 
ilustrat în „poezia realului, dar asta numai pentru că realul 
– tot mai agresiv – năvăleşte peste el”. Poezia cu aspect 
didactic, în care scheletul ideii prevala asupra carnației 
stilistice, e înlocuită în deceniul al nouălea de o poezie 
în care aceeași voce fragilă e asediată de contondențele 
realului: „Pumnii izbind în burta celui învins/ ca într-o 
tobă surdă/ ar putea fi comparaţi/ la urma urmei, cu nişte 
nuci/ ce se lovesc de-un acoperiş de ardezie/ într-o aurie,/ 
calmă,/ somnoroasă/ după-amiază/ de octombrie.// Dar 
numai la urma urmei –/ fu auzit grohăind,/ într-un târziu, 
pe când cugeta/ tolănit în băltoaca lui,/ într-un moment/ 
trecător/ de Iluminare” (Iluminare).

Începând cu Elegii în ofensivă (2003), dar tot 
mai acut în Litere şi albine (2010), În fața mării (2011) 
și culminând cu Casa scărilor (2016) sau cu Lista de 
așteptare (2019), poate fi detectată o adevărată turnură 
în sensibilitatea poeziei lui Ion Pop. Aceleaşi nesiguranţe 
sau nelinişti cu privire la relaţia dintre text şi viaţă străbat 
toate volumele, doar că de data aceasta eul militează mai 
decis în favoarea ultimei. Poate şi pentru că e vorba, în 
primul rând, de cărţi care tematizează îmbătrânirea sau 
boala, preocupate de transcrierea momentelor când orice 
joc/artificiu începe să fie resimţit drept grotesc. Astfel 
încât, fără a pierde nimic din pudibonderia elegantă şi din 
delicateţea unui spirit prin excelenţă livresc, poezia lui Ion 
Pop începe să se radicalizeze în sensul autenticismului. 
Versuri precum „Deocamdată, însă,/ [Domnul] stă şi se 
uită./ Îl vede, poate,/ şi pe servul Ion Pop,/ cum gâfâie 
repede, alergând,/ cum moare încet, surâzând,/ cum 
citeşte, scrie,/ vorbeşte singur” (Dumnezeu vede) dau tonul 
unei dispoziţii de confesiune cu atât mai patetice, cu cât e 
redactată nu la persoana întâi a individualismului strident, 
ci la persoana a treia a demnităţii şi a discreţiei. Plăcerea 
asocierilor intelectuale şi a desfăşurărilor regizorale 
complexe lasă loc unei formule tranzitive (hieroglifele, 
încifrările, figurile de stil în general sunt din ce în ce mai 

reduse numeric) în care, însă, pasiunea pentru generalizare 
sau esenţializare face casă bună cu biografismul.

Aşa se explică nu doar impulsul tot mai accentuat 
al poetului de a-şi lua drept bibliografie esenţială propria 
viaţă, ci şi nevoia de a se documenta, după un model empiric 
în care n-a crezut niciodată, „la faţa locului”. În fața mării 
cuprinde, de altfel, mărturii din pelerinaje la Ierusalim şi pe 
ţărmurile Liguriei. Nu e vorba, însă, de poezie ocazională 
în sensul propriu al sintagmei, întrucât versurile nu au 
nimic în comun cu hazardul sau evenimenţialul. În cel 
mai pur spirit neoromantic, uşor retro, de care poetul nu se 
mai fereşte odată ajuns în pragul reculului din încifrările 
moderniste, orice mărturie devine, în această nouă etapă, 
mărturisire. Şi dacă spiritul religios e destul de firav, în 
schimb cel „natural” e extrem de puternic. În faţa mării e 
proba că, pornind de la o reţetă lirică veche de când 
lumea (cea a contemplatorului în natură), poetul reuşeşte 
să construiască un scenariu complex şi dinamic, în care 
confesiunea pare, pentru prima dată, angajată total.

Această priză mai directă la real capătă contur 
definitiv în Casa scării, unde poezia lui Ion Pop coboară 
de-a dreptul în cotidian, flirtând discret – s-a spus – 
chiar cu poezia douămiistă. Cu cât frustrările sociale şi 
neliniştile personale cresc, cu atât vocea care se rosteşte 
în volum e mai autentică – şi, de aceea, mai pregnantă. 
Permanenta nostalgie după autenticitate, adevărată 
obsesie ordonatoare a poeziei lui Ion Pop, pare să se 
rezolve, într-un fel, prin acest volum, care nu se sfiește să 
transcrie experiențe comune sau poziții militante. Textul 
sau obsesia scrisului nu dispar cu totul, însă ele sunt 
asimilate complet noului imaginar, acutizat de conștiința 
că n-a mai rămas timp decât pentru mărturisiri esenţiale. 
De aici, frecventele pasaje despre finitudine (individuală 
și cosmică), resimțite cu (auto)ironie în câte un banal gest 
cotidian. Proaspăt, în economia mutației de sensibilitate a 
poeziei lui Ion Pop, e poemul care dă titlul neverosimil de 
concret al volumului – un adevărat memento mori redactat 
în stil autenticist: „Am tăcut, în sfârşit,/ m-am simţit dintr-
odată /singur./ Acolo, în casa scărilor,/ acolo, la trista 
scară unu pe unu,/ cu vopseaua de ulei scorojită a zidului,/ 
lângă câteva ţevi şi calorifere ruginite/ pe cimentul rece, 
cu damful de mucegai/ urcând dinspre subsolurile umede./ 
Sub hohotul roşu şi negru,/ sub negrul şi roşul hohot./ 
Şi mi s-a părut, vai, încă o dată, /că te aud chiar pe Tine, 
Doamne,/ înjurându-mă. Chiar aşa, / înjurându-mă, pur 
şi simplu,/ de dumnezeii mamei.//Am salutat scurt,/ am 
plecat./ Mi-am adus brusc aminte/ că voi muri”.

Cel mai recent volum de autor, Lista de așteptare, 
dar și suma de inedite semnate în 2020-2021 și cuprinse în 
antologia Ferestre, reușesc să aducă în plus o notă ironică 
și chiar polemică, absente din poezia anterioară a lui 
Ion Pop: acuzele de anacronism („Am aflat, nu de mult, 
de la un/ foarte tânăr cronicar literar/ că «unele tehnici, 
imagini şi teme (precum sângele, durerea, moartea, cu 
variantele lor)/ nu mai au trecere în poezia recentă»”) sunt 
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internalizate și deturnate poetic de această voce care a 
descoperit autenticitatea nu ca pe o formă de manifest – 
cum s-a întâmplat de atâtea ori în istoria literaturii –, ci ca 
pe o formă de simplificare/ împuținare a propriei persoane 
în fața fatalităților biologicului. Personajul din Lista de 
așteptare a fost „aruncat” din postura unei ființe livrești 
– lipsite de griji concrete – în cel mai pur autenticism, 
singurul pe deplin „authentic” (iată!), cel al precarității 
propriului corp: „Așa se face că, fără să vreau,/ un banal 
control oftalmologic/ îmi poate servi, în sfârșit,/ drept 
incontestabilă probă de autenticitate./ Să îndrăznească, 
de-acum, cineva/ să spună că mor fără să știu că mor, / ori 
că/ abia de ilustrez niște idei reci și indiferente/ în colorate 
forme sensibile,/ ca în depășite vremuri hegeliene”.

Sunt, astfel de versuri aproape albe, simple, 
dar nu lipsite de o formă de radicalitate, semne ale unui 
recul târziu din faţa livrescului şi ale diminuării textului în 
favoarea atotvisatei autenticități. Fără a părăsi vreo clipă 
preocuparea pentru problematizarea raportului dintre 
viață și scris – contuzii ale înfruntării încrâncenate dintre 
cele două se văd constant la suprafaţa discursului –, poetul 
a reuşit s-o transpună în formule diverse de-a lungul unei 
cariere lirice imprevizibile. Nu e exagerat să se spună că 
aceste mișcări tectonice ale poeziei lui Ion Pop fac din 
el cel mai tânăr poet șaizecist, gata să se reinventeze 
odată cu transformările firești ale literarului și cu cele ale 
vârstelor – biologice, psihologice, intelectuale – persoanei 
din filigranul textelor.
_______________

* Ion Pop, Ferestre: antologie de autor: 1966-2021, 
pref. de Al. Cistelecan, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-
Napoca, 2021, 736 p.

Iulian BOLDEA
 

Idealul lecturii critice
      

Cărţile de critică literară ale lui Ion Pop se 
definesc prin probitate şi superioară empatie. Poezia unei 
generaţii, Nichita Stănescu – spaţiul şi măştile poeziei, 
Lucian Blaga – universul liric, Lecturi fragmentare, Jocul 
poeziei, la Avangarda în literatura română, A scrie şi a 
fi. Ilarie Voronca şi metamorfozele poeziei, Recapitulări, 
Pagini transparente, Poezia românească neomodernistă, 
Cărţi la alegere reprezintă repere ale receptării poeziei ce 
transpun un model hermeneutic fundamentat pe fervoarea 
analizei şi pasiunea sintezei. Criticul întreprinde o subtilă 
lectură a lumii şi a textelor, interoghează sensuri şi 
ambiguităţi, sugerează transparenţele posibile ale  unui 
univers deconcertant. În Jocul poeziei, aspiraţia spre sinteză 
se întâlneşte cu explorarea minuţioasă a fragmentului, într-
un desen critic aplicat şi totodată nuanţat al relaţiilor dintre 
liric şi ludic, prin care sunt examinate mecanismele fragile 
ale poeziei, la limita dintre hazard imagistic şi libertate 

creatoare. Jocul ca lume capitolul liminar e o introducere 
în universul ludicului, în care se regăsesc reveriile liricii, cu 
afecte labirintice, emoţii şi angoase. Între atitudine (poetul 
care se joacă) şi tehnica structurării textului se delimitează 
un spaţiu al libertăţii, esenţial şi fondator. „Jocul poeziei” 
contravine prejudecăţilor şi inautenticităţii, relativizează 
poncife, teatralizează, afirmându-se ca dialog între tradiţie 
şi modernitate sau ca vector nuanţat al destabilizării 
întruchipărilor canonice prestabilite. Metamorfozele jocului 
poetic („teatrul lumii”, copilăria, spectacolul) sunt urmărite 
în poezia românească modernă, de la George Bacovia, cu 
aparenţele unui „joc mecanic”, eul purtând „masca celui 
«jucat»”, la poezia optzecistă, ce se distinge prin „libertatea 
înscenărilor sale, a artei sale combinatorii, alimentată 
substanţial de memoria culturală”. Riguroase şi nuanţate, 
analizele descifrează sensurile măştii decadente bacoviene, 
teatralitatea poeziei lui Adrian Maniu, scenografiile calofile şi 
melancolice ale lui Emil Botta, insurgenţa avangardismului, 
tonul sumbru şi oracular al reprezentanţilor „generaţiei 
războiului” (Geo Dumitrescu, Constant Tonegaru, Dimitrie 
Stelaru etc.), sau arta combinatorie a ermetismului barbian. 
„Jocul” poeziei reuneşte atitudini şi afecte, forme discursive 
şi figuri de limbaj prin care se realizează eliberarea de 
rigiditatea convenţiilor, cunoaşterea transpunându-se în 
roluri „mereu schimbate, reluate mereu”. 

Asumându-şi exigenţele lucidităţii şi ale empatiei, 
Ion Pop transpune în textul critic transparenţa esenţială a 
imaginarului, valorizând instanţa operei ca univers estetic 
integrator, legitim, prin beneficiile unui spirit cartezian, 
atras de nuanţe mai degrabă decât de tranşanţe, ispitit 
de sugestiile operei, având, în acelaşi timp, o repulsie 
programatică faţă de expresiile definitive, faţă de concluzii 
sau modele apodictice. Doar în acest fel interpretarea poate 
capta nuanţele, forma interioară, jocul antinomiilor, precum 
în Pagini transparente (1997). Precizările preliminare care 
sugerează o detentă programatică, intenţii hermeneutice şi 
direcţii ale analizei: „«Transparenţa» paginilor de faţă este 
desigur un ideal al lecturii critice înseşi; a face să apară, 
să transpară, în dimensiunile lor multiple, într-o cât mai 
pătrunzătoare lumină, lumile operelor citite, ştiind că actul 
critic nu este şi nici nu e de dorit să fie, simplă transcriere, 
am considerat că primatul textului se impune, că opera nu 
trebuie coborâtă la nivelul de pretext al imaginaţiei, oricât 
de mobile, a glosatorului”. Tocmai de aceea, în filigranul 
textelor critice răzbate „ceva din culoarea cernelii şi din 
tremurătoarea grafie” a interpretului. Lecturile trasează un 
dialog fertil cu opera, într-un spaţiu propice al empatiei şi 
distanţei, însumând „caligrafia” personalizată şi reveria 
erudită. Se regăsesc aici studii dedicate scriitorilor, temelor 
sau orientărilor literare (Adaos la o lectură din Urmuz, 
Dobrogea, Ion Vinea şi marea, Victor Valeriu Martinescu 
şi poezia „sincerităţii subversive” şi „Integralismul” 
la antipozi), dar şi cronici literare şi eseuri, orizontul 
hermeneutic decupând, din secvenţe de istorie literară, o 
viziune unitară asupra modernităţii, printr-o fenomenologie 
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a scriiturii (Gellu Naum, Ion Horea, Aurel Rău, Nichita 
Stănescu, Mircea Ivănescu, Aurel Şorobetea, Virgil Mihaiu 
etc.), sau prin explorarea imaginarului liric (Florin Mugur, 
Ilie Constantin, Gheorghe Grigurcu, Angela Marinescu, 
Mircea Dinescu, Adrian Popescu, Aurel Pantea, Andrei 
Zanca etc.). 

Exegetul cel mai important, la noi, al avangardei, 
prin cărţile sale inconturnabile în domeniu (Avangarda 
în literatura română, A scrie şi a fi. Ilarie Voronca şi 
metamorfozele poeziei, Avangarda românească), Ion Pop 
este hermeneutul cel mai înzestrat al poeziei neomoderniste. 
Cartea Poezia românească neomodernistă (2018) 
circumscrie orizontul poeziei anilor ’60-’70, de la gruparea 
din jurul revistei „Steaua”, la poeţii Cercului Literar de la 
Sibiu, sau la marii exponenţi ai neomodernismului (Nicolae 
Labiş, Nichita Stănescu, Ana Blandiana, Marin Sorescu, 
Mircea Ivănescu, Emil Brumaru etc.), subliniindu-se rolul 
revistei „Echinox” în articularea ambianţei neomoderniste. 
Efortul de sinteză se asociază cu o „debordanţă analitică” 
(Al. Cistelecan) ce are drept scop mărturisit „reactivarea, 
fie şi pe suprafeţe relativ restrânse, a memoriei culturale, în 
speţă poetice”. Prima secţiune, Debuturi întârziate, se referă 
la poezia reprezentanţilor Cercului literar de la Sibiu (Radu 
Stanca, Ştefan Aug. Doinaş, Ion Negoiţescu, Eta Boeriu, 
Ioanichie Olteanu), fiind marcat apoi rolul revistei Steaua  
(A. E. Baconsky, Aurel Rău, Victor Felea, Aurel Gurghianu), 
şi „ieşirea din proletcultism”. Fenomenului Labiş îi urmează 
„ofensiva estetică a lui Nichita Stănescu”, dar şi lirica unor 
exponenţi ai „tradiţionalismului actualizat” (Ion Horea, 
Ioan Alexandru, Ion Gheorghe, Gheorghe Pituţ etc.) sau 
a poeţilor „clasicizanţi” (Alexandru Miran, Petru Creţia, 
Mihai Cantuniari, Eugen Dorcescu ş.a.). Sunt interpretate 
operele baladiştilor, trubadurilor, oficianţi ai „ritualului 
liric” (Horia Zilieru, Dan Laurenţiu, Cezar Ivănescu, Ion 
Cocora), în timp ce capitolul Poezia în for se referă la poeţi 
cu temperament civic (Adrian Păunescu, Mircea Dinescu, 
Adi Cusin, Dorin Tudoran, Daniela Crăsnaru). Fanteziştii 
ironici, parodicii, elegiacii sunt Marin Sorescu, Nicolae 
Prelipceanu, Ovidiu Genaru, Emil Brumaru surprinşi într-o 
lectură nuanţată. 

Cărţi la alegere, cu subtitlul Poeţi şi poezie 
(2020) reprezintă mai mult decât ne îngăduie titlul să 
înţelegem, deşi e vorba „de «cărţi la alegere», selectate din 
mers, fără pretenţia de a fi fost singurele care să fi meritat 
aceasta selecţie”. Se defineşte aici o „conştiinţă critică în 
stare de veghe”, căci lecturile, chiar dacă „fragmentare”, 
dependente de context, presupun efort de sinteză, elan 
integrator, „impulsul secret de a aşeza ciobul de mozaic 
al acestui tip de glose într-un ansamblu mai cuprinzător”.  
Într-o primă secţiune sunt prezente câteva eseuri dedicate 
revistei „Echinox”, echinoxismului şi Cenaclului de Luni 
(„Echinox”, o revistă multiculturală, Prefaţă la o antologie 
poetică „Echinox”, Poeţi maghiari de la „Echinox”, Poezia 
germană din România la „Echinox”, „Cenaclul de Luni” – 
o secvenţă de istorie literară). Sunt expuse particularităţile 

definitorii ale echinoxismului: unitatea în diferenţă, dialogul 
intercultural, comunicarea devenită comuniune, curiozitatea 
intelectuală, deschiderea spre universalitate, febrilitatea 
informaţiei, atenţia la noutate şi la „renovare metodologică”. 
Chiar dacă revista „Echinox” nu şi-a asumat un „program 
explicit”, „strict înrămat doctrinar”, ea a propus o „pedagogie 
a libertăţii de spirit individuale”, foarte dificil de întreţinut 
în acea perioadă a confiscării expresiei, asigurată, însă „cu o 
tenacitate ardelenească mereu invocată, reală aici”. 
 Definitorie e schiţa de portret consacrată 
„ultimului mare poet al Transilvaniei”, lui Ion Alexandru, 
poet „interesat mai puţin de cuvântul frumos şi foarte mult 
de prezenţa vie a faptei, a vieţii concrete, palpabile”, autorul 
unei rostiri poetice în care regăsim „energie vizionară 
înnoită”, „un profund fior tragic”, dar şi, mai târziu, în 
Imne, „intensităţile extazului mistic, ale autenticei elevaţii 
spirituale”. Comentând poezia lui Mircea Cărtărescu, Ion 
Pop observă configurarea unei viziuni care „convoacă 
straturi de experienţă actuală şi depuneri străvechi din 
subteranele eului”, cu substanţe „ambiguu-palpabile şi 
evanescente, nămoloase şi diafane, în tablouri fără rame 
debordând de culori, linii, figuri geometrice”. Interpretări 
riguroase, empatice, dense sunt consacrate cărţilor unor 
poeţi reprezentativi ai timpului nostru: Constantin Abăluţă, 
Nicolae Coande, Liviu Ioan Stoiciu, Grete Tartler, Lucian 
Vasiliu, Ion Zubaşcu, Ioan Pintea, Franz Hodjak, Lucian 
Vasilescu, Arcadie Suceveanu, Marin Mincu, Emilian 
Galaicu-Păun, Vasile Dan, Ştefan Manasia, Andrei Doboş, 
Horia Gârbea, Dan Coman, Alex Văsieş, Dumitru Crudu, 
Teodor Dună, Marian Drăghici, etc.  

Cărţile lui Ion Pop expun, în palimpsestul alcătuirii 
lor adânci, o înţelegere nuanţată şi erudită a scriitorilor şi 
operelor, într-o percepţie în care fragmentul şi întregul, textul 
şi contextul se întâlnesc în chip benefic, interpretarea nefiind 
altceva decât o întâlnire optimă între privire şi obiect, în deplină 
transparenţă, adecvare şi libertate a dialogului cu opera. 

Bibliografie critică selectivă 

Iulian Boldea, În labirintul bibliotecii, în revista 
„Vatra”, nr. 10-11, 2018; Iulian Boldea, Critică şi empatie, 
în revista „Apostrof”, nr. 8, 2020; Iulian Boldea, Exegeza ca 
transparenţă şi empatie, în revista „Discobolul”, nr. 280-281-
282, 2021; Al. Cistelecan, Diacritice, Editura Curtea Veche, 
Bucureşti, 2007; Alexandru Dobrescu, Foiletoane, Editura 
Cartea Românească, Bucureşti, 1979; Victor Felea, Aspecte 
ale poeziei de azi, II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980; Alex 
Goldiș, Carnația de pe scheletul neomodernismului, în revista 
„Vatra”, nr. 10-11, 2018; Gheorghe Grigurcu, Între critici, 
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983; Mihai Dinu Gheorghiu, 
Reflexe condiţionate, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 
1983; Marian Papahagi, Fragmente despre critică, Editura 
Dacia, Cluj-Napoca, 1994; Liviu Petrescu, Scriitori români 
şi străini, Editura Dacia, Cluj, 1973; Mircea Zaciu, Alte 
lecturi şi alte zile, Editura Eminescu, Bucureşti, 1978; Mircea 
Iorgulescu, Scriitori tineri contemporani, Editura Eminescu, 
1978.
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Senida POENARIU

Despre fragilități 

Volumul de proză scurtă prin care debutează 
Simona Goșu, Fragil1, oferă o panoplie de douăzeci 
de texte excelent conduse narativ, calitate dublată 
de relevanța acestora prin problemele, respectiv 
interogațiile extrem de actuale (și de stringente) pe care 
le ridică. 

Din punct de vedere procedural, autoarea 
urmează cu o consecvență care-i conferă și o amprentă 
distinctivă, ce unifică sub aspect stilistic volumul, 
aceeași rețetă: prin vocea „inocentă”, deși poate mai 
corect ar fi să o numim „naivă”, a copiilor, extrem de 
credibilă, sunt redate situații sau evenimente dramatice, 
care sporesc în intensitate chiar prin contrastul dintre 
percepția și capacitatea de înțelegere a acestora și situația 
de facto. Apoi, se observă și capacitatea de a angaja 
lectorul prin anticipări cu un deznodământ de multe 
ori suspendat. Complementar, ca altă tehnică de a-și 
capta și captiva cititorul, Simona Goșu, în dezvoltările 
sale narative, se folosește foarte abil de tendința spre 
suspicionări, proiecții, stereotipii sau etichetări pripite 
de care ne facem vinovați cu toții. Pe de altă parte, 
deși sunt prezentate situații emoționante, trebuie 
remarcat faptul că nu avem de-a face cu alunecări spre 
patetisme și că, mai mult decât atât, autoarea nu pică în 
capcana discursului auctorial cu teză, care sancționează 
moralizator derapajele, ci reușește foarte subtil să 
ridice probleme extrem de complexe pe spații atât de 
scurte. Interogațiile pe care le lansează prin situațiile și 
subiectele prezentate, ca și strategiile compoziționale 
folosite – mai ales, așa cum am spus, folosirea vocilor 

copiilor, dar și modul construcției finalurilor suspendate 
–, au ca efect principal ceea ce Martha Nussbaum numea 
„identificare empatetică”, și acesta este, tind să cred, cel 
mai mare merit al cărții. 

Așadar, vom găsi tratate subiecte precum relația 
de cuplu și implicațiile divorțului sau ale certurilor mai 
ales asupra copiilor, provocările creșterii și ale educației 
copiilor – diferitele tipuri de parenting, relația copiilor 
(în special a fetițelor) cu noii parteneri ai mamelor sau 
cu noile partenere ale taților, provocările maternității 
dorite sau ale maternității respinse, stigmatizarea, 
masculinitate vs. feminitate, stereotipiile sexuale și de 
gen, identitatea sexuală, xenofobia, rasismul, presiunea 
de grup, depeizarea vârstnicilor și, nu în ultimul rând, 
situația copiilor rămași în țară cu bunicii în timp ce 
părinții muncesc în străinătate.  

Chiar dacă genul narativ practicat este destul 
de restrictiv în ceea ce privește spațiul, fie și cu aceste 
limitări, perspectiva este de multe ori multifocală, și 
nu mă refer doar la înțelegerea copilului vs. versiunea 
adulților, ci, deși există o demistificare a clișeelor și a 
locurilor comune (precum și concepția conform căreia 
fericirea și scopul vieții ar veni, în cazul femeilor, 
prin bifarea acelor caracteristici proiectate prin rolul 
social prestabilit), autoarea are grijă să implice prin 
personajele sale cel puțin două viziuni dacă nu complet 
opuse asupra subiectului, cel puțin oblice; demistificare 
și mistificare în egală măsură. 

Strategia este evidentă, de pildă, în Legături. 
Aici este prezentată o întâlnire la mall între Dorina, 
imaginea mamei și a soției dedicate exclusiv familiei 
– Mateiaș este centrul existenței ei – și nașa Cristina, 
director executiv pentru Europa Centrală și de Est la o 
bancă internațională, profilul femeii de carieră care-și 
găsește „scopul” în afara familiei. Aceasta este divorțată 
și rămasă fără fiul Vlad, decedat de un an și jumătate, 
după ce anterior fusese „crescut de bone, apoi la creșă”. 
Cele două personaje, de vârste și educație apropiate, sunt 
construite în antiteză. Dorina, dependentă de aprobarea 
soțului și de fiul Mateiaș, abulic, pe care inconștient îl 
demasculinizează și îl transformă într-o extensie pasivă 
a ei, o admiră în secret pe Cristina „exact pentru ce o 
disprețuiau toți: Cristina nu depindea de nimeni, se 
descurca singură” (p. 82). Incapacitatea Cristinei de a se 
obișnui „cu ființa urlătoare de acasă” – băiețelul Vlad, 
care avea aceeași fire independentă și descurcăreață ca 
a mamei sale, refuzul de a se victimiza și vulnerabiliza 
discutând despre drama suferită, natura competitivă, 
ambiția profesională de a excela și focusarea în discurs, 
printr-un limbaj de lemn, corporatist, pe realizările 
obținute la firmă îl determină pe soțul Dorinei, Florin, să 
o numească „otrăvită” sau „scrântită” și să-i chestioneze 
serios Dorinei dorința de a petrece timp cu ea. În timp ce 
Dorina o admiră în secret pe Cristina pentru realizările 
ei, Cristina consideră comportamentul dependent al 
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Dorinei (și al lui Matei, în egală măsură) ca fiind o 
lipsă de maturizare, atașamentul ei pentru băiețelul 
căruia îi aducea cadouri fiind însă evident. Rămasă 
singură cu el pentru câteva minute, Cristina încearcă 
să-l stimuleze să-și manifeste voința și singularitatea. 
Sunt prezentate așadar două perspective complet 
diferite asupra feminității, maternității și a diferitelor 
tipuri de „parenting”, precum și viziunea și percepția 
intermediară a copilului Matei, care este prins între 
aceste lumi. Desigur, se pune și problema valorizării 
diferite a acelorași calități/înzestrări în funcție de gen: 
trăsăturile dezirabile pentru bărbați devin indezirabile 
pentru femei aflate pe aceeași poziție socială și 
profesională. 

Despre identitate sexuală și stereotipii de 
gen, mult mai aplicat și în același timp percutant 
scrie Simona Goșu și în Drumul spre palat. Bogdana 
(derivarea antroponimică progresivă a numelui 
masculin nu este întâmplătoare) este surprinsă în timp 
ce îi arată altei fetițe din bloc micțiunea din picioare, 
„ca băieții”. Aceasta este aspru certată de vecina care o 
pârăște mamei și îi interzice fiicei ei să se mai joace cu 
ea. Nu actul micțiunii în ghenă este problematic pentru 
cei implicați, ci grozăvia că fetița „urinează ca băieții”, 
din picioare, singurul care observă ridicolul situației și 
presiunea pusă asupra copilei fiind iubitul mamei, Sorin. 
Deși linia narativă este construită în așa manieră încât 
cititorul suspicionează un posibil comportament deviant 
din partea bărbatului care o duce pe fetiță într-o zonă 
izolată a parcului și o momește să-i arate cum urinează 
„ca băieții”, Sorin este singurul care pricepe ce se 
întâmplă de fapt cu Bogdana, deși mama acesteia, iubita 
lui, îl ține la distanță pe motiv că nu are copii și nu are 
cum „să înțeleagă”. Din cauza presiunii și a reproșurilor 
că nu este destul de feminină, că are glezne groase sau 
că nu-i plac rozul și fustele, respectiv a etichetărilor de 
la școală (învățătoare, colegi etc.) de genul „băiețoi”, 
fetița începe să suspecteze că, din moment ce nu este așa 
cum ar trebui să fie o fetiță, este de fapt băiat, iar spaima 
ei este că mama va afla acest lucru din analiza de urină. 

Despre relația dificilă dintre copii și bărbații 
străini aduși de mame, familii ratate, drama părinților 
care rămân fără copii în urma divorțului, depresie, 
sinucidere, alcoolism, toate prin ochii fetiței Crina 
Panait, precum și o mică tipologie a tipurilor de locatari, 
este și povestea care deschide volumul, probabil cea mai 
reușită dintre cele 20 de povestiri, Aleea Duetului 26. 

Trebuie menționat însă și faptul că povestirile 
sunt inegale, decalaj susținut nu atât prin lipsa de calitate 
a unora dintre ele, cât prin caracterul „memorabil” – 
cum numește Marius Chivu pe ultima copertă debutul 
Simonei – al celor mai izbutite, și aș numi aici în primul 
rând Aleea Duetului 26, Drumul spre palat și Neliniști. 

Titlul volumului este foarte potrivit. Dincolo de 
unitatea stilistică și consecvența, respectiv coeziunea 

tematică generală a volumului, fragilitatea apare ca un 
fir roșu care traversează paginile de la început până la 
sfârșit. Împăratul, de pildă, reușește să prezinte, prin 
intermediul stărilor emoționale prin care trece băiețelul 
sperios Andrei, și să ilustreze exemplar etapele fricii 
copiilor de a se pierde/a rămâne fără părinți, dar și 
percepția diferită sau, mai bine spus, descoperirea 
identității părinților în afara rolului patern/matern. 
Într-o formă sau alta, fragilitatea este trăsătura 
definitorie a personajelor care apar în aceste proze 
scurte. Simona Goșu reușește să ilustreze excelent 
faptul că fragilitatea nu este o trăsătură exclusiv 
feminină, ci și masculinitatea își are „fragilitățile” ei. 

____________________________
Simona Goșu, Fragil, Polirom, Iași, 2020, 304 pp.

Călin CRĂCIUN

Un protest religios

       

Monica Patriche s-a făcut remarcată ca poetă 
suficient cât să-i fie dedicate un număr semnificativ de 
recenzii, unele semnate și de nume foarte importante ale 
criticii literare. După Dar de nuntă (volumul de debut, 
2007) și Ascultând plânsul ghitarei (2008), revine în 
peisajul poetic cu Memoria fluviului. Scrisori către o 
prietenă (Brumar, 2009), despre care scriu în „România 
literară” Gheorghe Grigurcu și Luminița Corneanu, 
ambii manifestând încredere în disponibilitățile 
poetice ale autoarei, și, chiar în prefața cărții, Paul 
Aretzu, accentuând latura religioasă a creației. S-au 
mai exprimat tot în sensul încurajării Horia Gârbea și 
Dumitru Augustin Doman. În 2011 publică Semințe de 
piatră / Graines en pierre (Traduction et adaptation 
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Florentina-Mădălina Tudor, Timișoara: Brumar, 2011), 
volum în care Al. Cistelecan semnalează un „salt” atât 
de „spectaculos”, încât n-ar mai fi decât un pic până va 
face deranj prin vârful ierarhiei („Încă un pas decisiv și 
Monica Patriche va amenința deschis establishment-ul 
tinerei noastre poezii.”). Cam în aceeași direcție, chiar 
dacă și cu un mic plus de rezervă, receptează volumul și 
Gabriela Gheorghișor. 

La 10 ani distanță de la momentul în care îi erau 
exprimate mari așteptări, Monica Patriche tocmai a 
publicat un nou volum, Un sfert de veac de singurătate. 
Mic tratat de ipocrizie, avându-l editor pe Călin Vlasie 
(Băbana: Rocart, 2021), de esență religioasă. Contextul 
este, desigur, neprielnic unei poezii religioase, dacă 
ținem cont de suflul experimentelor cu emoticoane și de 
asalturile progresiste materialiste, feministe, roșii, verzi, 
ROGVAIV. O astfel de o poezie, privită din direcția 
progresistă, pare numaidecât anacronică, seacă, expresia 
bigotismului, a încuierii dogmatice, în total antagonism 
cu ceea ce se speră de la specia umană. Nu m-aș mira 
să fie cartea închisă după prima pagină, cu tot tertipul 
editorial al plasării pe coperta a patra și pe clapetă a 
celor mai favorabile fraze scrise de Al. Cistelecan și 
de Gheorghe Grigurcu despre volumele anterioare ale 
autoarei. Cred însă că acest volum merită semnalat, cu 
tot cu stângăciile lui, tocmai pentru că vine cu un alt fel 
de perspectivă asupra creației religioase, una care sunt 
sigur că nu e deloc nici pe gustul multora dintre adepții 
căii mistice în artă, ba mai mult, va isca din partea 
unora contraatacuri. Poezia religioasă este, în ansamblu, 
plină de respect față de biserică, în acord deplin 
dogmatic și nu-i contestă practicile. Miza ei esențială 
este instrumentalizarea poeziei în scopul atenuării 
inefabilului divin, venind în sprijinul demersului 
bisericii. Se află în relație de complementaritate cu ea. În 
cazul volumului de față, este diferit tocmai felul în care 
e privită relația cu biserica. Mai întâi, cu marea parte a 
clericilor. Din perspectiva Monicăi Patriche, în biserică 
– privită ca sistem funcțional, nu ca abstracție – diavolul 
a preluat puterea, cuibărit în minți de duhovnici sau de 
teologi cu influență, capabili să pervertească deopotrivă 
sufletele celorlalți preoți și pe ale credincioșilor. Ba chiar 
pare și în afara lor, în interstițiile sistemului, tocmai în 
didactica teologică. Lumea ortodoxă românească este 
guvernată, dincolo de câteva excepții, de multiplicarea 
exponențială a răului, de lucrarea diabolică sistematică. 
Rezultatul este transformarea preoților în psihopați, 
torționari ai propriilor familii, agresori sexuali și în 
unelte ale pervertirii. (O paranteză necesară: este vorba 
despre perspectiva autoarei, eu încerc aici doar să i-o 
înțeleg raportând-o la ceea ce se petrece în poezia 
momentului, nici să i-o aprob sau promovez, nici 
să i-o combat.) Tocmai de aceea, poeta, denunțând 
ipocrizia, instrumentalizează poezia mai ales pentru 
reîndreptarea bisericii, pe care o crede posibilă pe 

calea culturii umaniste, revenind la nevoile comunitare: 
„Niculae, unde mergem?”/ întreabă în celebrul roman/ 
un țăran/ care își duce fiul la școală, la oraș, cu căruța.// 
Dar preotul,/ purtându-și fiul duhovnicesc,/ pune oare 
întrebarea aceasta?// Nimeni nu va rămâne în oraș/ dacă 
cei care trec prin/ Biserica Pinguinilor Imponderabili,/ 
cu dorul de Dumnezeu,/ vor fi alungați// de preotul// ce 
crede că biserica/ e loc de pelerinaj al prostituatelor,/ iar 
camera de spovedanie a parohului/ e bordel.// Evident, 
obscuritatea e în mintea acuzatorului,/ mergi fără frică, 
fiică,/ să fii binecuvântată.// De cauți calea, vei găsi 
călăuza.// Despre nemărginita putere a diavolului/ știm 
cu toții părinte.” (Orașul pustiu. Calea inversă) 

Suntem deci în fața unei poezii religioase care, 
prin primele două din cele trei grupaje ce alcătuiesc 
volumul, protestează vehement împotriva Bisericii 
însăși, o acuză de manifestări diabolice, de trădarea 
menirii ei. Autoarea se exprimă în acest sens și explicit, 
în Cuvântul înainte și în Epilogul volumului, prin care 
își expune bună parte din motivația demersului său. 
Prin ele mai ales, cartea ajunge la inflație explicitară, 
concretizată uneori și în interogațiile retorice din poezii. 
Pe de altă parte însă, tocmai dezlănțuirea nădufului, 
similară celei a reformatorilor, dă contur traumei imense 
ce-i stă în fundal: descoperirea diavolului deghizat în 
duhovnic și moartea mamei, relaționată tocmai de 
intervenția „preoțească” („Boala ta vine dintr-un cer 
negru/ în care ucigașii se revendică sfinți.// Pe urmele 
lui merg mulți, se pregătesc cu toții de moarte.// Ca tine, 
mamă!” (fragment din Poem pentru mama. Troparele 
amărăciunii). Evidențiază, de asemenea, încrederea 
în capacitatea poeziei de a revela și împărtăși iubirea, 
ceea ce descoperea Gheorghe Grigurcu ca fiind atuul 
volumului anterior.

În altă ordine de idei, am putea spune că poezia 
din noua carte nu e străină de afinități feministe. E drept, 
accentul e pus și pe nevoile societății, așa cum le concepe 
autoarea, conform aderenței sale mistice. Dincolo de 
trauma individuală e cea a societății. Dar ipostaza răului 
e masculină, falică, iar victima evidențiată preponderent 
este feminină – o formă de demascare a misoginismului 
din lumea teologică. În această direcție se înscrie, mai 
subtil, și poemul Cântecul despre frumusețe al lui 
Adam, din care extrag un fragment, întrucât proiectează 
imnic, la fel ca altele, feminitatea și idealul femeii de a 
fi admirată și iubită: „Pasul meu de pitic pe marginea 
lumii/ e nimic față de umărul ei de crin înflorit.// Pe braț 
poartă o rană – sunt eu sângerând.// Atingându-mă, pe 
ea o ating; nimicindu-mă, vocea i-o sting.// Rostesc și 
verbul meu se face mână/ pe coapsa ei./ Râd și râsu-mi 
devine lumină.// Alerg și cânt și/ e străvezie mirarea feței 
ei de copil,/ într-o tainică alergare/ prin oasele mele.// 
Nicio fărâmă din pâinea mea/ nu gust fără ea./ Beau apă, 
și buzele îi asudă/ pe auzul meu frânt.” Al treilea corpus 
de poeme (Cântecul despre viață și moarte al Mariei din 
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Magdala) este în linie cuminte, cu creații melancolice și 
oraculare, fără accente protestatare.

În limbaj retro, cu imaginar și simbolistică 
teologice, citat și parafrază, concepte tari, cu inserții 
biografice tutelate mereu de ardoare mistică, de setea 
de a iubi și de a fi iubită, vocea lirică din ultimul volum 
al Monicăi Patriche e originală în ansamblul poeziei 
religioase prin insolitul denunț al deraierii bisericii și 
prin proclamarea nevoii unei reforme. 

KOCSIS Francisko

Dopuri de salvat vieţi

      

Cum am mai scris, Soril Miavoe făcea parte 
din grupul poeţilor care gravitau în jurul revistei 
Vatra, ba chiar printre primii şi cei mai bine primiţi şi 
apreciaţi – asta după o primă epocă de pionierat în care 
protejaţii „externi” ai revistei au fost Viorica Mereuţă, 
Mircea Duca, Mara Nicoară –, începând cu 1973-74 
şi anii următori, vreo trei-patru la număr, când s-a 
coagulat grupul, primul despre care se putea spune că 
reprezintă un anumit spirit, dar extrem de eterogen sub 
toate celelalte aspecte. A fost, aş putea spune, liderul 
acceptat al grupului, asta fără să se fi pus vreodată în 
discuţie o asemenea ipostază. Cred că inclusiv ideea 
de grup a venit mai târziu, după ce chipurile ne-au 
fost fixate într-o fotografie şi am fost publicaţi „în 
grup” în revista Vatra. Chipurile acestea erau, de la 
stânga la dreapta: Kocsis Francisko, Lazăr Lădariu, 
Soril Miavoe, Maria Mailat, Hellmut Seiler, Ion 
Dumbravă, Teodor Borz. Tot în consecinţa oarecum 
firească a acestui statut, a fost primul care a reuşit să 
iasă editorial cu volumul Cum să nu la Editura Dacia 

în 1985, cu o scurtă şi generoasă prefaţă de Laurenţiu 
Ulici, menită parcă să-l împingă mult în faţă, numai 
că autorul cărţii, cu totul neaşteptat, a aruncat în urma 
lui pieptenele anilor de zbateri de până atunci, a apărut 
pădurea deasă din poveste şi el a dispărut fără să mai 
dea vreun semn liric.

Dar debutului în volum i-au premers toate 
„clinciurile” pe care regimul le-a născocit cu diabolică 
subtilitate ca să frâneze, să tempereze, să înăbuşe 
fronda firească a junilor creatori, nici Soril Miavoe 
n-a scăpat de umilitorul debut colectiv rezervat tuturor 
celor care băteau la porţile editurilor, fiind inclus cu un 
grupaj modest în Caietul debutanţilor pe anul 1980, 
volum tipărit în 1983, reunind caietele pe doi ani, 
1980-81, deci la trei ani după ce a fost selectat, în fapt 
„refuzat”, respins de la „normalul” de a debuta cu o 
carte individuală. Poemele din Caiet vor intra ulterior 
în volumul prim, dar trebuie să ne imaginăm cât de 
puternic macină un debut amânat cel puţin zece ani. 
(O listă de „refuzaţi”, colegii de an ai lui Soril, este 
extrem de grăitoare: Romulus Bucur, Daniel Corbu, 
Simona-Grazia Dima, Ion Bogdan-Lefter, George 
Luca, Călin Vlasie. La fel şi lista celor din 1981: Liviu 
Antonesei, Nicolae Băciuţ, Gellu Dorian, Alexandru 
Dohi, Ion Dumbravă, Traian Ştef, Andrei Zanca.) Dar 
numeroasele piedici puse n-au împiedicat apariţia 
multor cărţi ale unor autori de care nu mai ştie nimeni, 
oportunişti care cunoşteau scurtăturile, ştiau să-şi 
promoveze interesele, dar astfel de abilităţi n-au reuşit 
niciodată să suplinească fibra tare a celor cu chemare 
pentru litere.

Din prefaţa lui Ulici desprindem că Miavoe ar 
fi un poet „al clarităţii poliedrice”, prin care criticul 
înţelegea, mai în faţă de orice, textul şlefuit, lucrat, 
epurat de balastul de expresii, semn al inteligenţei, 
al exigenţei, al puterii „de a reverbera limpezimea 
într-un şir de ipostaze-ecou, fiecare cu semnificaţia 
ei, fiecare limpede, iar toate împreună fixând, prin 
pura însumare, o imago mundi nu mai puţin clară, 
al cărei înţeles se constituie de cele mai multe ori 
în aria imperativului moral şi al cărei sens poetic 
decurge în principal dintr-o remarcabilă adecvare a 
imaginaţiei producătoare de asociaţii surprinzătoare 
la gândirea logică, nicicând suspendată în favoarea 
inspiraţiei” – observaţie la care s-ar putea aplica foarte 
puţine retuşuri şi după trecerea atâtor ani, poate ar 
trebui strunit numai imperativul despre care vorbea 
criticul, acela nu era chiar atât de drastic, cu toate că 
nu se poate să nu remarci chiar de la primele poezii 
o oarecare înclinaţie de a judeca lumea şi datele ei în 
chip maniheist. Altceva cu care astăzi nu mai pot să 
fiu de acord – şi nu-mi amintesc dacă am fost vreodată 
– este aşezarea discursului liric sub acelaşi clopot de 
rezonanţă cu Matei Vişniec, pentru mine înrudirea cu 
Ion Mureşan este mult mai evidentă, pentru dovedirea 
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acestei afinităţi ar fi de ajuns să amintesc numai două 
titluri: O amintire a prezentului şi Zăpadă, amândouă 
din acest prim volum.

În urmă cu câţiva ani, când proiectul unei 
istorii a poeziei mureşene încă nu fusese abandonat 
(sau amânat, cum am aflat de curând chiar de la el), 
Al. Cistelecan creiona pe baza aceluiaşi volum un 
portret mult mai sugestiv, cu linii de maestru grafician, 
lăsând la locul lor câteva tuşe surprinse de Radu G. 
Ţeposu, printre ele „cinismul teatral şi histrionic“, şi, 
ca notă proprie, „amestecul de tandreţe şi sarcasm, 
de candoare şi extravaganţă“, la care ţine să adauge 
o fină continuare de nuanţă, că e un „amestec pe care 
poetul îl mai şi greşeşte din cauza unor elanuri de 
grandilocvenţă”. Dar criticul sesizează şi resortul care 
declanşează la nivelul textului deplasările spre spectrul 
roşu al discursului: „poetul nu vrea, de fapt, să se dezică 
de conţinutul propriu-zis din spusele emfatice, ci doar 
să-l treacă graniţa prin relativizare, se mai întâmplă 
ca operaţia de depresurizare ironică să nu elimine tot 
patetismul. Ba chiar să nu-l afecteze deloc, în ciuda 
dispozitivului de exageraţiuni retorice menit să-l facă 
rezonabil şi simpatic prin caricarea aluzivă”. Fie că 
e un act conştient repetat, comprehensiv şi generator 
de sensuri, fie că este unul spontan, tentaţia lui Soril 
Miavoe de a împinge un sentimentalism nereţinut şi 
asumat spre ritualizare aduce mai curând cu ceea ce în 
teatru se numeşte joc de rol, da, poetul îşi joacă rolul 
şi îşi scrie monologul cu sentimentul că nu poţi ajunge 
la captatio benevolentiae fără să rişti câte un accent 
mai acut, câte un gest mai agresiv, câte un cuvânt 
mai strident, chiar patetic. Însă este cel mai autentic, 
cel mai neprefăcut joc cu putinţă, jocul de a arătarea 
sinelui. Cu toate riscurile asumate. În consecinţă, 
rezultă „o poezie de mici scenarii, un fel de montaj 
de clipe afective contrariate”, cum spune Cistelecan în 
amintitul articol apărut în Cultura.

O altă prezenţă editorială, care nu i se 
datorează, dar este bine s-o semnalăm, este includerea 
în antologia Dirijabilul de hârtie, o selecţie din poezia 

publicată de revista Vatra între 1971 şi 2011.
Primul semn de rupere a tăcerii, după aproape 

treizeci şi cinci de ani, a fost sfielnicul gest de tatonare, 
ca o temătoare bătaie la uşă, ca o întoarcere a fiului 
risipitor, prin care îşi dregea parcă vocea. Căci în urmă 
cu trei ani a mai publicat un „pliant” căruia i-a şi dat 
acelaşi titlu, Pliant tipărit pe ambele feţe (Editura 
Romghid, 2018), ceea ce este un format A3 cu şapte 
coloane de poezie pe o faţă, tot atâtea pe cealaltă, cu 
patruzeci şi una de poezii numărate, împăturit în şapte 
şi în trei pe înălţime, ajungând în final la dimensiunile 
unei cărţi de joc, pe care nu l-a comentat nimeni, din 
singurul motiv, cred, că nimeni nu a considerat că ar fi 
vorba de o carte, ci de un capriciu, deşi cele numărate 
poezii ar face substanţa unei cărţi de luat aminte.

Şi cu asta ajungem, în fine, la noua carte a lui 
Miavoe, Dopuri de plută*, care îl readuce în prezentul 
literar. Primul lucru care trebuie remarcat, dar asta se 
poate face numai revăzând primul lui volum, este că 
şi-a regăsit vocea din tinereţe de parcă n-ar fi existat 
absenţa aceasta prelungă sau de parcă n-ar fi încetat 
nicio clipă să scrie. Îşi reia lucrul de acolo unde l-a 
lăsat. Îşi continuă temele, registrele, trăirile, emoţiile, 
habitudinile. Se poate sesiza doar o diferenţă de ton, 
mai temperat, mai matur, şi o diminuare a dispoziţiei 
ludice, raportul lor de preponderenţă reflectând un 
alt nivel al percepţiilor şi un alt grad de însuşire, 
prelucrare şi atitudine, în care experienţa şi inteligenţa 
impun parcă un set de rigori. Poetul este o personalitate 
dihotomică, potrivită în tiparul pe care îl defineşte 
Daniel Goleman pentru tipul uman caracterizat de 
inteligenţa emoţională. Cele două componente, cea 
raţională şi cea emoţională, intelectul şi afectivul 
îi asigură individului o cunoaştere echilibrată a 
propriei persoane şi a mediului în care relaţionează, 
emoţia, sensibilitatea fiind ferventul care canalizează 
şi determină lucrătura raţiunii. Adică judecata este 
provocată de stimulii emoţionali, niciodată nu-şi 
este sieşi suficientă şi nu domină existenţa afectivă. 
Conştientizarea propriilor emoţii şi identificarea, 
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cunoaşterea generatoarelor este prima preocupare 
a fiinţei sensibile. Poezia lui Soril Miavoe oferă la 
tot pasul exemple care susţin această conştientizare: 
„durerea, ca să nu doară,/ împinge-arcuşul pe vioară” 
(Viorist stradal, p. 29), „inima mi se topi şi curse,/ 
albia pe care o făcu era atât de adâncă/ şi de lată/ încât 
se făcea plutărit pe ea”(Plutărit, p. 65), „tu făceai 
vitejeşte surfing/ între un suspin şi altul” (Pilu, p. 
68), „Mi s-a părut că în suflet,/ acolo, departe/ aud un 
tropot sau poate chiar o descălecare” (Năluciri, p. 12), 
dar mai elocvent decât oricâte frânturi este un poem 
a cărui citare nu mi se pare un abuz: „Atât de tare s-a 
bucurat că am privit-o/ de parcă i-aş fi dăruit o vioară/ 
la care ea putea să cânte/ pentru prima oară.// Atât de 
tare s-a bucurat că am luat-o de mână/ de parcă i-aş fi 
spus: trenul acesta este al tău/ şi poţi călători cu el o 
săptămână/ pe orice traseu.// Atât de tare s-a bucurat 
apoi când am sărutat-o/ de parcă i-aş fi luat de pe umeri 
o piatră de moară/ şi i-aş fi spus: de aici mai departe 
o duc eu,/ tu du-te şi zboară” (Despre orfelină, p. 28). 
Este o fire asociativă, un observator plin de empatie, 
capabil de acţiune etică şi neţărmurită compasiune, 
aceste trăsături nelipsindu-i nici noului volum, aşa 
cum sunt strânse în versurile unui poem cu sonorităţi 
de descânt, Lecţia de geografie (p. 89): „Dateşul e un 
covor ţesut dintr-un număr de case,/ unele acoperite 
cu ţigle,/ altele cu fir împletit cu mătase//... un covoraş 
împletit din flori şi tăciune/ pe care însuşi Mântuitorul 
a îngenunchiat/ să spună pentru toţi o rugăciune”. 
Nostalgia care adie cu sunet lin în poemul acesta 
este lăsată să se amplifice până la murmur în poezia 
Acasă (p. 93): „Pe uliţe nu mai e nimeni/ din cei pe 
care i-am lăsat,/ cu toţii s-au făcut pădure/ şi-acum se-
ntorc copaci în sat/... căci fiecare vrea să vadă/ ce om 
trăieşte-n casa lui”. Este sentimentul care şterge toate 
gesturile exterioare, nu ni se descrie nici întoarcerea 
ritualică, ci numai covârşitorul simţământ care 
împinge într-un fundal îndepărtat şi neclar cadrul fizic, 
focalizând întreaga lumină pe imaginile evocate. Sigur 
că trăirea evocatorului este copleşitoare, de aceea şi 
reuşeşte să încarce vehiculul expresiv cu tensiunea 
care face posibilă o epifanie. Pe un astfel de fond 
emotiv vin să se aşeze impresiile care declanşează 
trăirea şi caută să fixeze în expresie micile iluminări 
care fac lumea inteligibilă, mai cu seamă după ce ea 
a luat forma tiparului poetic. Pentru orice inteligenţă 
emoţională, arta este un principal mijloc de cunoaştere 
a lumii, de stabilire a coordonatelor de raportarea la ea, 
dar mai cu seamă de dobândire a armoniei lăuntrice, 
singura hotărâtoare în faţa asaltului necruţător al 
banalului cotidian.

Pe ici, pe colo, se pot simţi şi adieri de ironie 
fină, ca în Hooopa! (p. 76), Ştim că vom merge în rai 
(p. 46), Zaţ (p. 78), Poezia modernă e ca o (p. 36), dar 
ironia vrea să funcţioneze numai ca un contrapunct, de 

aceea se şi topeşte în multe locuri în tonurile domoale 
ale poeziei fără să facă prea mult zgomot, făcându-
şi auzit chicotitul doar la o lectură atentă şi reluată 
uneori acolo unde textul contrariază. Ironia lui Soril 
nu-i pentru cititor, ci pentru sine, pentru o situaţie, un 
context şi nu ţine să funcţioneze nici ca sancţiune etică. 
Are, în schimb, o bună doză de astuţie intelectuală şi 
se împacă de minune cu bonomia peste tot afişată.

Singura translaţie majoră în poezia lui Soril s-a 
produs pe scala percepţiei temporale. Dacă în poezia 
de tinereţe timpul nu avea decât rost de reper, de 
situare în arealul existenţial şi de exagerări în jocurile 
drăgăstoase, în poezia de acum primeşte pe alocuri 
semnificaţii dramatice. Chiar poezia care deschide 
volumul, Altădată timpul (p. 7) ne spune pe detalii 
povestea acelui timp care „se diviza în zile, ore şi 
minute doar/ pentru a şti eu când să merg undeva”, 
unul care n-ar fi putut avea margini „decât în mintea 
bolnavă a unora”; ei bine, timpul acela care părea atunci 
„de piatră”, timpul despre care poetul n-ar „fi putut 
crede că se va fărâma vreodată”, unul atât de monolitic 
încât „nu s-ar fi putut transforma în oale şi ulcele”, 
ei da, timpul acela care îi dădea tinereţii superba 
aroganţă, datul cu tifla, ei da, timpul acela „a lucrat de 
zor/ sub nobilele mele veşminte” spune senin poetul. 
Tot despre timpul „urât” citim şi în următoarele două 
poeme, Mărturisiri (p. 8): „Nu de moarte mi-e frică/ 
ci de murire,/ de încetineala cu care rămâne clepsidra 
ce sunt/ fără fire”, şi Cum să nu (p. 9): „M-afund în 
bătrâneţe ca-n ocean”. Pe nesimţite – vorba vine –, 
timpul a deschis o falie în universul lăuntric, aceea 
peste care nu se poate trece decât într-un singur fel. De 
multe ori i se spune pe nume, dar parcă e mai simplu 
să-i sugerezi existenţa prin imagini: „Nu-mi vine să 
cred că tu locuieşti acum/ în trupul acesta/ ascuns după 
atâtea riduri/ în spatele acareturilor căzute într-o rână” 
(Acareturi, p. 21), dar când simţi că e chiar pe urmele 
tale, nu mai eziţi sau, dimpotrivă, te grăbeşti să dai 
glas realităţii: „Este o clipă, mică, una singură/ în care 
îţi dai seama că tinereţea a trecut/ şi în aceeaşi încăpere 
a clipei, în aceeaşi/ fulgerare de timp vezi că moartea 
e pe urmele tale” (Mă uit pe rug în jos, p. 56). Este tot 
o abilitate a inteligenţei emoţionale de a face profunde 
incizii intrapersonale prin care conştientizează starea 
proprie, nu neapărat cu resemnare, dar cu o lucidă 
împăcare şi un şuvoi de melancolie.

Între prima carte de poezie a lui Soril şi a 
doua nu există decât diferenţe minore de limbaj şi 
arhitectură lirică, se simte însă cu acuitate că de la una 
la cealaltă se întinde o viaţă de om.

____________
* Soril Miavoe: Dopuri de plută, Editura Rocart, Bucureşti, 
2021.
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Andreea POP

Retorismul cool vs. emoția neaoșă

 

 Destul de stăpânit debutul Teonei Galgoțiu 
din Mă uit înapoi și dispare, care scrie o poezie ce lasă 
impresia rigorii montajului. E, de altfel, prima și cea 
mai evidentă pentru o poetă care mizează pe construcții 
precise ca fiind principala strategie de coordonare a 
poemelor sale, ca mod de „îmblânzire” a lor.
 Fără să abuzeze de o recuzită arhitecturală 
impresionantă, rulând imagini încărcate mai degrabă de 
un minimalism abstract, cam în felul ăsta funcționează 
poemele-obiect ale Teonei Galgoțiu. Dacă nu epatează 
prin decorativism, chiar în ciuda predispoziției insistente 
pentru artefact, textele ei o fac, mai ales în prima parte 
a volumului, printr-o stilizare coșmarească dublată de 
un repertoriu difuz-fantezist, care întreține un soi de 
misteriozitate dark. Decoruri vag sumbre, cadre tăiate 
scurt și câteva detalii care să șocheze – cam în zona 
asta se învârt textele de genul ăsta. Cum se întâmplă în 
transparent, un poem care punctează foarte bine substratul 
dramatic, încărcat de premoniții negative, al acestui 
debut: „sus sub vârful muntelui de sticlă/ dorm suspendați 
prietenii mei/ fugiți de acasă/ prietenii mei cu semne 
pe tălpi gâturi/ și încheieturi/ dorm demult nemișcați și 
luminoși/ înăuntru e cald, oxigen destul/ frunzele din 
tavan se fărâmițează lent,/ se așază pistrui pe fețele/ lor în 
gurile lor albastre/ în hainele lor împăturite aranjate date/ 
animalelor de pe cealaltă parte/ a muntelui/ curați și goi 

suspendați/ se văd prin sticlă, dar sticla e groasă// sunt în 
siguranță/ unul dintre ei tușește în somn/ unuia îi curge 
un fir de sânge subțire din nas// nu pot să salvez/ pot doar 
să mă alătur”. Încadrarea strictă a imaginii, alternarea 
secvențelor și frazarea minimalistă dau senzația unui 
tablou suprarealist, cu un puternic impact vizual, oricum. 
Cam peste tot în pasajele de genul ăsta montajul frazei 
alunecă într-o zonă de irizare cinematică – poemele Teonei 
Galgoțiu au capacitatea asta de a derula niște secvențe cu 
cât mai esențializat-negative, cu atât mai tributare unui 
decorativism filmic. Rămân câteva imagini în minte în 
felul ăsta după epuizarea lecturii, semn că stăpânește bine 
registrul imagistic, știe să-l echilibreze în așa fel încât să-l 
ferească de excese.
 Tendința asta de a-și supune poemele unui 
examen arhitectural calculat se vede și prin modul în care 
se joacă cu modulațiile textelor sale, nu o dată prin apel la 
rimă, dar care nu ține aici de ludic și ironie a construcției, 
ci mai degrabă de un ritm intern al colajelor în care-și 
antrenează poezia. Altfel, discursul se păstrează mereu 
într-un perimetru afectiv destul de restrictiv, pentru că 
poemele nu-și deconspiră mai nicăieri în mod direct 
angoasele, ci le sugerează – o modalitate foarte la îndemână 
aici, cu care Teona Galgoțiu operează frecvent. Indiferent 
că survolează asupra filmului erotic (vis versace), se 
joacă cu un biografism nostalgico-ironic (ultimul vasile), 
sau stilizează pe marginea melancoliei mileniale (foarte 
forever), își supune poemele unui regim de abstinență 
sentimentală și tratament „la rece” care le transformă în 
mici demonstrații de subtilitate: „simt plăcerea abruptă 
când mă dau jos/ din pat/ și observ că marele copac din 
grădină/ a pătruns cu o creangă groasă pe fereastră/ a 
distrus mult în jur/ lumina saltă pe fața ta în schimbare// 
[...] acum suntem în tren, ne zdruncină plăcerea/ abruptă 
din șine/ chinuiala din cap ne incită pentru că doar ea/ 
e infinită/ ne întindem brațele pe geam și observăm că/ 
nimic nu e mai salvator ca plăcerea abruptă// mersul 
ritmat al oamenilor pe care îi văd/ din tren/ îmi amintește 
de deciziile bune/ pe care le-am luat uneori/ decizia rea 
se apropie lent de fundul apei/ reci pe care o vizitez în 
memorie”, plăcerea abruptă. La limita dintre retorism 
calculat și confesiune ținută în frâu, debutul ăsta are 
câteva momente de sclipire notabile, pe care le decantează 
sub forma unor firide încordate; aproape solemn în felul 
în care își gestionează stările, Mă uit înapoi și dispare e 
și un volum care nu prea face concesii în ceea ce privește 
dinamica lui atent calculată, cu o execuție reușită a liniilor 
de forță, adică, și un control al frazei permanent. 

Altfel spus, sunt credibile filmele cool ale Teonei 
Galgoțiu, chiar și-n ciuda faptului că preferă detaliul de 
construcție uneori în detrimentul filtrului emotiv.
_____________
* Teona Galgoțiu, Mă uit înapoi și dispare, Editura OMG, 
Alba Iulia, 2020

***
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o cană de noviciok la bătrânețe face o notă 
distinctă, între debuturile mai recente, prin felul 
în care își asumă exhibiția biografică, total și fără 
rezerve, adică. Lena Chilari rupe aici cu modele 
poetice de orice fel și propune o poezie în care 
fibra confesivă „trădează” un repertoriu de traume 
familiale de zile mari, cu un „pachet” cel puțin 
generos de mommy issues.

E aici un soi de afectivitate intensă 
moldovenească pe care poeta și-o pune la bătaie 
aproape cu o mândrie a obștii, o etalează drept blazon 
sentimental profund asumat, pe fondul căruia își 
etalează repertoriul convulsiv, întreaga ei „colecție” 
de traume: „ştia Cehov că Republica Moldova/ e o 
sorginte de oameni/ de dureri şi neajunsuri mascate/ 
în culoarea jinului de casă?, incantație vs. „ţara 
unde tata m-a adus pe lume se duce încet de/ râpă/ 
iar infrastructura inimii mele se dărâmă/ cu fiecare 
anexă fără recuperare/ am o ţeastă ieşită din partea 
stângă a pieptului/ şi tot bat în ea să pulseze sub 
ritmul jocului/ copilăresc/până n-a murit definitiv/ 
din 1991 încoace”, ieri a ars Filarmonica Naţională 
„Serghei Lunchevici”. Prelucrând, deci, o astfel de 
sensibilitate neaoșă, aproape fiziologică, poemele 
Lenei Chilari își decantează angoasa biografică 
printr-un soi de ceremonie a neputinței. E multă 
fervoare aici, în felul în care poeta vorbește despre 
disfuncționalitatea relației cu mama, refugiul în 
partea tatălui, ori recunoștința postumă dedicată 
bunicii, între alte linii de genul ăsta. Încărcate până la 
inflație de reverii melancolizate, pe care le tratează, 
însă, în cheie lucidă, textele au un amestec de 
sinceritate și directețe a confesiunii aplicate uneori 
sub forma unor medalioane afective (bunica mea e 

dumnezeul meu; ziua în care am plâns împreună cu 
tata). 

Neajunsurile și lipsurile biografiei fac 
carieră în poemele astea, în care tensiunea vine din 
amploarea relatării autoreferențiale, a proiectului 
identitar la care se „înhamă” poeta: „ştiu c-o să mă 
iubeşti şi o să vii într-o zi/ la casa mea, iar eu o să te 
trag de obraji/ şi-o să-ţi dau zâmbind părul lung la o 
parte/ o văd pe mama ta în tine şi-l văd pe tatăl meu/ 
în mine/ te văd alergând desculţ în zăpadă/ iar tu mă 
vezi spunând poezii pe scăunelul bunicii/ suntem atât 
de frumoşi nişte copii de aur/ reci şi plăpânzi isterici 
şi înfometaţi/ îl vezi în ochii mei pe tata împletindu-
mi/ stângaci cosiţa ruşinoasă despletită şi luată/ în 
bătaie de joc fiindcă e făcută de/ mână de bărbat nu 
de o mamă/ iar eu te văd plângând amarnic/ îmbrăcat 
la costum trimis după tatăl tău/ la vecină de mama 
ta alcoolică să-l aduci acasă/ suntem rodul dinţilor 
noştri de lapte/ şi a 8, 9 luni de gestaţie umană/ suntem 
aduşi pe lume din egoism/ amestecat cu pasiune – 
cine suntem cu adevărat/ atunci/ când ne privim unul 
pe altul întruna/ numai noi doi ştim”, e de-ajuns să 
privesc spre tine. Franchețea asta candidă, cu un ușor 
aer de tânguială, nu e limitată strict la poemele de 
factură strict biografică, deci, merge și în direcția 
desenului amoros, ale cărui futilitate și eșec sunt 
regizate cu multă vervă de Lena Chilari.

De fapt, cam la ecuația asta se reduce 
volumul: din insecuritățile derivate din sechelele 
familiale și din amoruri ratate se naște o poezie cu 
un discurs vorace în toată melodrama lui paradoxal 
discretă, una care insinuează, din loc în loc, și 
intemperiile propriului demers poetic: „poezia mea 
nu e cuvânt frumos şi rimă/ poezia mea e trăire apoi 
durere/ apoi cerneală apoi tastatură/ apoi agonie apoi 
plăcere/ şi în sfârşit vindecare”, Poem ∞. Neliniștită 
și sensibilă la tot soiul de derapaje, cu miză socială 
chiar în câteva locuri, o cană de noviciok la bătrânețe 
e o plachetă care punctează foarte bine tensiunea 
milenială a erotismului difuz, căutările & fricile din 
camera de cămin și bagajul emoțional de acasă. Aici 
e punctul de maximă ardență al poemelor, în linii de 
genul ăsta, derulate cu o emoție stăpânită. Chiar fără 
subtilități stilistice, pentru că nu ține de „programul” 
lor și poemele Lenei Chilari curg firesc, transparent, 
uneori aproape cu modulații ludice, debutul ăsta 
convinge în termeni de eficiență poetică prin felul în 
care își problematizează trăirile. Fără poze mișto, dar 
cu o vibrație vie.

_________
* Lena Chilari, o cană de noviciok la bătrânețe, Editura 
Tracus Arte, București, 2020
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Argument

Numărul estival al „Vetrei” vă propune, dragi  cititori, un dosar tematic, pe cât de ludic în aparență, 
pe atât de serios, în esență: „Starea literaturii pentru copii”. Ceva s-a schimbat semnificativ în ultimii 10 ani pe 
segmentul cărții dedicate celor mai inocenți cititori, s-au înmulțit scriitorii autohtoni care s-au dedicat exclusiv 
literaturii pentru copii și tineri, iar destui dintre scriitorii deja consacrați ca autori pentru cei mari, și-au încercat 
mâna și au mai evadat din când în când, în spațiul exotic al cărții pentru copii. De fapt, startul l-au dar tot ei, 
scriitorii pentru oameni mari, dacă e să luăm ca punct de reper deja celebra  „Enciclopedie a Zmeilor”, semnată 
de Mircea Cărtărescu, apărută la Editura Humanitas în 2002, reeditată în 2007 și, mai recent, în 2017, în condiții 
grafice excelente, cu ilustrații realizate de Tudor Banuș. Dar pentru anul respectiv, apariția unei cărți pentru copii 
pare mai degrabă un accident sau, în cel mai bun caz, o excepție, la care un cuvânt hotărâtor l-a avut notorietatea 
autorului, nicidecum vreo intenție de politică editorială consecventă.       
Reticența și prudența editurilor s-au menținut încă preț de vreun deceniu după ce „zmeii” cărtărescieni au spart 
gheața editorială, mulți scriitori văzându-și manuscrisele refuzate de edituri și fiind nevoiți să le pună la păstrare 
în sertare până prin 2010, când editurile s-au repliat, încât în prezent asistăm la un adevărat boom editorial.  Cartea 
pentru copii presupune costuri suplimentare, condiții grafice specifice, colaborarea cu ilustratori pricepuți, iar un 
român cheltuieşte, în medie, 3 euro pe an pentru achiziția de carte – sumă ridicol de mică, care descurajează orice 
editură să publice carte pentru copii și să mai spere că poate realiza și un minim profit. Și totuși, se pare că cei 3 
euro merg spre cumpărarea de cărți pentru preșcolari și școlarii mici, căci, spun ultimele statistici, ei sunt cei mai 
mari consumatori de carte din țară. E, cu siguranță, și meritul învățătorilor, care urmăresc mult mai atent piața 
cărții și ritmicitatea lecturilor elevilor pe care-i formează, iar părinții, chiar dacă nu sunt ei înșiși cititori pasionați 
și cumpără carte din snobism, sunt mult mai sensibili la sugestiile educatorilor decât în anii următori, gimnaziali 
și liceali. Concluzia tinde să fie una optimistă, întrucât s-a înțeles un lucru esențial: odată piatra de temelie pusă 
temeinic în anii copilăriei timpurii, 3-11 ani, șansele ca acești copii să devină cititori pasionați á la longue și să 
creeze o adevărată cultură a cărții, cresc vertiginos. Să sperăm că asistăm la un proces în derulare, ale cărui efecte 
benefice nu vor întârzia să apară peste câțiva ani, la următoarele teste PISA, căci rezultatele ultimelor ne plasează 
tot în coada clasamentului, cu un  uriaș procent de analfabeți funcțional.    

Editura care a făcut pionierat și și-a asumat curajos riscul de a publica, pe lângă traduceri valoroase, autori 
români contemporani, este, fără niciun dubiu, Editura Arthur. Coordonatoarea principalelor colecții, vizionara, 
regretata editoare Laura Albulescu, a deschis drumuri noi pentru literatura pentru copii, literatura young adult 
sau banda desenată, iar oferta de carte a editurii, destinată acestui public, a crescut exponențial și s-a diversificat 
pe grupe de vârstă, serii de autori, specii ale literaturii pentru copii, ordonate riguros, pe colecții (din care trebuie 
neapărat amintite „Cărțile de aur ale copilăriei”, „Arthur Retro”, „Orange Fantasy” sau „Red Adventure”). În 
jurul proiectelor editurii, de popularizare a cărții, promovare a lecturii, prin apariții inedite, concursuri de creație 
adresate copiilor, revista editurii, „Ordinul povestitorilor”, dedicată micilor cititori și creatori, „Trofeul Arthur”, 
care premiază talentele literare în devenire, ateliere de scriere creativă, întâlniri cu autorii, s-au solidarizat 
numeroși scriitori autohtoni, veniți dinspre literatura pentru cei mari sau cuceriți temporar de literatura pentru 
copii ori dedicați ei exclusiv. Iată o listă minimală, suficientă însă pentru a proba dinamica extraordinară a acestui 
gen în ultima decadă: Florin Bican, Ioana Nicolaie, Adina Popescu, Ileana și Maria Surducan, Dan Coman, Matei 
Vișniec, Horia Corcheș, Lavinia Braniște, Adina Rosetti ș.a. Dacă Florin Bican, un veteran al genului, a început 
să fie descoperit relativ târziu, alții, mai tineri, au început să scrie literatură pentru copii în vidul editorial din 
jurul anului 2010, constrânși de dorința de a oferi și altceva propriilor copii.   Odată aruncată piatra în apă, 
undele ei s-au propagat destul de repede și celelalte edituri mari și-au lansat colecții dedicate publicului tânăr: 
Humanitas Junior, Polirom Junior, Corint Junior, Nemi a Editurii Nemira, Univers Enciclopedic Junior, Booklet 
Junior – o editură specializată pe manuale și auxiliare școlare, care de curând a deschis și o colecție pentru tineri 
cititori, iar, mai nou, Editura Frontiera, foarte promițătoare, specializată exclusiv pe carte pentru copii, care, ca o 
noutate față de restul, propune cupluri de autori-ilustratori.  Fenomenul, deși dezbătut pe rețelele sociale, pe 
bloguri și vlog-uri create de părinți, educatori sau cititori împătimiți, nu a prea captat atenția criticii oficiale 
și oficioase, iar ultima Istorie a literaturii române contemporane, semnată de Mihai Iovănel, care se vrea cea 
mai democratică și dezinhibată din câte au apărut la noi, mai ales că a rupt corsetul principiului exclusiv estetic 
în judecarea unei opere, nu scapă de prejudecata minoratului literaturii pentru copii, căreia abia dacă îi alocă 
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o pagină, deși, comparativ cu restul „paraliteraturilor” (SF,  polițistă, love-story etc.), a cunoscut un reviriment 
cantitativ și calitativ net superior. Poate o va face într-o ediție viitoare. Până atunci, rămâne valabilă constatarea lui 
Paul Cernat, din ancheta pe care am propus-o colaboratorilor:  În loc de a clama „minoratul” literaturii pentru copii, 
ar trebui să ne îngrijoreze minoratul metadiscursurilor dedicate ei. Efectele sunt devastatoare, pentru că în lipsa 
discursului critic legitimator, literatura pentru copii continuă să plutească în derivă și derizoriu, cel mai clar simptom 
al acestei „afecțiuni” culturale fiind chiar absența unor premii naționale acordate scriitorilor care s-au dedicat acestui 
segment. Cu toată fervoarea de care au dat dovadă scriitorii autohtoni, USR a ignorat total fenomenul și, oricât de 
revoltător ar părea, la Gala din iunie a acestui an nici măcar nu s-a acordat Premiul Cartea pentru copii și tineret.  

 Pornind de la aceste constatări, dosarul tematic al numărului 7-8/2021 s-a structurat oarecum firesc: 
interviul generos pe care mi l-a acordat Ioana Nicolaie, cu accent pe locul ocupat de literatura pentru copii în 
ansamblul creației sale, e urmat de o anchetă, la care au răspuns 39 de invitați, un reper important pentru oricine va 
dori să-și aducă la zi lista recomandărilor în materie de literatură pentru copii, atât traduceri, cât și creații autohtone.  
A doua parte cuprinde o microantologie de texte inedite sau recentissime, semnate de scriitori români contemporani, 
iar cea de-a treia – un dosar de receptare critică – o dovadă, încă timidă, că dezvoltarea segmentului critic dedicat 
literaturii pentru copii e nu doar un exercițiu ocazional, ci ar trebui să devină un proiect absolut necesar, care să 
atragă tineri cercetători și să ducă la crearea unor catedre, în cadrul facultăților filologice de la noi, dedicate acestui 
gen, pe nedrept ignorat de mainstream-ul criticii autohtone, dar care și-a câștigat locul de drept în lumea universitară 
occidentală, beneficiind de o fundamentare teoretică și de un instrumentar specific.  

Cei 39 de respondenți care, cu maximă diligență, au dat curs invitației, provin din zone profesionale 
diverse, dar conexe, cu toții având în comun pasiunea pentru carte și formarea viitorilor lectori. Nu le-am menționat 
profesiile, nici domeniile de activitate în cursul anchetei, în care am optat pentru criteriul alfabetic, dar o voi face 
acum, grupându-i pe categorii profesionale. Așadar, le mulțumesc pentru implicarea în realizarea acestei relevante 
anchete a „Vetrei”: scriitorilor (Ioana Nicolaie, Florin Bican, Cristina Andone, Alec Blenche, Lavinia Braniște, Dan 
Coman, Teodora Coman, Horia Corcheș, Anastasia Gavrilovici, Diana Geacăr, Hristina Doroftei, Alex Moldovan, 
Veronica D. Niculeacu, Adina Popescu, Alina Purcaru, Victoria Pătrașcu, Adina Rosetti, Radu Țuculescu, Carmen 
Tiderle, Radu Vancu), ilustratorilor (Sidonia Călin, Dan Ungureanu), coordonatorilor de colecții pentru copii 
(Florentina Hojbotă – Editura Arthur, Iustina Croitoru – Humanitas Junior, Maria Tănăsescu – Nemi, din cadrul 
Editurii Nemira), criticilor (Paul Cernat, Ioana Cistelecan, Cătălin Sturza), coordonatorilor de proiecte destinate 
promovării lecturii (Bianca Mereuță –  coord. Ce le citim copiilor, Ed. Signatura; Nona Raporan – editor-coord. 
Bookhub.ro), învățătorilor (Flavia Adam – o învățătoare dublată de o scriitoare, sau invers, Emanuela Patrichi 
– o învățătoare dublată de o maestră a utilizării platformelor sociale și educaționale, coord. paginii de FB „Ema 
la școală”, Veres Annamaria – o excelentă cunoscătoare a literaturii pentru copii în limba maghiară) și, evident, 
profesorilor de limba și literatura română, nivel gimnazial și liceal (Tatiana Cauni – Liceul Teoretic „Emil 
Racoviță”, Baia Mare, profesor Merito; Melinda Crăciun – Colegiul Agricol „Traian Săvulescu”, Tg. Mureș; 
Raluca Marian – Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian”, Tg. Mureș; Romana Pantea – Liceul Vocațional de Artă, 
Tg. Mureș; Bogdan Rațiu – Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, Tg. Mureș, profesor Merito). 

    
  Cristina TIMAR 
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vatra-dialog 

cu Ioana NICOLAIE

Niciodată n-aș putea să scriu pentru cei mici 
cu mai puțină implicare decât pentru oameni mari

sau
Între o chiuvetă și o duzină de cărți, prima 

iese mereu câștigătoare

— Stimată doamnă Ioana Nicolaie, ați 
scris literatură pentru „cei mari”, de la poezie, 
la romane de cursă lungă, foarte bine primite 
de critică și cititori, și ați devenit una din vocile 
feminine cele mai reprezentative ale generației dvs. 
La un moment dat, ați virat hotărât și spre literatura 
pentru copii, iar în prezent portofoliul dvs. literar 
cuprinde nu mai puțin de șase titluri adresate celor 
mai mici cititori:„Aventurile lui Arik”,„Arik și 
mercenarii”, „Ferbonia”, „Vertijia”, „Călătoria 
lui Medilo” și „Spionul Kme”. Cum a început 
această „aventură” literară? Dintr-o necesitate 
interioară sau exterioară, conjuncturală? 

— Cândva mi-am asemănat scrisul cu un 
dulap plin de sertare, unele deschise, altele, cele mai 
multe, cu lacăte ruginite și din ce în ce mai greu de 
atins. Ei bine, pe cele pe care am reușit să le cercetez 
nu le-aș fi crezut atât de variate. Acum două decenii 
când am intrat în literatură sigur n-aș fi bănuit că 
pline de culoare, de optimism, de stare de bine, vor 
fi „sertarele” din care am scos cărțile pentru copii. 
În fișa mea de scriitoare – căci am știut întotdeauna 
că scriitoare sunt și că trebuie să fac orice ca să-mi 
aduc volumele la lumină –, nu aveam de gând să 
mă opresc la literatura pentru cei mici. Numai că 
s-a întâmplat ca eu însămi să am un copil și să-mi 
doresc cea mai frumoasă literatură pentru el. Am 
descoperit repede că ea nu prea exista în acel 2003 
când nu se publicau aproape deloc cărți originale 
pentru cei mici, nici măcar basmele românești nu 
apăreau. Editorii nu aveau încredere în această 
nișă. Preferau să publice zeci de traduceri proaste și 
nici un volum semnat de un autor român. Am scris 
„Aventurile lui Arik” neștiind dacă va fi publicat 
vreodată. Am fost bucuroasă că feeria mea rimată și 
ritmată, cu niște eroi care trebuie să rezolve răul din 
Ținutul Mititel, a apărut într-un format generos, cu 
un puzzle atașat, la Editura Corint. Următorul volum 
însă, „Arik și mercenarii”, a prins criza financiară 
și nu l-a mai vrut nimeni câțiva ani. Am stat mult 

cu el în sertar, după ce-am bătut la ușa mai multor 
edituri, am început să mă obișnuiesc cu gândul că 
va rămâne veșnic într-un fișier de computer – deși 
avea deja o ilustrație tare frumoasă făcută de Walter 
Riess. Apoi a apărut Editura Arthur și Arik a fost 
una dintre primele cărți românești publicate acolo. 
Volumul era de-acum pentru alți micuți de până-n 
șapte ani, fiindcă băiatul meu între timp crescuse. Or 
eu scrisesem cartea tocmai pentru el, pe drumurile 
lungi imaginam deseori în mașină ghicitori și era 
păcat ca ele să nu ajungă într-o carte. Am mai vrut, 
de asemenea, să-i salvez jucăriile pierdute, să le 
dau un rost diferit și o poveste. Asta i-a bucurat 
mai apoi pe numeroșii copii care-au citit Arik, căci, 
de-a lungul timpului, fiecare pierduse câte ceva 
drag, fie o mașinuță, fie un soldățel sau o figurină 
de lego etc. „Ferbonia”, un roman amplu pentru 
copii de gimnaziu, o narațiune cu sertare, în care 
mi-a plăcut să fac o ramă cu mister, polițistă, într-o 
lume alternativă care nu se știe ce este, deși treptat 
se prefigurează ca un fel de altă planetă, a venit mai 
târziu. Totul e diferit acolo, iar ferbonenii sunt niște 
campioni ai imaginației. M-am bucurat să-i cunosc 
pe Luvia și Fil, doi „instalatori” de numai zece ani, 
să le scot la lumină poveștile și să le dau o soartă 
eroică. În „Vertijia” i-am dus pe altă „felie”, o 
planetă diferită, de suprafață, unde trăiesc arboceni, 
iar asta numai pentru că n-am vrut să-i las pierduți, 
m-am simțit responsabilă pentru ei, mi s-a părut 
că-i mai bine să le arăt drumul către casă. Dacă 
cei doi instalatori formidabili ajung sau nu îndărăt, 
dacă-și înțeleg mai bine rostul într-un spațiu mai 
vast decât îndrăzniseră ei să-și imagineze vreodată, 
rămâne să aflecititorii. Volumele acestea le-am 
scris pentru mine, pentru nevoia mea de-a fabula, 
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pentru echilibru. Am descoperit la un moment dat 
că, după ce scriu o carte de versuri sau un roman 
foarte solicitant emoțional, prefer să mă duc în 
cărțile pentru copii. Căci acolo e cu libertate, cu 
strălucire, cu imaginație în avalanșă. În cazul meu e 
și cu literatură, niciodată n-aș putea să scriu pentru 
cei mici cu mai puțină implicare decât pentru 
oameni mari. E și joacă culturală, și detectivistică 
– mai ales în „Spionul Kme” –, și intertextualitate, 
și personaje care vorbesc, de pildă, numai în rime. 
Sau, la un moment dat, apare o luptătoare care, 
de fapt, închipuie fel de fel de proze absurde. În 
fiecare volum pentru cei mici merg pe mai multe 
sfori deodată. Cea principală e numai a copiilor; 
dar sunt și cele secundare în care le fac cu ochiul 
cititorilor avizați. Că aceștia nu prea sunt – nu 
avem, cum ziceam, deloc cronicari literari care să 
normeze cât de cât producția de literatură pentru cei 
mici –, că, la noi, cărțile pentru copii sunt percepute 
ca fiind inferioare celor pentru oameni mari e o altă 
poveste. 

— Intenționați să mai scrieți literatură 
pentru copii sau vă veți dedica exclusiv operelor 
„serioase”?

— Următoarea mea carte, „Salvarea lui 
Onux”, e una pentru copii mici. După „Călătoria lui 
Medilo” ar fi a doua carte a mea cu multă ilustrație, 
în care textul propriu-zis crește pe o idee (mi-am 
promis să nu scriu mai mult de cinci astfel de cărți). 
Totul se petrece pe o altă planetă unde pictura e la 
mare cinste. Sidonia Călin, care o ilustrează superb, 
tocmai mi-a arătat grupul de savanți care se ocupă 
de transmiterea sunetelor într-un timp record. Sunt 
grozav de expresivi, sigur îi vor cuceri pe copiii care 
le vor citi povestea. Apoi, în caietele mele sunt foarte 
multe povestiri pentru cei mici – absurde, stranii, 
imaginative, trăsnite etc. De peste un deceniu țin 
niște cursuri speciale de literatură română pentru 
copii și interacționez mereu cu micuți până-n nouă 
ani. Sunt incredibili, au încă multă libertate, sunt 
extraordinari de creativi și abia așteaptă să pătrundă 
cum trebuie în cine știe ce poveste. Avantajul meu? 
Știu cam tot ce se publică pentru ei, cumpăr cărțile, 
le citesc, pe unele le folosesc la curs. Iar copiii sunt 
neiertători când vine vorba de greșeli, fie că sunt 
de construcție (răul chiar nu poate câștiga), fie că 
autorii nu sunt destul de originali sau de expresivi. 
Mai fac și cursuri de scriere creativă, am deja un 
antrenament lung și foarte mult material, căci eu 
însămi mi le structurez de fiecare dată. Pe copii îi 
învăț nu doar mecanisme ale insolitării, ci și teorie 

literară complexă, pe care ei o și aplică dezinvolt. 
Așa ajung să câștige, de pildă, Locuiește în poveste, 
concursul propus de Arthur, care e fantastic, căci îi 
ajută pe elevii creativi din țară nu doar să-și vadă 
textele publicate în niște antologii superbe, ci și să 
lucreze cu scriitori profesioniști. Copiii mei cresc, 
învață să nu se surpe înăuntru în clasa a V-a – cum 
li se întâmplă celor mai mulți copii –, să nu se 
supună, să nu fie dresați complet (deși asta e greu, 
căci numai dresați iau note mari la examene (ce 
tragedie a educației noastre!) și, când ajung la liceu, 
intră-n rândul Liternauților, grupul meu de scriere 
creativă pentru cei mari. Acum, câțiva dintre ei, 
care sunt studenți sau dau Bacalaureatul, au deja 
viitoarele volume de debut aproape terminate. Sunt 
tare mândră de Elisa Merca, Gabriel Cărtărescu și 
Catinca Nistor care au publicat deja grupaje poetice 
remarcabile pe O mie de semne. Și nu v-am zis nimic 
despre Robert Ersten... Sigur ați auzit despre el. A 
reușit să devină în numai doi ani mai cunoscut decât 
mine. Ceea ce mă întristează pe de-o parte, căci în 
mod inexplicabil autorii traduși sunt considerați 
mai buni decât ai noștri. Dar mă și bucură, fiindcă 
niște cărți grozave, „Cum am supraviețuit clasei a 
VIII-a” și „Cum să spui te iubesc”, ajung la cât mai 
mulți copii de gimnaziu sau de liceu. Sunt alerte, 
amuzante, cu multe răsturnări de situație, cu emoții, 
cu dragoste, cu tensiune. Eu le-am citit de cel puțin 
cinci ori pe fiecare.

— Sidonia Călin v-a ilustrat majoritatea 
cărților iar desenele ei dau cu siguranță o identitate 
specială cărților semnate de dvs. Cât de importantă 
e relația dintre autor-ilustrator în crearea unei 
cărți adresate copiilor?

— Cu Sidonia Călin am făcut două cărți 
(„Călătoria lui Medilo” și „Spionul Kme”) 
și urmează a treia. Cred că imaginarul meu o 
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provoacă, pasiunea mea pentru steampunk, pentru 
mecanisme, pentru science-fiction e îmblânzită de 
culorile ei fantastice, de preocuparea pentru detaliu, 
de grija pentru frumusețe în sensul cel mai general. 
Îmi place migala ei, felul în care lucrează fiecare 
milimetru dintr-o lucrare – un guler, de pildă, poate 
însemna și câte-o zi de muncă. Pe Medilo, cât și 
pe Kme, îi am în tablouri mari, în sufragerie, sunt 
atât de frumos pictați încât n-am putut să-i așez 
în altă parte. Foarte bine am lucrat și cu Anca 
Smărăndache, ferbonenii și arbocenii îi datorează 
mult pe partea vizuală. Poate voi mai scrie cândva 
un volum cu eroii aceștia pe care m-aș bucura să-l 
ilustreze tot ea. Cât despre Arik, ambele cărți sunt 
ilustrate de Walter Riess, într-un fel atașant pentru 
orice copil care știe să vadă toate ascunzișurile de 
pe o pagină

— Cu toate că în urmă cu 10-15 ani ne 
confruntam aproape cu un vid editorial în materie 
de literatură pentru copii scrisă de autori autohtoni, 
în prezent avem de-a face aproape cu o inflație. 
În acest context, se pune mai degrabă problema 
discernerii cărților valoroase de cele scrise de 
veleitari, care își închipuie că un text minimal 
și simplist asezonat cu niște imagini e rețeta 
succesului. Care sunt, în opinia dvs., criteriile 
după care un părinte, de pildă, ar trebui să aleagă 
o carte pentru copilul său?

— Mă tem că-n acest moment un părinte care 
intră în librărie nu prea poate alege adecvat, căci 
fiecare volum de-acolo e făcut să atragă atenția, are 
coperte în culori agresive, e cartonat, e, deseori, și 
fără bun-gust, dar asta nu contează, căci stridența 
e de-atâtea ori câștigătoare. E frecventă situația în 
care copilul e trimis să-și ia ce vrea el de pe raft. 
Or, un copil mic chiar n-are alt reper decât ilustrația 
și alege pur și simplu greșit. Ar fi bine ca librarul 
să-l poată sfătui, dar asta, desigur, nu se întâmplă. 
Ar fi grozav ca o parte din profesori să nu mai 
dea odioșenii la lecturi suplimentare și să nu mai 
cumpere la premii cele mai ieftine și mai irelevante 
cărți. Cum anume să se orienteze? Intrând pe site-
ul a trei, patru edituri – Arthur, Humanitas Junior, 
Polirom Junior, Cartier, Frontiera – pentru început 
și uitând de Ștefăniță, Stejarul din Borzești, Puiul și 
alte minunății din registrul ăsta. Nici pe „Cireșarii” 
să nu mai mizeze – n-am întâlnit nici un copil care 
să poată citi acest ciclu datat în toate felurile –, nici 
Jules Verne să nu mai propună când există volumele 
lui Roald Dahl, Michael Ende, Cornelia Funke 
sau cărțile cu Habarnam, cu George, cu Apolodor 

etc. Să dai copiilor de clasa a treia să citească 
„Moromeții”, ambele volume, mi se pare o nebunie 
(am întâlnit această situație). Pe site-urile editurilor 
sunt recomandări în funcție de vârsta copilului, de 
curând am găsit la Arthur chiar liste pentru diferite 
clase. Cei care le propun sunt profesioniști, iar 
părinții n-ar greși dacă le-ar urma sfatul.

— Un proiect drag dvs. este, fără îndoială, 
Fundația Melior. Cum s-a născut această fundație? 
Are legătură cu un alt vid, ce ține de inegalitățile 
și inechitățile izbitoare, în ceea ce privește accesul 
la carte al elevilor, dintre școlile urbane, mai ales 
cele din marile orașe,și cele rurale, cu biblioteci 
modeste, mult mai puțin dotate, dacă nu chiar 
inexistente? 

— Fundația Melior împlinește șapte ani, în 
primii am ținut-o în mare secret, căci derulam numai 
proiecte umanitare, de pildă ajutor medical pentru 
cazuri dramatice din jurul nostru. Nu credeam că 
acestea trebuie puse sub reflector, și-așa suferința 
e atât de mare. Apoi a venit anul în care s-a dat la 
evaluarea națională un subiect în care copiii trebuiau 
să povestească întâlnirea cu un scriitor, iar copiii din 
țara noastră nici nu știau că există scriitori vii, unde 
să-i vadă când cei mai mulți dintre ei nu ajunseseră 
vreodată într-o librărie, darămite la o întâlnire cu un 
autor? Atunci am decis că e cazul să organizez niște 
întâlniri cu scriitori, în școli din mediul rural. În 
prima în care am ajuns, undeva departe, în munți, la 
vreme de iarnă, când fiarele coboară până în sat, iar 
copiii se pot întâlni cu ele în timp ce vin de pe dosul 
muntelui la școală, mi-am dat seama că-n clădirea 
aceea nu era bibliotecă. „Până-n aprilie aduc cărți”, 
i-am zis profesoarei minunate cu care am colaborat. 
Și-așa s-a făcut primul proiect. Al doilea a fost într-
un oraș în care era bibliotecă, dar fondul de carte 
nu se mai înnoise de decenii. Erau ediții princeps 
ale unor volume... proletcultiste. Apoi am ajuns în 
locuri în care nu era nici bibliotecă, nici bibliotecar. 
Am fost în spitale și-n centre parohiale. Am făcut 
șaisprezece Biblioteci Melior, am donat adică 
spre 7500 de cărți nou-nouțe, cele mai frumoase 
care există, gândindu-ne că dacă un copil, numai 
unul, din fiecare loc în care-am ajuns, are soarta 
schimbată, atunci lupta noastră contează. Suntem 
doar două partenere în Melior. Am făcut mii de 
kilometri cu cărțile în portbagaj, le-am încărcat, le-
am descărcat, și-n toate locurile am simțit că s-a 
clintit ceva. Dincolo de copii – minunați, mereu 
cu sens și cu dorința de-a se împlini -, am găsit 
profesori grozavi care-au dus mai apoi elevii în 
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bibliotecă. Am determinat, indirect, amenajarea de 
spații – s-a construit chiar o clădire la un moment 
dat –, angajarea de bibliotecari, dinamizarea 
spațiului numit bibliotecă etc. Cum de-am reușit să 
sprijinim cu peste 50 000 de euro educația copiilor 
din România? Nu singure, ci numai cu sprijin, cu 
unele reduceri de la edituri, crezând în proiectul 
nostru și convingându-i și pe alții că numai cărțile 
îi pot schimba unui copil viața. Numai cititul îl 
face pe un pui de om să crească cu adevărat. Altfel 
se sălbăticește și se pierde în junglă. Ce-i grozav 
de amar? Că bibliotecile se închid, în loc să se 
transforme în spații vii, elegante, cu evenimente 
reale pentru comunitate, cu lansări, cu proiecte. 
Și dureros e că majoritatea copiilor nu au acces la 
cărți, nu există biblioteci în școlile lor, nimănui nu-i 
trece prin cap să le facă. Între o chiuvetă și o duzină 
de cărți, prima iese mereu câștigătoare. În ultima 
vreme, sunt paralizată de cinismul politicienilor 
noștri care numai de educație și de cultură nu se 
ocupă. Cum să educi în mileniul trei copii care 
n-au acasă nici măcar o carte? Copii europeni, care 
vor crește și vor trăi într-o Europă în care vor fi 
condamnați la munci inferioare? Nu pricep cum 
de-am ajuns cei mai aculturali și mai prost educați 
din Europa. Viitorul unui copil e așa de departe 
de aleșii noștri, încât nu-i privește deloc. Or, ei ar 
trebui să dea legi prin care în orice loc unde sunt 
copii să fie obligatoriu și biblioteci. Iar bibliotecile 
astea ar trebui să primească anual fonduri, pentru 
achiziții și pentru evenimente. Melior nu poate face 
asta, e numai o picătură în ocean. Dar măcar n-a 
luat forma oceanului.

— Care sunt superputerile de care dispune 
și cum reușește Ioana Nicolae să armonizeze 
toate aceste roluri (voi folosi deliberat formele 
feminine): scriitoare pentru cei mari și mici, 
mamă, soție, profesoară, coordonatoare de ateliere 
de scriere creativă, coordonatoare a unei fundații 
culturale, jurnalistă (să-mi fie cu iertare dacă am 
omis ceva)? 

— Am întâlnit de curând, într-un grup de 
vârstă medie, următoarea atitudine: nimeni n-ar 
trebui să miște un deget fără să fie plătit. M-am 
simțit derutată și-n inferioritate. Cum de eu și 
mulți, mulți alții nu vedem lucrurile așa? Cum de 
„plata” concretă e cam ultimul gând în mai toate 
lucrurile pe care le fac? Până și-n Fundația Melior 
sunt director general fără... salariu. Bănuiesc că 
răspunsul stă în trăsătura aceea interioară care face 
să mă implic până la capăt în ceea ce cred. Chiar 
lupt să-mi scot cărțile la suprafață (sufăr când n-am 
timp pentru asta), mă străduiesc când vine vorba 
de cursurile de literatură pentru copii și de cele 
de scriere creativă, nu mă sustrag când mi se cere 
ceva, încerc să găsesc energie din piatră seacă atât 
pentru Fundația Melior, cât și pentru profesorat. 
Cel mai greu a fost când băiatul meu era mic, iar 
eu obosisem atât de tare, încât eram convinsă că 
n-o să mai ajung niciodată la masa de scris. Acum 
e altfel, disciplina și nevoia de-a duce lucrurile la 
bun sfârșit sunt cele care fac diferența. E drept că 
uneori aș vrea ca ziua să fie măcar de treizeci de 
ore. Iar eu, la răstimpuri, să fac pauze în care să aud 
lumea cu fâșâitul ei de mers de pisică, cu zumzetul 
macaralei care mai ridică un bloc, cu vara ireală 
și frâna unei mașini, cu muzica pe care o ascultă 
adolescentul din casă, cu tastatura din încăperea 
de-alături, cu un cer care sună de-atâta albastru, 
cu viața care, de necrezut, ni s-a dat și nouă, niște 
scântei în nesfârșirea pe care, da, nici măcar n-o 
putem imagina.

— Vă mulțumesc și vă doresc o vară solară, 
în care nu doar să dăruiți, ci să și culegeți roadele 
generozității dvs., transpuse în zâmbetele unor 
copii mai fericiți, care se aruncă încântați în 
paginile cărților oferite de dvs. de-a lungul anilor!
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Interviu realizat de Cristina TIMAR 

ANCHETA REVISTEI „VATRA” – Starea literaturii pentru copii

1) Credeți că piața cărții pentru copii s-a dezvoltat/diversificat în ultimii ani în plan autohton sau editurile 
optează preponderent pentru traduceri?

2) Literatura pentru copii a fost considerată un gen minor și nu s-a bucurat de prea multă receptare din 
partea criticii noastre literare, de-a lungul timpului. S-a schimbat statutul ei în ultima decadă?

3) Dacă ar fi să faceți un „top 10” al cărților pentru copii, ce titluri/autori n-ar trebui să lipsească?

4) Cum ar putea fi încurajată lectura în 
rândul micilor cititori pentru a ne desprinde eticheta 
„analfabetismului funcțional”, care se ține scai de noi 
odată cu fiecare nouă testare PISA?

 

Flavia ADAM 

1. În ciuda faptului că se încearcă o expansiune 
a pieței cărții pentru copii și că poate fi observată o 
tendință ascendentă în ceea ce privește promovarea 
nișei, un procent destul de mare al aparițiilor editoriale 
este reprezentat și acum tot de cartea școlară. Există 
un efort constant al editurilor, care se ocupă de acest 
segment, de a prezenta publicului cărți cât mai atractive, 
cu ilustrații de calitate, de a lărgi plaja traducerilor unor 
autori internaționali ale căror cărți au avut succes la 
micul public. Deși în țara noastră există autori consacrați 
(Horia Gârbea, Lavinia Braniște, Ioana Nicolaie, Liviu 
Capșa, Veronica Niculescu, Ioana Popescu, Florica Bud, 
Mihaela Oancea, Nicolae Rotaru, Sînziana Popescu, 
Petre Crăciun, Victor Gh. Stan etc.) care s-au aventurat și 
pe terenul literaturii pentru copii, consider că orientarea 
principală a editurilor este tot spre traduceri, pentru 
că ne confruntăm cu o cerere mai mare a cititorilor, în 
această direcție.

2. Din păcate, nu cred că lucrurile s-au 
schimbat prea mult. Literatura pentru copii, în pofida 
faptului că începe să se bucure de un public cititor care 
nu este deloc de neglijat, a rămas un fel de Cenușăreasă 
a literaturii. Nu știu dacă este considerată neapărat ca 
aparținând unui gen minor, dar apare, în ochii multora, 
ca un gen facil. Cine a scris literatură pentru copii știe că 
nu este, nici pe departe, un demers ușor, ci dimpotrivă. 
A oferi un discurs inteligibil, într-un limbaj pe care 
micul cititor să îl interiorizeze în mod natural și să îl 
perceapă ca familiar, a scrie cu sens și în așa fel încât 
să poți capta atenția micului cititor, atenție care este atât 
de ușor distrasă de orice factor perturbant, a scrie în așa 
fel încât să menții viu interesul copilului, într-un mediu 
în care el este obișnuit să manevreze zilnic gadget-uri 
pe ecranele cărora stimulii se succed cu repeziciune, în 
timp ce nivelul adrenalinei crește, nu este deloc ceva la 
îndemâna oricui. Este nevoie de sclipire, de har, de o 
bună cunoaștere a psihologiei copilului, de o capacitate 
ridicată de a intui și de a identifica teme și conținuturi 
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care să corespundă sferei de interes a copiilor și nu în 
ultimul rând, de o strategie adecvată de a le expune. 
Sunt convinsă că toate aceste aspecte nu sunt străine 
criticii literare. Desigur, m-aș bucura ca interesul criticii 
noastre literare pentru acest gen să crească. Nu simt 
că, în comparație cu ultima decadă, statutul literaturii 
pentru copii s-a modificat vizibil.

3. Un astfel de clasament ar fi, desigur, 
subiectiv și bazat pe ceea ce am observat, din experiența 
proprie, că îi atrage pe copiii generației actuale. 
Referindu-mă la cei mai mici iubitori ai cărților, copiii 
preșcolari, aș recomanda cărțile unor autori precum Eric 
Carle, Alec Blenche, Jill Tomlinson, Charles Perrault, 
H. Ch. Andersen, La Fontaine, Olga Gudynn, Brigitte 
Weninger, Eve Tharlet, Cristina Donovici.Pentru elevii 
din învățământul primar, ar fi de nelipsit: Roald Dahl, 
Mark Twain, Jack London, Lewis Carroll, Jules Verne, 
Antoine de Saint-Exupery, Lucy și Stephen Hawking, 
Ana Blandiana, Gellu Naum, Cezar Petrescu.

4. Dezvoltarea abilității copiilor de a înțelege 
în mod real, conștient și asumat un text este, cu 
adevărat, o provocare a timpurilor noastre. Totuși, nu 
este ceva imposibil, în contextul fericit în care adulții au 
disponibilitatea de a îi sprijini pe copii în acest demers, 
încă de la cele mai fragede vârste. Dragostea și atitudinea 
pozitivă față de lectură încep prin oferirea de către adulți 
a unor momente în care copilul să se familiarizeze cu 
lectura, să ia contact mijlocit și, mai apoi, nemijlocit, cu 
tot ceea ce înseamnă o carte. O poveste, citită în fiecare 
seară copilului înainte de culcare, poate avea un efect 
mai mult decât benefic asupra acestuia, reprezentând și 
un moment de intimitate alături de părinte, o modalitate 
de relaționare directă, chiar dacă acel copil este doar un 
sugar. Cu timpul, copilul va atinge cartea, îi va simți 
textura, va observa ilustrațiile, succesiunea lor, va 
avea el însuși propriile momente de „citire” a cărții, 
reușind să identifice personajele și chiar să reproducă, 
cu sprijinul imaginilor, folosind propriile cuvinte, 
conținutul. Așadar, receptarea conținutului ar fi un prim 
pas. Apoi, cu ajutorul întrebărilor din partea adultului, 
întrebări de genul: „Ce crezi despre...?”, „De ce crezi 
că a procedat așa?”, „Tu cum ai fi procedat și de ce?”, 
„Când ți s-a întâmplat să te simți ca...?”, „Ce personaj ai 
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vrea să fii și de ce?”, „Ce alt final ai alege?”, „Cum crezi 
că s-ar modifica povestea, relatată fiind din perspectiva 
altui personaj?”, copilul va înțelege că există personaje 
negative și pozitive, va face legătura dintre întâmplările 
din poveste și cele asemănătoare lor, din mediul de viață 
real, va avea o anumită atitudine față de cele relatate, 
făcându-se trecerea subtilă spre lectura analitică. Toate 
aceste întrebări reprezintă un sprijin real în receptarea 
critică a textului literar, îl ajută pe copil să intre în 
poveste, să o privească atât din exterior, cât și din 
interior, potențând înțelegerea. 

Învățarea prin intermediul gândirii critice este 
strâns legată de diversitatea ideilor și a experiențelor,de 
implicarea în rezolvarea unor sarcini autentice, pe baza 
textului studiat. Este extrem de important ca adultul să 
accepte mai multe variante de răspunsuri, să încurajeze, 
în timpul lecturii inițiale, anticiparea, adică să îi întrebe 
pe copii ce cred că se va întâmpla în continuare și apoi, 
să le ofere posibilitatea de a compara variantele lor 
cu varianta autorului. Un copil căruia îi este apreciată 
gândirea critică și căruia i se oferă încredere că are 
abilitatea de a gândi critic și căruia i se oferă contexte 
cât mai variate pentru a putea aplica gândirea critică, 
nu poate fi decât un copil câștigat, un copil stimulat să 
iubească lectura și să o înțeleagă la un nivel superior. În 
demersul didactic, pe parcursul celor trei etape esențiale 
(evocarea, realizarea sensului și reflecția) un profesor 
poate folosi cu succes metode precum: brainstorming-
ul, tehnica „Știu/ Vreau să știu/ Am învățat”, tehnica 
„Ciorchinelui”, tehnica „Gândiți/ Lucrați în perechi/ 
Comunicați”, SINELG (sistemul interactiv de notare 
pentru eficientizarea lecturii și a gândirii), „Mozaicul”, 
„Pălăriile gânditoare”, „Cubul”, „Piramida” etc. 
Încurajarea lecturii în rândul copiilor ar trebui să fie 
un efort comun depus de familie, școală, comunitate, 
ONG-uri, dar și de alte persoane care au influență asupra 
tinerei generații, atât în cadru formal și informal, cât și 
în cel nonformal. 

Ana ALFIANU 

1. Chiar dacă uneori este mai dificil să observi o 
situație în timp ce ea se desfășoară, cuprinzându-te, sunt 
sigură că lucrurile se mișcă ușor-ușor și pe piața de carte 
de la noi, deși lent, deși pe căi ocolite. Am început să 
găsesc pe rafturile librăriilor ceva mai multe titluri ale 
autorilor/ilustratorilor români, unele chiar foarte bune. 
Pe de altă parte, situația cărții autohtone pentru copii (și 
nu numai) are de-a face, în mare măsură, cu educația și 
cu nivelul economic al societății noastre, care nu sunt 
dintre cele mai încurajatoare. Din punctul de vedere 
al editurilor, presupun că este mai puțin riscant să 
reediteze cărți cunoscute și să aducă în librării traduceri 
care au trecut proba timpului, decât să se aventureze în 

a publica un autor român – dacă nu cumva este vorba de 
cineva cunoscut și apreciat deja. Și totuși, scrisul bun 
are într-un fel viață proprie și mi-ar plăcea să cred că 
ceea ce trebuie să răzbată către oameni, o va face, mai 
devreme sau mai târziu. În idealismul meu, sper că nu 
există povești foarte bune ale autorilor români, care să 
rămână necunoscute pentru multă vreme. 

2. Cu mici excepții, nu cred că s-a schimbat. 
Dar nivelul receptării depinde (și) de nivelul produsului 
oferit, iar noi nu am oferit încă o serie spectaculoasă 
sau remarcabilă de cărți pentru copii, care să scoată din 
cvasi-anonimat acest gen literar. Sigur, în ultimii ani au 
apărut câteva cărți bune, dar nimic la scara unui Harry 
Potter, să zicem. Deoarece noi nici nu avem o istorie 
bogată sau relevantă a cărții pentru copii – micile vârfuri 
din ultimul secol și ceva nu fac decât să accentueze 
sărăcia reprezentării acestui gen –, pare că ne aflăm 
mereu la începutul unui drum încă neconstruit. Atunci 
cu ce să lucreze critica literară? Însă nu se știe niciodată, 
poate cineva tocmai scrie un mare roman de aventuri 
sau o poveste extraordinară care va urni, măcar puțin, 
lucrurile.

3. Aceasta este întotdeauna o întrebare dificilă, 
cu un răspuns care diferă de la o zi la alta, în funcție 
de dispoziția din ziua respectivă. Lista de astăzi ar 
arăta cam așa – ordinea este absolut întâmplătoare (știu 
că am depășit un pic numărul cerut, dar nu cred să fie 
foarte grav): Alice în Țara Minunilor– Lewis Carroll; 
Aventurile lui Tom Sawyer– Mark Twain; Basmele 
lui Wilhelm Hauff, la egalitate cu cele ale lui Charles 
Perrault și cu basmele Fraților Grimm; seria Harry 
Potter– J.K. Rowling; seria Stăpânul Inelelor– J.R.R. 
Tolkien; seria Materiile Întunecate– Philip Pullman; 
Roald Dahl – orice titlu; seria Pământșimare– Ursula 
K. Le Guin; Pax– Sara Pennypacker; Micul Prinț– A. 
de Saint-Exupéry; Olguța și un bunic de milioane– Alex 
Moldovan; Plictisitoarea vacanță de vară a fraților 
Rățoi– Dan Coman; Apolodor– Gellu Naum; Basme– 
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Vladimir Colin; Legende sau basmele românilor– Petre 
Ispirescu (ca să avem și câțiva autori autohtoni).

4. Îmi amintesc cât de absorbit de lectură era tatăl 
meu – eram nevoită să-mi repet chemările, pentru că el 
nu mai vedea și nu mai auzea nimic – și cât mă intriga 
puterea aceasta nevăzută a unei cărți de a-l face pe tata să 
dispară, deși era în fața ochilor mei. Așa am ajuns eu să 
citesc, prin puterea exemplului, care a născut curiozitate 
și mai apoi bucurie a lecturii. În ziua de azi s-ar putea ca 
lucrul acesta să fie ceva mai greu de obținut, din cauza 
ritmului obositor al vieții, dar este o soluție. 

Altă modalitate ar fi aceea de a oferi copiilor 
cărți cu adevărat angajante, iar nu texte care poate 
ne-au impresionat pe noi acum treizeci de ani, dar cu 
care copiii de azi rezonează puțin sau deloc. Poate este 
nevoie, inițial, de o persoană intermediară, care să știe 
cum să „traducă” sau să introducă anumite texte copiilor 
– fie că e vorba de un părinte sau de un profesor sau de 
o mătușă excentrică.

Cristina ANDONE 

 1. Piața românească a literaturii pentru copii 
a crescut imens. Au apărut mulți autori, unii foarte 
tineri și mulți ilustratori, foarte talentați. Iar editurile 
nu își mai baricadează intrarea în fața unui proiect 
literar autohton. Văd o diferență semnificativă față de 
anul 2011, când am debutat: a fi autor român publicat 
era privit ca o frumoasă, incredibilă întâmplare. Acum 
piața s-a maturizat, a crescut exponențial și a format 
o generație adevărată de scriitorilor români , nu doar 
niște excepții. Miza noastră, ca generație, este de acum 
trecerea barierelor de limbă și publicarea în străinătate. 

2. Nu văd o schimbare semnificativă de atitudine 
din partea criticii literare în privința literaturii pentru 
copii. Mă refer acum la critica literară „canonică”, 
„oficială”. Observ însă că această funcție de a filtra a 
fost activată de bloggerii de carte. Așadar, critica s-a 
democratizat. Poate a pierdut din ștaif, dar a câștigat 
în vitalitate și relevanță. Aș vedea în această mișcare o 
confirmare a necesității criticii de carte. Etimologic „a 
critica” înseamnă  tocmai a discerne, a alege ce e bun 
de ce e mediocru sau lipsit de valoare. Este nevoie de 
oameni care să discearnă, de oameni care să indice acolo 
unde se află valoarea. Prezența activă a blogger-ilor 
de carte pentru copii, pe fondul tăcerii dinspre critica 
literară oficială, ne arată ca până la urmă și cultura, nu 
doar natura, are oroare de vid. 

3. Voi trece cărți din literatura  română, fără a 
avea o importanță ordinea: Cartea cu Apolodor– Gellu 
Naum,  Dumbrava minunată– Mihail Sadoveanu, 
Poezii– Elena Farago, Fram, ursul polar– Cezar 
Petrescu, Ziua în care a fugit somnul– Victoria Pătrașcu, 

Pe dos– Carmen Tinderle, Supa de pietre– Iulia Iordan, 
Domnișoara Poimâine– Adina Rosetti, Rostogol– 
Lavinia Braniște, Nesupusele– vol. colectiv. Dacă ar fi 
să fac un top 3 (foarte sentimental) între cărțile mele, ar 
trece Cartea bunătății. Povești din Ardeal,  Dar Motan 
visează și Poveste muzicală de Crăciun.

4. Prin exemplu personal. Noi, ca părinți, ar 
merita să citim mai mult dacă vrem să avem copii care 
să deschidă firesc o carte, nu pentru că trebuie, ci pentru 
că le trebuie.  

Florin BICAN 
 

1. O matematică simplă ne spune că, pe plan 
global, față de cărțile pentru copii care apar într-o 
țară, oricare ar fi ea, cele care apar în restul lumii sunt 
mult mai multe. Deci e normal ca editurile să opteze 
preponderent pentru traduceri. Cărțile traductibile 
depășesc în mod inevitabil numărul celor scrise într-o 
singură limbă. Dar aceeași matematică simplă ne spune 
că, în ultimii ani, literatura autohtonă pentru copii a făcut 
un salt spectaculos față de anii precedenți. Desigur, nu 
e greu să faci un salt spectaculos când pornești de la 
zero. Din ’90 până spre 2010, traducerile au dominat, la 
noi, piața de carte pentru copii, fără ca supremația lor să 
fie disputată din interior. Cu atât mai semnificative sunt 
însă contribuțiile autorilor români la literatura pentru 
copii de după aceea – de la an la an apar tot mai multe 
cărți autohtone pentru copii, iar editurile le promovează 
alături de traduceri.

2. Imaginându-și, probabil, că „literatura pentru 
copii” se adresează exclusiv minorilor, critica noastră 
tinde să o considere un gen minor și să nu-și întineze 
sinapsele cu ea. Sau să o privească cu condescendență. 
O recentă istorie literară (de vreo șapte sute de pagini) 
îi acordă literaturii pentru copii o ineptă jumătate de 
pagină unde ratează orice observație pertinentă, ba mai 
și îngroapă, printr-un comentariu favorabil, dar asinian, 
o autoare altminteri valoroasă. Asta arată clar cam cum 
stă literatura pentru copii în ograda criticii autohtone. 
În lipsa unui arbitru credibil, se coagulează o critică 
alternativă de guerilă, care se consideră îndreptățită 
să suplinească prin entuziasm umoral, și adesea foarte 
vocal, fundamentul teoretic și istoric care-i lipsește. 
Dacă ar depinde de critica literară – oficială și neoficială 
– literatura pentru copii de la noi n-ar avea, deocamdată, 
nicio șansă. Dar ea își urmează în mod miraculos 
parcursul, asemenea caravanei care ignoră suveran 
admonestările canine. Iar dacă statutul literaturii 
autohtone pentru copii nu s-a schimbat din perspectiva 
criticii autohtone, el s-a schimbat din perspectiva critică 
a cititorilor devotați – a început să fie căutată, comentată 
inteligent și integrată în devenirea lor. În siajul acestui 
fenomen se va coagula, sunt sigur, și o critică avizată.

3. Dacă ar fi să fac un astfel de top, nu aș 
avea nevoie de zece locuri. Unul mi-ar fi de ajuns. Și 
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pe acel unic loc aș pune din oficiu toate cărțile pentru 
copii care s-au scris – la noi și aiurea, în ultimul deceniu 
și în toate cele de dinaintea lui. Sigur, nu toate cărțile 
sunt „bune”, sau la fel de bune. Se scriu în toată lumea 
– și chiar se publică – o mulțime de cărți „proaste”. 
Totdeauna s-au scris. Dar le privesc ca absolut necesare 
pentru configurarea fundalului care scoate în evidență 
cărțile „bune”. Masa cărților „proaste” (le numesc 
astfel cu respect și recunoștință) este montura care 
fixează pietrele prețioase ale cărților „bune” în bijuteria 
universală a literaturii pentru copii. Bănuiesc că nimeni 
nu-și propune să scrie cărți „proaste” așea, de-a’ dreaq... 
Totuși, acestea apar. Și funcționează ca o jertfă, e drept, 
involuntară, pe altarul literaturii. E la fel de adevărat însă 
că și o carte „proastă” își găsește cititori fideli, pe care-i 
satisface pe deplin. Și unde mai pui că și dintr-o carte 
proastă se poate învăța foarte mult! Oricum, necitind 
toate cărțile pentru copii care s-au scris – nici măcar la 
noi, nici măcar în ultimul deceniu – nu sunt în măsură să 
le departajez într-un top.

4. Prin exemplul personal al părinților, fraților 
mai mari, educatorilor etc. Dacă-i vor vedea pe cei din 
jur citind, cei mici vor începe să-i imite. Știu, părinții 
n-au timp să citească… Dar dacă și-ar fi făcut timp să 
le citească celor mici de la început – și acest început 
coincide, după unii cercetători, cu faza intrauterină – 
lectura nu le-ar mai părea acestora un exercițiu atât de 
respingător. Cititul împreună cu cei mici joacă un rol 
esențial în formarea viitorilor cititori. Desigur, există și 
cititori care se formează pe cont propriu. Totdeauna au 
existat. Dar azi numărul lor pare să scadă vertiginos.

Alec BLENCHE 

1. Piața de carte s-a dezvoltat foarte mult, ceea 
ce a permis autorilor români să prindă mai mult curaj și 
să publice mai multe cărți. 

2. Statutul literaturii pentru copii s-a schimbat 
esențial în ultimii 6-7 ani, devenind cel mai important 
segment de pe piață. Iar acest lucru este unul dintre cele 
mai bune semne de sănătate ale unei societăți.

3. Nu aș face un top, dar pot face câteva 
recomandări. Cele 6 cărți din seria „Călătoriile lui 
Erus”, scrisă de Alec Blenche, toată colecția Jules Verne 
și, bineînțeles, Mark Twain.

4. Lectura, ca orice alt comportament pozitiv, 
este încurajată prin propriul exemplu. Intervine aici 
datoria părinților și a educatorilor. Mediul în care 
trăiește este cel care îl inspiră pe un copil către citire și 
visare. Şi astfel devine responsabilitatea noastră să-i îi 
atragem pe copii mai mult înspre cărți.

Lavinia BRANIȘTE 
 

1. Cu toate că se publică în continuare mult mai 
multe traduceri decât literatură autohtonă (lucru valabil 
pentru toată literatura, nu doar pentru cea dedicată 
copiilor), există în ultimii ani o dezvoltare clară a acestui 
segment. Toate editurile mari au colecții pentru juniori, 
iar pe lângă acestea există și edituri dedicate exclusiv 
literaturii pentru copii. Acum zece sau douăzeci de 
ani ar fi fost mult mai greu, dacă nu chiar imposibil, 
să publici o carte pentru copii în România, în calitate 
de autor român. Dar acum mi se pare că lucrurile încep 
să intre, încet-încet, în normal. Pe lângă autori, avem 
și ilustratori foarte buni și edituri tot mai dispuse să 
investească în calitatea cărților publicate.

2. Nu, nu prea s-a schimbat. Se mai scrie pe 
bloguri, se mai fac dosare și anchete în preajma zilei 
de 1 iunie, dar altfel nu se scrie despre literatura pentru 
copii și nici nu există premii relevante pentru această 
categorie. Poate lucrurile se vor schimba încet-încet. Nu 
demult, scriitorul Alex Moldovan a început o rubrică 
dedicată literaturii pentru copii în revista „Familia”, din 
câte știu, poate această inițiativă va declanșa și interesul 
altor publicații. 

3. Autorii care n-ar lipsi din acest top ar fi 
(într-o ordine oarecare): Ana Rotea, Raluca Poenaru, 
Alex Moldovan, Adina Rosetti, Victoria Pătrașcu, Iulia 
Iordan, Oltea Enache (o autoare proaspăt debutată 
la editura „Vlad și cartea cu genius”), Diana Geacăr, 
Florin Bican etc. Și mi-aș permite să menționez aici 
și ilustratorii foarte buni pe care îi avem, merită din 
plin căutați și ei (ordinea e tot așa, aleatorie): Veronica 
Neacșu, Irina Dobrescu, Anca Smărăndache, Dan 
Ungureanu, Cristiana Radu, Oana Ispir, Ágnes Keszeg, 
Zelmira Szabó, Andrei Măceșanu și mulți alții.

4. Cred că va mai trece multă vreme, din păcate, 
până când noi, românii, la nivel de societate, vom 
înțelege pe deplin de ce e important să fim educați (măcar 
pentru a nu ne transforma în forță de muncă ieftină și 
ușor de manipulat, dacă nu pentru altceva). Foarte mulți 
dintre noi nu înțeleg ce rost are școala sau de ce nu e 
o pierdere de vreme să citești, iar acestea sunt lucruri 
care se repară foarte greu. Autoritățile trebuie să se 
implice serios, asumat și pe termen lung în acest demers. 
E o discuție atât de lungă și de complicată, încât mi-e 
imposibil să rezum. Ne trebuie educație de calitate, școli 
dotate (mai ales în mediul rural, acolo unde locuiește 
aproape jumătate din populația țării), cu profesori buni, 
biblioteci cu fondul de carte adus la zi, o programă 
școlară actualizată și lecturi accesibile în manuale. De 
asemenea, pentru copii educați ne trebuie părinți educați 
sau deschiși către educație, care să nu-i descurajeze 
pe copii în legătură cu continuarea studiilor și care să 
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creadă cu adevărat că școala e o cheltuială care merită. 
Există multe ONG-uri care fac proiecte de educație prin 
cultură în zonele defavorizate și există oameni inimoși 
care strâng donații de cărți pentru bibliotecile școlare sau 
comunale, dar aceste acțiuni, deși se fac cu mult efort la 
nivel individual, sunt invizibile pe plan național. Nu se 
poate fără implicarea autorităților. Dar niște politicieni 
educați și competenți și care să prețuiască educația 
și cultura rămân pentru noi un vis cu slabe șanse de a 
deveni realitate în viitorul apropiat.

Tatiana CAUNI 

1. Cred că în ultimii ani avem parte și de 
literatură autohtonă pentru copii, dar și de traduceri 
bune. E nevoie de un echilibru între cele două, pentru 
că avem nevoie și de literatura scriitorilor contemporani 
– pentru ca tinerii să intre în contact cu aceștia, dar și 
de cea străină – pentru că unele traduceri sunt foarte 
reușite, iar copiii sunt tentați să caute apoi informații 
despre subiectul cărții.

2. Tind să cred că am evoluat pozitiv în acest 
sens, mai ales că se vorbește atât de mult despre literația 
timpurie. Literatura pentru copii este relevantă în acest 
sens, avem nevoie de ea, copiii au nevoie de ea. Pentru 
ca acest gen de literatură să prindă și mai mult aripi, 
avem nevoie și ca părinții să fie alături de profesori. Cred 
că în familie se pun bazele primelor lecturi și abia apoi 
în grădiniță și școală. Perioada preșcolară are și ea rolul 
ei în dezvoltarea literației, a „poftei” pentru lectură,

3. Eu lucrez cu adolescenți care citesc deja 
alt tip de carte, încercăm să-i îndreptăm și spre cartea 
clasică cum ar fi Ch. Dickens, G. Orwell, O. Wilde, 
W. Golding, J. D. Salinger, R. Bradbury, J. Austen, 
Shakespeare etc., dar în același timp citim și autori 
contemporani, Mircea Cărtărescu sau Ioana Pârvulescu, 
ne plac volumele colective de autori contemporani, 
cum ar fi Cartea simțurilor sau Casele vieților noastre. 
Însă, dacă ar fi să lucrez cu copii de primar și gimnaziu, 
m-aș gândi că ar trebui să nu lipsească din lecturile lor 
Veronica D. Niculescu, Adina Popescu, Ioana Nicolaie, 
Alex Moldovan, Florin Bican, iar dintre cei străini 
Roalh Dahl, M. Ende, M. Twain, M. Cuevas etc.

4. Cred că în primul rând introducerea unor 
cursuri de literație timpurie atât pentru elevi, cât și 
pentru părinți ar prinde bine, apoi realizarea unor 
„Cluburi de lectură” în școli (s-a încercat ceva în acest 
sens cu „Lecturiada” și cu acel concurs „Abilitatea ca 
lectură de viață”) la care să participe elevi, profesori de 
alte specializări, dar și părinți. Se pot face, de asemenea, 
și Ateliere de scriere creativă, Ateliere de artă, Ateliere 
de dezbateri, Ateliere de teatru și improvizație, orice 
poate avea ca scop înțelegerea lumii în care trăim. Se 
pot face multe lucruri, trebuie doar să vrem și să avem 
pasiune pentru ceea ce ne propunem.

Mulțumesc frumos.

Sidonia CĂLIN 

1. Da, s-a dezvoltat în ultimii 10-15 ani, dar nu 
suficient de mult. De tradus, se traduce mult, dar asta nu 
este o problemă atâta vreme cât sunt traduceri ale unor 
cărți bune. 

2. Literatura pentru copii este considerată în 
continuare un gen minor la noi în țară. Critica pentru 
acest gen de literatură nu există, din păcate. Și aceasta 
reprezintă o mare problemă, fiindcă oamenii nu știu 
după ce criterii să aleagă o carte bună. 

Singurul lucru care s-a schimbat de puțin timp 
este că au apărut câțiva scriitori noi pentru copii. Mai bine 
zis câteva scriitoare curajoase și talentate. Și bineînțeles 
ilustratori. Apar din ce în ce mai mulți ilustratori și acest 
lucru este foarte important, fiindcă orice copil va alege 
o carte în primul rând pentru ilustrație. Impactul vizual 
este cel mai important pentru copil.

3. Fiind ilustrator, voi face un top al celor mai 
bune cărți ilustrate.

 Îi las pe scriitori să se pronunțe în privința 
textului.

1. Fabuloasele ore ale lui Jacominus Gainsborough, 
ilustrată și scrisă de Rebecca Dautremer
2. Alice în țara minunilor de Lewis Carroll, ilustrată 
de Rebecca Dautremer
3. Prințese date uitării sau necunoscute de Philippe 
Lechermeier, ilustrată de Rebecca Dautremer
4. O biblie de Philippe Lechermeier, ilustrată de 
Rebecca Dautremer
5. Mamade Walter Crane
6. Mama de Helene Delforge, ilustrată de Quentin 
Greban
7. Suflătorul de vise de Bernard Villiot, ilustrată de 
Thibault Prugne
8. Croitorașul cel viteaz de Arnica Esterl, ilustrată 
de Olga Dugina și Andrej Dugin
9. Smon Smon, scrisă și ilustrată de Sonja Danowski
10. Florile Micuței Ida de Hans Christian Andersen, 
ilustrată de Daniela Iride Murgia.

4. Soluția, din punctul meu de vedere, este 
destul de simplă în teorie: Biblioteci - Tabere de creație 
– Concursuri.

Bibliotecile ar trebui să existe în fiecare 
școală din țară, biblioteci cu cărți noi, ultimele apariții, 
actualizate an de an. Din păcate aceste biblioteci nu 
există sau sunt foarte, foarte puține. Chiar și acolo unde 
ele există (din bunătatea unor oameni care se gândesc 
la viitorul acestor copii, dau exemplu aici Fundația 
Melior, care se străduiește prin forțe proprii să facă 
biblioteci școlare), munca nu s-a încheiat. În aceste 
biblioteci trebuie să existe oameni dedicați care să știe 
să-i atragă pe copii în lumea cărților. Ar trebuie să existe 
întâlniri periodice cu scriitori și ilustratori, în fiecare 
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şcoală, poate chiar în fiecare lună. Aceștia pot face 
ateliere, lecturi și multe alte activități care îi vor atrage 
cu siguranță pe copii către lectură. Nici măcar nu este 
ideea mea, ci așa se procedează în țările din occident, 
cu rezultate foarte bune. Apoi pot fi organizate tabere 
de creație, de scriere creativă, de arte plastice, tabere 
în care sunt invitați scriitori și ilustratori. Vai, ce multe 
lucruri se pot face aici!

Mai sunt și concursurile, organizate de către 
edituri, de școli, concursuri cu premii, prin care copilul 
să fie recompensat pentru ceea ce face, fie că este vorba 
de scris sau de ilustrație. Să înțeleagă de mic că este 
răsplătit pentru munca sa. Nu sunt deloc de acord cu 
concursurile de tip voluntariat, nu duc la nimic bun. 
Spuneam la început că soluția este simplă în teorie, 
fiindcă în practică ea nu există sau există prea puțin. 
Este nevoie de oameni responsabili în conducerea 
guvernului care să pună în aplicație acest sistem de 
educație și cultură și de fonduri alocate corespunzător. 
Or, oameni responsabili cu-adevărat la conducerea 
culturii, spre tristețea mea și a tuturor, nu am văzut. 
Din fericire, mai există oameni cu suflet care încearcă 
prin fundații sau ONG-uri să facă ceva pentru educația 
copiilor. Am dat exemplu mai sus Fundația Melior, în 
spatele căreia se află scriitoarea Ioana Nicolaie, care a 
realizat 16 biblioteci în țară, donându-le aproximativ 
7500 de cărți noi-nouțe. 

Este nevoie de astfel de oameni...
 

Paul CERNAT

În loc de a clama „minoratul” literaturii 
pentru copii, ar trebui să ne îngrijoreze 
minoratul metadiscursurilor dedicate ei

1. Fără să am la dispoziție suficiente date 
statistice – studii de piață, planuri editoriale, cifre 
de vânzări ș.a.m.d. – constat că, în ultimii zece ani, 
editurile românești au început să se deschidă, tot mai 
mult, și către literatura autohtonă pentru copii (sau 
„pentru copii și tineret”, cum i se spunea pe vremuri). Și 
nu mă refer doar la reeditările de vechi best sellers, ci și 
la apariții mai recente, din anii 2000-2020 (ilustrate de, 
între alții, Stelian Țurlea, Petre Crăciun, Adina Popescu, 
Lavinia Braniște, Ioana Nicolaie, T.O. Bobe sau, de 
ce nu, Mircea Cărtărescu în Enciclopedia zmeilor). 
Sigur, traducerile continuă să domine autoritar, după 
ce în deceniile comuniste datele politicilor editoriale 
autohtone duseseră la o înflorire fără precedent a 
genului în literatura română; nu-i mai puțin adevărat 
însă că revirimentul interesului autorilor români pentru 
acest tip de literatură, coroborat cu acela el editurilor 
pentru publicarea lor, se află într-o creștere vizibilă, 
chiar dacă – pentru moment – mult sub cel al producțiile 

S.F. sau polițiste. Au apărut și tot mai multe colecții de 
profil, între care unele s-au impus (Arthur de la Art, 
Corint Junior de la Corint, Litera Junior de la Litera, 
Literatura pentru copii – centrate mai ales pe basme – 
de la Polirom, colecții similare la Humanitas, Paralela 
45 ș.a.). Există și numeroase vlog-uri de succes, unde 
copiii se află pe post de comentatori. Însă, contrar a ceea 
ce s-ar putea crede, literatura în speță este unul dintre 
cele mai dificile genuri, unde nu prea poți să falsezi fără 
să se simtă. Pentru a-i face pe micii cititori („naivi” prin 
excelență, dar greu de păcălit) să creadă în poveștile pe 
care le spui trebuie ca tu însuți, scriitorul/scriitoarea, să 
crezi în ele. Fițele pentru galeria academică sau pentru 
publicul de nișă nu-și au rostul. Din acest motiv (și din 
multe altele) înclin să cred că pentru scriitorii români de 
azi e destul de greu să abordeze competitiv acest tip de 
literatură; chiar mă tem că, pentru mulți dintre cei care 
o desconsideră și (în consecință) o evită, strugurii sunt 
prea acri...

2. Din păcate, nici măcar recenta Istorie 
literaturii române contemporane a lui Mihai Iovănel, 
cea mai deschisă către formele „paraliterarului”, nu 
acordă literaturii pentru copii decât un mic paragraf 
(mai puțin, adică, decât Istoria literaturii române de la 
creația populară la postmodernism a lui Dumitru Micu, 
Istoria lui Ion Rotaru sau Istoria literaturii române 
de azi pe mâine a lui Marian Popa, care au și capitole 
speciale, chiar dacă succinte, dedicate „literaturii de 
consum” și „paraliteraturii”; cu precizarea că literatura 
română pentru copii din anii comunismului, de care 
se ocupă aceștia din urmă, e infinit mai bogată și mai 
valoroasă decât cea publicată în postcomunism). 
Prejudecata „minoratului” este veche la noi și ar trebui 
urgent deconstruită; cu atât mai mult cu cât, în România 
și aiurea, literatura pentru copii are o istorie, inclusiv 
ideologică, bogată, complicată, în care capodoperele – 
cu nimic mai prejos decât cele mainstream – abundă. 
În plus, multe din aceste cărți sunt – cu expresia lui 
Max Jacob – „pentru copii și rafinați.” Cum, unde să 
încadrezi Robinson Crusoe, Insula comorii, Cărțile 
junglei sau Stăpânul inelelor? Din fericire, constat de 
mai multă vreme în rândul studenților și masteranzilor 
un interes crescut – uneori chiar profesionist – pentru 
studierea „câmpului” literaturii pentru copii, dublat 
de insatisfacții (legitime) privitoare la puținătatea și 
precaritatea referințelor autohtone în domeniu. Într-
adevăr, dincolo de utilele, dar modestele „defrișări”, 
vechi de câteva decenii, ale lui Hristu Cândroveanu 
(Literatura română pentru copii, Ed. Albatros, 
București, 1988), sau de volumele unor cercetători mai 
aplicați ai fenomenului, precum Adela Rogojinaru, 
(O introducere în literatura pentru copii, Oscar Print, 
București, 1999), Iuliu Rațiu (O istorie a literaturii 
române pentru copii și adolescenți, Editura Prut, 
Chișinău, 2005), Florica Bodiștean (Literatura pentru 

starea literaturii pentru copii



63

copii și tineret dincolo de „story”,Casa Cărții de Știință, 
Cluj, 2007), Mihaela Cernăuți-Gorodețchi (cu mai 
multe lucrări semnificative, cărora li se cuvin adăugate 
și demersurile Alinei Pamfil), bibliografia de primă 
linie rămâne insuficientă, cantonată – preponderent – 
într-o zonă didactic-informativă, cu puține deschideri 
hermeneutice, socio-culturale sau politice avizate. În 
loc de a clama, inept, „minoratul” literaturii dedicate 
vârstelor dintâi ale omului, ar trebui să ne îngrijoreze 
minoratul metadiscursurilor autohtone dedicate ei. 
Poate am eu goluri de informație în materie (și am, cu 
siguranță!), dar nu-mi aduc aminte de (spre exemplu) 
analize profesioniste, serioase, aplicate Cărților cu 
Apolodor, între atâtea altele. Critica și istoriografia 
noastră literară au restanțe importante la acest capitol, 
care ar trebui depășite rapid și fără complexe stupide. 
Teritoriul în speță – redescoperit cu adevărat de 
(pre)romantici, acum două secole și jumătate, după 
deschiderile „modernului” Ch. Perrault – e, de fapt, 
atât de ofertant încât chiar mă mir că nu s-a ocupat mai 
multă lume, sistematic, de el. El sedimentează o tradiție 
milenară de epopei, mitologii, narațiuni inițiatice 
sau fabulistice din „copilăria” umanității, împinse 
(chipurile) în minorat de mentalitatea laică, raționalistă 
și pozitivistă a modernității. Ar fi necesare, în acest sens, 
granturi speciale, programe masterale și doctorale etc. 
De fapt, aproape totul rămâne de făcut aici.

3. Aș putea alcătui, oricând, un top 10 național 
și un top 10 internațional în materie, din care n-ar trebui 
să lipsească următoarele capodopere clasice: Peripețiile 
lui Alice în Țara Minunilor de Lewis Carroll, integrala 
romanelor lui Jules Verne, Poveștile lui Hans Christian 
Andersen (mai mult decât cele ale fraților Grimm), 
Aventurile lui Tom Sawyer (și Huck Finn) de Mark 
Twain, Colț alb de Jack London, Cronicile Narniei de 
C. S. Lewis, seria cu Tartarin ale lui Alphonse Daudet, 
Prințul fericit de Oscar Wilde, Micul prinț de Antoine 
de Saint-Exupery, Poveste fără sfârșit de Michael 
Ende, Mary Poppins de P. L. Travers – la categoria 
„internațional”, cu regretul de a lăsa pe dinafară 
nenumărate istorisiri inconturnabile (între care Vrăjitorul 
din Oz de Frank Baum, Pinocchio de Carlo Collodi și 
Burattino de Alexei Tolstoi, Poil de carotte de Jules 
Renard, Doctorul Aumădoare de Kornei Ciukovski). 
Pentru literatura română – lecturi obligatorii mi se par 
cele două Cărți cu Apolodor de Gellu Naum, Dumbrava 
minunată de Mihail Sadoveanu (la pachet cu În casa 
bunicilor de Ionel Teodoreanu), Fram, ursul polar de 
Cezar Petrescu, Cartea cu jucării a lui Tudor Arghezi, 
Toate pânzele sus! de Radu Tudoran, Unde fugim de-
acasă de Marin Sorescu, Cireșarii de Constantin Chiriță, 
Recreația mare de Mircea Sântimbreanu, Croitorul de 
povești de Marta Cozmin, deși poate ar trebui să încep 
cu Legendele Olimpului repovestite de Alexandru Mitru 
sau Basmele românilor de Petre Ispirescu, în special 

pentru incomparabilul Tinerețe fără bătrânețe și viață 
fără de moarte (Nota Bene: Legendele lui Alexandru 
Mitru se achită mult mai eficient de „împrietenirea” 
copiilor cu mitologia elină decât, să zicem, traducerea 
Odiseei realizată – în proză – de E. Lovinescu pentru 
uzul fetiței sale Monica). Dar bijuteriile imaginative 
ale Luciei Olteanu, dar fanteziile șarmante ale lui 
Octav Pancu-Iași, dar...? Fără îndoială, aș putea indica 
și cărți mai excentrice și/sau mai... contemporane, dar 
rămân convins că experiența frecventării „clasicilor” e 
esențială și în acest domeniu, așa că...

4. Nu doar ca profesor, ci și ca proaspăt tătic, 
îmi pun tot mai serios această problemă. Nevoie de 
poveste e, fără doar și poate, „antropologică”, dar ea 
tinde să vină azi tot mai puțin prin intermediul cărților. 
Experiența directă îmi spune că primul contact 
eficient cu lectura (despre cea literară vorbesc) are 
loc de regulă în familie. E foarte important dacă un 
copil deschide ochii într-o casă cu cărți și vede de 
timpuriu că lectura e o ocupație importantă pentru cei 
din jur. Dar nu-i mai puțin adevărat că nu toți copiii 
au „instinctul” ăsta, și dacă nu-l au, nu-l poți induce 
din afară cu nici un chip; poți doar să-l cultivi dacă el 
există deja, fără ca micii „pacienți” să aibă impresia că 
li se impune asta, că sunt manipulați. Dacă înveți de 
timpuriu, cu ajutorul cărților, să descoperi lumea, s-o 
înțelegi cu mintea ta punându-i întrebări, să evadezi, 
apoi, în lumi alternative (nu doar în filme sau jocuri 
pe computer), ești pe drumul sigur, și nici măcar 
presiunea unui anturaj școlar imun la lectură nu te 
va abate de la el. Mulți copii cresc în case fără cărți, 
dar descoperă viciul cititului pe alte căi, misterioase. 
Cu toate bunele intenții, școala nu le poate stimula 
apetitul decât accidental; ea transformă, inevitabil, 
lectura în obligație sau normă, iar obligația, se știe, 
ucide pasiunea – orice pasiune. Școala ar trebui, cred, 
să-și asume alte misii: cunoaștere, competitivitate 
etc. Dacă acestea pot genera, din când în când, și 
plăcere, cu atât mai bine. Iar programele sociale pentru 
stimularea lecturii, oricât de bine intenționate, rămân, 
deocamdată, frecții la un picior de lemn, într-un tip 
de societate unde clasa de mijloc (fără a mai vorbi de 
elitele conducătoare) tinde tot mai mult să citească 
doar cărți de self help. Exagerez, știu, et pour cause. 
Asemenea demersuri n-ar trebui, desigur, abandonate, 
dimpotrivă, însă ar fi de dorit să vină, prioritar, în 
întâmpinarea celor atrași de lectură, dar care nu au 
mijloacele necesare să-și procure cărțile de care au 
nevoie. Ar trebui, pe de altă parte să crească din nou, 
importanța socială a lecturii beletristice – fapt care 
implică alte mecanisme instituționale, nu lipsite de 
riscuri în plan „educativ”; dar a fost vreodată altfel?).
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Ioana CISTELECAN 

1. Aș zice că și, și: am constatat cu bucurie 
că toată această gamă a curiozității specifice vârstei 
lecturii fragede poate fi satisfăcută de piața editorială 
autohtonă, căci ai de unde alege; de-acum clasicii autori 
arhi-prizați de publicul de pretutindeni, și-anume J. K. 
Rowling cu seria Harry Potter, J. R. R. Tolkien cu suita 
Stăpânul inelelor sau britanicul Roald Dahl cu de-acum 
faimoasele Matilda, Marele uriaș prietenos și Charlie și 
fabrica de ciocolată au fost traduse și oferite audienței 
din România, dar și scriitori de-ai noștri au produs (și 
continuă să o facă inspirat) povești și eroi pe placul 
junilor cititori, cu vădit succes, și-aici îi pomenesc total 
aleatoriu pe Veronica D. Niculescu, O vară cu Isidor, 
Alex Moldovan, Olguța și un bunic de milioane,Radu 
Țuculescu, Ina și Ariciul Pit. Aventuri în aparatul de 
fotografiat al bunicului (I și II) și Mircea Pricăjan, 
Pumnul de fier.

2. Dacă e să ne referim la o practică a unei exegeze 
specializate, exclusiv dedicate analizei ori măcar 
recenzării cărților ce sunt circumscrise acestei umbrele 
a literaturii pentru copii, răspunsul e încă negativ, căci 
astfel de radiografii ale acestui soi de ficțiune nu sunt o 
modă, nu sunt o constantă; chiar și eu am semnat două 
asemenea prezentări de cărți adresate publicului jun nu 
atât ca specialistă pe această nișă, ci mai degrabă dintr-o 
pură plăcere a revelației pe parcursul lecturii alături de 
copila mea, ca rezultat direct al surprizei identificării 
unor prozatori autohtoni ce au imaginat aventuri pe 
gustul deopotrivă al celor mici și al celor mari. Însă de 
vreme ce editurile încurajează tot mai vădit oferta de 
poveste încondeiată de autori din spațiul nostru, nu văd 
de ce nu s-ar ivi și voci critice ce să se dedice unei astfel 
de interpretări. Există evident o doză mai mare de atenție 
acordată ficțiunii acestei grupe de vârstă deocamdată pe 
piața cărții, nu neapărat ca așezare în canon estetic din 
partea actanților critici. Fie și așa, e un progres.

3. Propunerea mea de top 10 al cărților pentru 
copii ar încerca să îmbine titlurile clasice cu cele la 
modă acum, iar ordinea enumerării nu vizează defel o 
ierarhie valorică; înadins nu voi include nici un autor 
român în vogă acum, să nu fie cu supărare. Ar fi așa: 

1. Nikolai Nosov, Aventurile lui Habarnam
2. Jonathan Swift, Călătoriile lui Guliver
3. Frank Baum, Vrăjitorul din Oz
4. Antoine de Saint Exupery, Micul prinț
5. Roald Dahl,Matilda, Marele uriaș 

prietenos,Charlie și fabrica de ciocolată...
6. Jules Verne, Insula misterioasă, O călătorie 

spre centrul Pământului, Ocolul Pământului în 80 
de zile, Copiii căpitanului Grant, 20000 de leghe 
sub mări

7. J. K. Rowling, seria Harry Potter
8. J. R. R. Tolkien, seria Stăpânul inelelor
9. Mark Twain, Aventurile lui Tom Sawyer, 

Aventurile lui Huckleberry Finn
10. Michael Ende, Poveste fără sfârșit.

4. Mărturisesc că asta îmi pare cea mai dificilă 
dintre întrebări. Din ipostaza de mamă, caut și testez 
gustul copilei mele continuu; așa am descoperit că ceea 
ce mă definea pe mine ca cititor la vârsta ei (are 11 ani în 
prezent) nu o mai atrage neapărat pe ea, ceea ce e și de 
înțeles până la urmă, dată fiind această explozie de carte 
în toate variantele posibile, accesul de azi la poveste și 
expunerea la tehnica modernă, așezarea în contextul 
internetului... Aș îndrăzni să spun că pofta pentru 
lectură vine mâncând, adică citind, încercând alte și alte 
registre, ingrediente ale poveștii, deschizând porți spre 
universuri literare specifice copilăriei de azi, acceptând 
noi, adulții, fie și cu amărăciune, că altele sunt tendințele 
și că altele sunt interesele, subiectele, personajele, stilul 
care îi fascinează și cucerește pe copiii noștri. Dacă am 
avea și o echipă ministerială la Educație, una care să țină 
pasul cu direcția lecturii celor mici și să ofere manuale 
cu texte cu priză la generația aceasta, ar fi încă un câștig; 
dacă dascălii ar încerca să țină cont de specificul și de 
noua orientare a acestui tip de ficțiune și, mai ales, dacă 
ar renunța să le dicteze analize literare și să-i pună să 
le și memoreze și-ar încerca în schimb să le deschidă 
apetitul cu fragmente, cu discuții pe textele care au 
trecere astăzi la această generație, dacă i-ar încuraja să 
le gândească, dacă i-ar face să înțeleagă că literatura e o 
opera aperta, că ea permite varii direcții în interpretare, 
că o carte poate să spună ceva cuiva și să creeze un cu 
totul alt cosmos în mintea altcuiva...; dacă s-ar organiza 
întâlniri barem o dată pe an între copii și un autor 
român contemporan care semnează o astfel de ficțiune 
ca ei să-l poată pipăi, vorba aceea, să-l dea jos de pe 
piedestal, să-l coboare de pe copertă, din abstract și să-l 
descoase...; dacă revistele de cultură ar rezerva rubrici/ 
spații pentru astfel de texte de literatură pentru copii, 
explicate pe limba lor, în încercarea de a-i transforma în 
cititori fideli, înlesnindu-le astfel o împrietenire reală cu 
povestea și cu autorul ei (așa cum se întâmplă, de pildă, 
mai nou la revista Familia)...; ei, câte și mai câte ar fi 
mai mult decât binevenite în această progresie a lecturii 
și îndeosebi a înțelegerii, a cumpănirii, a filtrării, a 
decantării textului literar în viața și-n cotidianul proxim 
al celor mici...
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Dan COMAN 

1. Piața cărții pentru copii a explodat pur și 
simplu în ultimii ani. În primul rând, datorită unor 
edituri ca Art, Nemira, Polirom, Humanitas, Cartier 
– care au intuit că zona aceasta, prea puțin exploatată 
la noi, va fi tot mai căutată și va avea tot mai mulți 
adepți, așa că au creat colecții pentru cei mici. Cred că 
cea mai importantă strategie pe care au avut-o aceste 
edituri a fost aceea de a atrage autori români (scriitori 
și ilustratori), promovându-i simultan cu autorii străini, 
făcându-i vizibili – ceea ce a dus la creșterea substanțială 
(cantitativă și calitativă) a cărților pentru copii scrise/
ilustrate de autori din România – și, evident, la un număr 
tot mai mare (în permanentă creștere) de cititori fideli. 

2. Nu știu dacă statutul acestei literaturi s-a 
schimbat – cel puțin nu din perspectiva criticilor 
(vezi Iovănel & co.). Dar criticii contează prea puțin 
aici (ca să ne iluzionăm puțin, să credem că am avea 
astfel de cronicari care să scrie coerent și consecvent 
despre literatura pentru copii). Adevărul e că nu prea 
mă interesează dacă e gen minor sau nu. Eu citesc 
de când mă știu cărți pentru copii și descopăr mereu, 
cu încântare, alți și alți autori formidabili, români și 
străini – chiar nu-mi pasă că pentru unii e vorba doar de 
paraliteratură. Pentru mine, ca cititor, literatura pentru 
copii e la fel de importantă ca poezia – așa că mă bucur 
din plin de amândouă.

3. Vă las aici un top 10 – autori români 
contemporani:

1. Ana Alfianu – Val și cetatea sufletelor
2. Mircea Pricăjan – Pumn de fier
3. Călin Torsan – Vrăjitorul dințos
4. Ioana Nicolaie - Vertijia
5. Veronica D Niculescu – O vară cu Isidor
6. Iulian Tănase – Extraordinara călătorie 

a ariciului Ariston
7. Diana Geacăr – Ce văd dragonii
8. Alex Moldovan – Olguța și un bunic de 

milioane
9. Horia Corcheș – Istoria lui Răzvan
10. Lavinia Braniște – Rostogol merge 

acasă
4. Sunt minunate întâlnirile scriitorilor cu 

publicul! Atmosfera de la astfel de întâlniri, entuziasmul, 
râsetele și faptul că cei mici văd că literatura poate fi 
haioasă și relaxantă – sunt elemente fundamentale care 
pot schimba radical percepția asupra cititului. Duceți 
(repetat, constant) în școli scriitori români, lăsați-i să 
vorbească cu cei mici, să se joace de-a scrisul/povestitul 
și să citească împreună – efectele benefice ale unor 
astfel de proiecte nu vor întârzia să apară.

Teodora COMAN 

1. Da, cred că diversificarea și traducerile merg 
mână în mână. Marile edituri care se respectă au înțeles 
că gusturile și interesele copiilor ori ale adolescenților 
față de cărți s-au schimbat, că bibliografia școlară nu 
mai este de actualitate, așa că au lansat câte o colecție 
special dedicată lor. Mă gândesc la Humanitas Junior, 
Polirom Junior și, bineînțeles, editura Arthur, cu cea 
mai diversificată ofertă: Young, Gold, Clasic, Retro, 
Genius, Benzi desenate,Scriitori români contemporani, 
Seria de autor, Lectura pe categorii de vârstă etc. În 
actuala ofertă editorială, autorii români (contemporani 
precum Florin Bican, Horia Corcheș, Mircea Pricăjan, 
Veronica Niculescu, Alex Moldovan, Adina Rosetti, 
Ana Alfianu, Lavinia Braniște, Flavius Ardelean, Alis 
Popa sau clasici, reprezentați de Creangă, Gellu Naum, 
Constantin Chiriță, Mihail Drumeș, Grigore Băjenaru, 
Ionel Teodoreanu etc.) se regăsesc alături de cei străini 
contemporani precum Neil Gaiman, Rick Riordan, 
Lois Lowry, Cornelia Funke, Suzanne Collins, David 
Walliams, Jeff Kinney, Rachel Renée Russell sau R.J. 
Palacio. Un caz special îl reprezintă J.R.R. Tolkien și 
C.S. Lewis care, deși nu sunt contemporani, au devenit 
în ultimii ani, datorită traducerilor, adevărate fenomene 
de piață, concurând seria Harry Potter a scriitoarei 
J.K. Rowling. Am remarcat și un interes crescut față de 
adaptarea și/sau traducerea marilor cărți ale umanității la 
vârsta copiilor, așa cum tocmai s-a întâmplat cu Divina 
comedie, Originea speciilor sau 1001 de nopți, publicate 
de editura Humanitas, dar și față de calitatea grafică, 
asigurată de ilustratori profesioniști precum Ana Alfianu, 
Mihai Coșulețu, Ecaterina G., Anca Smărăndache, 
Dan Ungureanu. Știința însăși poate deveni o aventură 
spațială când e abordată din perspectiva unui copil de 
către un celebru fizician precum Stephen Hawking, care 
a scris, împreună cu Lucy, fiica lui, seria de cărți care 
îl au ca personaj principal pe George. Nu întâmplător, 
mulți dintre autorii cunoscuți pentru proză sau poezie, 
indiferent că sunt români sau străini, au ales să scrie 
cărți dedicate copiilor, un segment de public subapreciat 
până de curând: Jonathan Coe, Amos Oz, Ian McEwan, 
Elif Shafak, Ana Gavalda, Diana Geacăr, Dan Lungu, 
Lucian Dan Teodorovici, Carlos Ruiz Zafon, Moni 
Stănilă, Dan Coman, Radu Vancu, Mircea Cărtărescu 
etc.

2. Încă nu, dar suntem pe drumul cel bun. Lui 
Mihai Iovănel i s-a reproșat că i-a acordat acestui gen, 
în Istoria lui, doar o jumătate de pagină, deci interesul 
criticii literare, dacă mai există ca instituție, e aproape 
la fel de scăzut. Însă autorii au simțit și înțeles cât de 
necesară este revigorarea literaturii pentru copii pentru 
formarea timpurie a unui public de calitate, așa că au 
început să aibă loc ateliere, întâlniri ale autorilor cu 
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publicul țintă în școli, licee sau în cadrul unor festivaluri 
literare precum FILIT, unele edituri chiar au lansat 
concursuri de manuscrise iar autorii sunt din ce în ce 
mai des intervievați și promovați (Scena9, Bookhub sau 
Bookindustry, pe lângă site-urile oficiale ale editurilor).

3. Iată:
1. Mark Twain, Aventurile lui Tom Sawyer
2. Cornelia Funke, Inimă de cerneală
3. Lynda M. Hunt, Ca peștele în copac
4. R.J. Palacio, Minunea
5. John Boyne, Băiatul cu pijamale în dungi
6. James Kruss, Timm Thaler sau râsul vândut
7. Gellu Naum, Cel mai mare Gulliver
8. Frank Baum, Vrăjitorul din Oz
8. 1001 de nopți
10. Nicolai Nosov, Aventurile lui Habarnam

4. În fiecare an, elevii sunt blamați pentru 
analfabetismul funcțional, or, ei sunt doar ,,beneficiariiˮ 
unei educații precare. De fapt, problema reală o 
reprezintă adulții responsabili de actul de educație, 
la toate nivelurile sistemice. Nu e o noutate că o parte 
însemnată a profesorilor români nu se omoară cu cititul, 
iar în loc de exersarea constantă a lecturii investigative, 
care să urmărească deosebirea informației esențiale de 
cea neesențială, înțelegerea mesajului și identificarea 
valorilor din text cu care copiii rezonează, se preferă 
dictatul, simptom al comodității intelectuale, și se 
folosește un limbaj de lemn pe care mulți nici măcar nu îl 
conștientizează. Cu toate astea, aproape toți profesorii își 
dau calificativul FB la sfârșit de an școlar, în disproporție 
cu procentul nesatisfăcător de promovare a elevilor la 
examenele naționale. Avem de-a face cu o autosuficiență 
profesională și ipocrizie instituționalizată. Cred că 
profesorii trebuie obligați să citească anumite titluri, așa 
cum se practică în marile companii cu angajații: lectura 
a devenit parte integrantă din evoluția profesională, 
indiferent de domeniul de activitate. Abia atunci când 
copiii au în față un adult pasionat de cărți, vor începe, și 
ei, să le descopere cu adevărat, indiferent că e vorba de 
părinte sau profesor. Bineînțeles că sunt necesare 
strategii de susținere și încurajare a lecturii la nivel 
instituțional, nu doar la cel al inițiativelor independente 
sporadice. Câteva clipuri de promovare nu sunt suficiente, 
la fel cum conceptele de inter- și transdisciplinaritate, 
prevăzute în programele școlare ca forme de abordare a 
lecturii, nu asigură calitatea literației, câtă vreme lipsește 
fundamentul lecturii clasice. Este necesară participarea 
copiilor și adolescenților la lansări de carte, organizarea 
de întâlniri și dezbateri cu scriitori și reprezentanți ai 
editurilor, cursuri opționale de stimulare a cititului, 
cercuri de lectură, cenacluri sau concursuri de tip OLAV 
sau Humanitas în licee. Mai multe tabere de creație, 
de tipul celei organizate de editura Arthur, cu ateliere 
destinate lecturii și ilustrației, cu directa implicare a 
scriitorilor și graficienilor, este exact ceea ce lipsește. 
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Horia CORCHEȘ

1. Cred că ambele variante sunt valabile. În 
ultimii zece ani să zicem, piața de carte pentru copii 
a crescut enorm. Oferta editurilor a crescut, bazată 
pe o foarte bună intuiție a potențialului pieței, care 
a răspuns favorabil. Din ce am urmărit eu, Editura 
Arthur, imprint al Grupului Editorial Art a dat tonul, 
pentru ca apoi mai toate marile edituri să o urmeze, de 
la Polirom, Nemira până la Humanitas și altele. Dar 
pentru că oferta de manuscrise ale unor autori autohtoni 
era oarecum săracă, în mod firesc s-a apelat masiv și la 
traduceri, mai ales că exista un vid în această privință și 
era păcat, pentru că literatura străină pentru copii este 
extraordinar de diversă și existau nume uriașe de autori 
și de opere care lipseau de pe piața noastră, dacă ar fi 
să mă refer doar la unii ca Neil Gaiman, Roald Dahl, 
J.K. Rowling, Philip Pullman, Rick Riordan etc. În 
paralel însă, și aici pot să mă refer mai în cunoștință de 
cauză la Editura Arthur, ca autor din portofoliul acesteia 
cunoscând mai în amănunțime mecanismul ei intern, s-a 
dorit și dezvoltarea ofertei de literatură autohtonă, prin 
atragerea și motivarea scriitorilor români înspre această 
nișă. Au apărut concursuri cum este Trofeul Arthur, s-au 
publicat și s-au promovat romane pentru copii ale unor 
autori români consacrați sau ale unor debutanți, fapt care 
încet-încet a dus la crearea unei efervescențe interne de 
bun augur. Dacă ne uităm astăzi la modul în care arată 
portofoliul literaturii contemporane pentru copii, vom 
constata că mulți scriitori care se consacraseră ca autori 
pentru adulți au experimentat cu mult succes și în zona 
aceasta a literaturii pentru copii. Astăzi încă predomină 
traducerile, ceea ce e oarecum firesc, dar numele de 
autori români nu lipsesc și sunt în creștere continuă.

2. A fost și este în continuare considerată un 
gen minor de critica literară. Știți, desigur, polemica 
iscată spre exemplu în jurul jumătății de pagini dedicate 
literaturii pentru copii în Istoria... lui Mihai Iovănel. Dar 
în cazul lui, rațiunile pe care le-a avut îmi par justificate 
și răspund cumva întrebării dumneavoastră. Nu există 
de fapt un interes al criticii literare pentru acest gen, căci 
nu există cercetare în domeniu suficient de solidă, nu 
există cursuri la facultăți care să orienteze un demers 
critic și de receptare a acestui gen. Încă lucrurile stau 
prost în această privință. Cronici s-au mai scris, dar 
puține, ocazionale, am mai scris și eu când și când, acum 
are Alex Moldovan o rubrică în revista Familia, a mai 
scris Alina Purcar prin Observator cultural, au mai atins 
problema ici-colo unii și alții, dar un efort consistent și 
constant în această direcție nu există. Și e păcat. 

3. Nu-mi plac topurile. Mai ales cele literare 
sau artistice în general. În plus, nu mi-e destul de clar 
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la ce să mă raportez: în general la literatura pentru 
copii, din toate timpurile și din toată lumea, la literatura 
contemporană pentru copii, la literatura română 
contemporană? Am să fentez și răspund enumerând zece 
titluri care îmi vin rapid în minte din literatura română 
contemporană pentru copii, fără să le ierarhizez (puneți-
le dv. în ordine alfabetică...):

1. Alex Moldovan – Olguța și un bunic de milioane 
(dar și celelalte volume din ciclu, al doilea apărut, 
al treilea în lucru)
2. Lavinia Braniște – ciclul Rostogol
3. Florin Bican – Tropice tâmpe, respectiv Și v-am 
spus povestea așa
4. Mircea Pricăjan – Pumn de fier
5. Veronica D. Niculescu – O vară cu Isidor
6. Adina Popescu – Povestiri de pe Calea Moșilor, 
dar și O istorie secretă a Țării Vampirilor
7. Ioana Nicolaie – Ferbonia, dar și Arik
8. Lucian Dan Teodorovici – Silvestru și Marele 
Dictatod
9. Dan Coman – Plictisitoarea vacanță de vară a 
fraților Rățoi
10. Matei Vișniec – Omul de zăpadă care voia să 
întâlnească soarele

4. Literația n-are de-a face cu încurajarea 
lecturii. Analfabetismul funcțional de care se face 
atâta caz în raport cu testările PISA ține de un act mai 
complicat, al comprehensiunii. Lectura în sine, fără o 
orientare a demersului de comprehensiune așadar, la 
copiii mici, dar și la adolescenți, nu e suficientă. De 
citit, în rândurile copiilor, se citește. Mai ales până la 
intrarea în liceu, copiii citesc, dacă profesorii și părinții 
susțin prin recomandări lectura. O spun din experiență, 
în școala unde predau copiii cumpără mereu cărți 
recomandate de profesori și le citesc cu destulă 
aviditate. Vorbesc despre literatura pentru copii recentă, 
traduceri sau autori români. O spun și din experiența 
de autor, sunt mereu invitat la întâlniri cu elevii din 
toată țara. Deci marota aceasta nu cred că mai trebuie 
întreținută: copiii citesc, dacă le recomanzi să citească. 
Sigur, e mereu loc de mai bine, piața de carte pentru 
copii trebuie să se dezvolte în continuare, marketingul 
editurilor pe această componentă trebuie să fie cât mai 
creativ, scriitorii trebuie încurajați și susținuți, prin 
politici naționale culturale și educaționale, dar și prin 
politici ale editurilor. Eu cred că stăm tot mai bine la 
capitolul lectură în rândurile copiilor. Pentru a obține 
însă performanță la testările PISA, avem nevoie de 
un alt tip de predare a lecturii/literaturii în școală. Și, 
apoi, ar mai fi o problemă: să vedem unde anume se 
rupe filmul și de ce. De ce copiii care în clasele primare 
și gimnaziale citesc, ajung să citească tot mai puțin 
în liceu și apoi poate deloc după terminarea ciclului 
liceal. Cred că tot școala trebuie să răspundă la aceste 
întrebări. 

starea literaturii pentru copii

Melinda CRĂCIUN 

1. Piața cărții pentru copii s-a dezvoltat constant, 
cred eu, de când conceptului de „literatură pentru 
copii” i s-a dat atenție, dar, în ultimii ani, a explodat 
de-a dreptul. Dacă e să privim puțin retrospectiv, putem 
spune că înainte de revoluție Editura Tineretului, Editura 
Albatros, Editura Ion Creangă sau Editura Cartea 
Românească, dacă e să le iau pe cele mai cunoscute, 
publicau și cărți pentru copii, având colecții precum 
„Povești nemuritoare” sau „Povestiri istorice” sau autori 
precum Radu Tudoran, Cezar Petrescu sau Jules Verne, 
cu cărți ilustrate, unele chiar color, pe o hârtie ușor 
gălbuie, care mirosea a cerneală de tipografie, și acestea, 
alături de „Momente și schițe”, respectiv „Poveștile” 
și „Amintirile” lui Ion Creangă puteau fi întâlnite sub 
umbrela literaturii destinate copiilor. Nu mă refer aici la 
literatura aservită, aceea beneficia de multe ori de hârtie 
de calitate și imagini frumos colorate, era accesibilă și 
atractivă ca preț – deși e un subiect interesant și merită 
cercetat, dacă nu de filologi, măcar de sociologi –, ci 
mă rezum la a aminti acele cărți care constituie și azi 
bibliografie școlară. După revoluție, momentul de haos 
a cuprins și piața cărții pentru copii, autorii autohtoni 
fiind nevoiți să se adapteze și să se promoveze pe cont 
propriu (fenomen valabil, în general, întregii literaturi 
românești postdecembriste), însă, în ultimii ani, nu 
numai că s-a specializat și s-a rafinat, ci s-a transformat 
într-o adevărată industrie și vânzările de carte pentru 
copii, dacă e să ne uităm la cifre, sunt constant într-o 
continuă creștere. 

Dacă există cerere, apare, evident, și oferta! 
Humanitas are colecția Humanitas Junior, Nemira 
are colecția Nemi pentru copii, Art – Arthur publică 
și literatură română și are, de ani buni, și un concurs 
dedicat scriitorilor români, Polirom are colecția Polirom 
Junior, apoi edituri precum Booklet, Editura Univers 
Enciclopedic Junior, Editura Cartea Copiilor și multe 
edituri mai mici și mai puțin cunoscute și-au îndreptat 
în ultimii ani atenția spre literatura pentru copii, având o 
politică de marketing, uneori, chiar agresivă. La acestea 
se adaugă blogurile care vând și carte, mă gândesc acum 
la Bicicleta galbenă a lui Alex Moldovan, Prințesa 
urbană, alias Ioana Chicet-Macoveiciuc sau la Gașca 
Zurli în spatele căreia se află echipa Mirelei Retegan, 
diversificând mult speciile de sub tutela conceptului de 
la care am pornit. 

În ceea ce privește opțiunea pentru traduceri, 
aceasta există mai ales la marile edituri, care își permit 
traducători pentru cele mai bine vândute cărți în afară, și 
care se vând foarte bine și la noi, (Ronald Dahl, Sophie 
Kinsella, Astrid Lindgren, colecția Sherlock Holmes, 
Jurnalul unui puști/unei puștoaice, colecția Jeronimo 
Stilton/ Thea Stilton etc.), însă apar și foarte multe cărți 
scrise de autori români, cu real succes în rândul micilor 
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cititori. Mă gândesc acum la cărțile Ioanei Nicolaie, ale 
lui Alex Moldovan, Monica Pillat, Victoria Pătrașcu, 
Sînziana Popescu, Adina Popescu, Lavinia Braniște, 
Carmen Tiderle, Radu Țuculescu, Victoria Furcoiu 
și a multor altor autori iubiți de cei mici. Am văzut că 
bibliotecile achiziționează volume scrise de autori 
români și le și promovează în competiții precum „Bătălia 
cărților”, deci nu putem spune că literatura pentru copii 
din țara noastră este total neglijată.

Autori de poezie, proză și dramaturgie pentru copii 
sunt publicați de zecile de edituri și majoritatea cărților 
beneficiază astăzi de o grafică specializată și profesionist 
realizată, de hârtie de calitate, desene colorate, gata să 
intre în competiție cu gadgeturile atât de iubite de cei 
mici.

2. Nu cred că s-a schimbat mult statutul literaturii 
pentru copii în ultima decadă, din perspectiva receptării 
critice. Dacă citim literatura de specialitate și teoria ce 
vizează această sferă, observăm că încă din 1999, în 
volumul Adelei Rogojinaru O introducere în literatura 
pentru copii (București, ed. Oscarprint), aceasta milita 
pentru introducerea în mediul universitar a studiului 
literaturii pentru copii: „Ar fi de dorit ca mediile academice 
să includă discutarea modurilor specifice acestei literaturi 
în curriculumul de literatură română și universală. Poate, 
astfel vom reuși să inițiem o critică fundamentată a 
genului”. (pp. 211-212)

Din câte știu, doar facultățile cu profil pedagogic 
beneficiază de astfel de cursuri, iar acolo accentul cade pe 
latura formativă a textelor destinate copiilor.

Dacă ne uităm la cronicile sau analizele de carte 
pentru copii, vom observa „sărăcia” interpretărilor 
acestui tip de literatură. Să nu uităm faptul că, scriindu-
se atât de mult, este nevoie de o receptare avizată care să 
direcționeze atenția înspre acele producții literare care să 
stimuleze estetic micul cititor, altfel, lamentările ulterioare 
ale specialiștilor despre lipsa „gustului” la cititorul matur 
sunt nejustificate.

Prin urmare, dacă vrem să facem „educație pentru 
lectură”, trebuie să înțelegem că literatura pentru copii și 
tineret este o literatură pe cale proprie, ca un mod particular 
de existență a literaturii în general, a cărei specificitate 
se revelează nu numai diverselor sale instituționalizări 
canonice sau în sensul manifestărilor sale stilistice și 
funcționale specifice, ci și „ca urmare a receptării sale 
din perspectiva competenței lectorale a publicului vizat”. 
(Mircea Breaz, Literatura pentru copii, repere teoretice și 
metodologice, Cluj-Napoca, ed. ASCR, 2013) 

3. Niciodată nu mi-au plăcut topurile și cred că o 
ierarhizare unică este imposibil de realizat. Dacă ne uităm 
la vânzări, obligatoriu trebuie să punem în discuție și 
strategia de marketing din spatele cărții. Dacă ne uităm la 
ce se împrumută mai mult de la bibliotecă, sunt, din nou, 
câteva condiții care trebuie avute în vedere: ce recomandă 
bibliotecarul, ce se cere la școală, cum arată coperta ș.a. 

Dacă ne luăm după gusturile copiilor, de gustibus non 
discutandum. Dacă ne uităm la ce se recomandă la școală, 
știm cu toții, mai ales cei care avem copii și am trecut 
prin asta sau cei care urmărim fenomenul, că edituri, 
precum Arthur sau Booklet trimit mostre gratuite cadrelor 
didactice și acestea recomandă sau cumpără clasei, cu 
sprijinul părinților, evident, anumite volume, care, astfel, 
ajung în topul vânzărilor pentru că oferă un preț accesibil 
la un număr mai mare de cărți achiziționate și ajung mai 
ușor în casele celor mici pe această cale. Totul e relativ, 
deci, greu de clasificat…

Dacă ne uităm la o vârstă un pic mai mare, categoria 
young adult, aici sunt alte considerente care intră în joc: 
seriale făcute după cărți sau ecranizări ale lor pot ridica 
numărul de vânzări pentru un anumit volum, iar poveștile 
distopice, fantasy-urile, biografiile sau jurnalele, cărțile 
de dezvoltare personală sau orice recomandă influencerii 
intră ușor în trend și, la fel de ușor, unele și dispar. 

Ceea ce e sigur e că se scrie mult pentru copii, și 
este foarte bine. Dincolo de clasicii pe care nu este cazul 
să îi mai amintim și care pierd, încetul cu încetul, teren în 
fața „noutăților”, sunt, totuși câteva titluri pe care le-am 
citit și le recomand cu plăcere, nu numai pentru că mi-au 
plăcut mie, dar și pentru că au fost pe gustul copiilor mei 
sau a copiilor cu care lucrez, și având acel filon estetic 
necesar literaturii, în general. 

E necesară, totuși, o împărțire pe criterii de vârstă, 
deoarece o carte minunată, care ajunge în mâinile unui 
copil înainte ca acesta să fie pregătit ca vârstă să o citească, 
poate însemna o ruptură definitivă cu ea sau cu autorul 
ei sau, și mai grav, cu orice carte, deoarece mesajul care 
ajunge la copilul care citește o carte nepotrivită pentru 
vârsta lui e că toate sunt la fel și că indiferent pe care o 
alege, nu o să îi placă.

Poveștile cu „Bobiță și Buburuză” de Bartos Erika 
au avut mare succes la cei mici, la categoria 2-4 ani, 
colecția Disney, de asemenea, iar dacă e să iau un autor 
român, poate poveștile versificate ale Victoriei Furcoiu 
au avut priză la copiii mei. Basmele și poveștile clasice 
ale fraților Grimm, Charles Perrault sau Ion Creangă, 
culegerile lui Petre Ispirescu și colecția Poveștilor 
Nemuritoare au intrat abia în jurul vârstei de 5-6 ani, 
numiți „anii magici” ai copilăriei.

Poveștile Ioanei Chicet-Macoveiciuc sunt 
construite cu mesaj destul de evident (în detrimentul 
esteticului), dar sunt extrem de gustate de copii. De 
exemplu Adevărul gol-goluț, un volum cu douăsprezece 
texte despre „intimitate, corp, străini și limite” a fost cerut 
săptămâni la rând ca poveste de seară de fetița mea, caz 
nicidecum unic, dacă ne luăm după ce scriu mămicile pe 
blogul autoarei, https://www.printesaurbana.ro/. Poveștile 
Sînzianei Popescu, Pentru Petrică, iepurașul meu cu 
ochii roșii, Mașinuța curcubeu, Teatru pentru prichindei: 
mari, mici și mititei, Domnul de ciocolată, apoi Doctorul 
Aumădoare, de Kornei Ciukovki, Cărțile cu Apolodor, de 
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Gellu Naum, Luna-Betiluna și Dora-Minodora într-un 
gâz-album cu păsărele, de Anamaria Smigelschi, Stejarul 
pitic, cel mai bun tătic, Ziua în care a fugit somnul sau 
Ooooooo poveste de iubire, cărțile Victoriei Pătrașcu, 
intră și ele în sfera cărților pe care le-aș recomanda.

Dacă mergem mai departe ca vârstă și depășim 7-8 
ani, când unii copii deja citesc singuri, dar le place și să li 
se citească în continuare, găsim o paletă și mai variată de 
volume. O inventariere exhaustivă nu este, clar, obiectul 
anchetei de față, și sunt atât de multe cărți bune sau iubite 
de copii încât doar aleatoriu, dacă aș aminti autori precum 
Florin Bican, Lavinia Braniște, Ioana Nicolaie, Radu 
Țuculescu, Adina Rosetti, Veronica Niculescu, Adina 
Popescu, Alex Moldovan, Elena Vizir, din literatura 
română, Ronald Dahl, Cathy Cassidy, Sara Pennypacker, 
Katherine Applegate și mulți alții din literatura universală, 
tot nu aș putea acoperi decât foarte puțin din ceea ce se 
citește azi pe piața cărții pentru copii și merită atenție.

Categoria Young adult nu cred că face obiectul 
anchetei, deși, e foarte interesant cum distopiile, fantasy-
urile sau benzile desenate duc o luptă strânsă cu poveștile 
clasice, cum ar fi Eleonor and Park, Rainbow Rowell, 
mai puțin clasice, dar tot ancorate în realitate, Îți voi dărui 
soarele, de Jandy Nelson sau poveștile în versuri cum 
e Poeta X, de Elizabeth Acevedo. E, totuși, o categorie 
a ficțiunii cu care intră destul de mulți copii în contact 
mai devreme decât, cred eu, ar trebui și nu știu dacă acest 
lucru încurajează „lectura pentru înțelegere” spre care 
tindem în didactica modernă a lecturii, pentru a eradica 
analfabetismul funcțional.

Nu m-am referit deloc la „greii” categoriei, la 
autorii de bibliografie școlară, pentru că îi consider 
binecunoscuți. Ei apar în majoritatea listelor și a 
recomandărilor, ducând propria cruce a limbajului dificil 
sau a subiectului depășit, în lupta cu poveștile actuale. 
Nicidecum nu vreau să minimizez importanța lor, 
valoarea Amintirilor lui Creangă, a Micului Prinț sau a 
Poveștii fără sfârșit e indiscutabilă, însă, dacă vrem să 
câștigăm lupta carte vs. gadgeturi/seriale/filme/desene 
animate, trebuie să ne apropiem de copil dinspre sfera 
sa de interes, și multe din volumele scrise astăzi pentru 
ei fac acest lucru. Abia după ce copilul conștientizează 
frumusețea lecturii și libertatea ce i-o oferă cartea, putem 
să-l purtăm fără grijă spre Coliba unchiului Tom sau să îl 
facem părtaș la Aventurile lui Huckleberry Finn.

Nu am făcut un top și, cu siguranță, nu am amintit 
multe nume valoroase ale literaturii pentru copii, iar 
cei despre care am scris ceva au fost aleși sub impulsul 
momentului și profund subiectiv, prin urmare, dacă e 
să alcătuim un top al celor mai bune cărți pentru copii, 
trebuie să ne uităm, poate, la cărțile premiate (cum ar fi 
Rața, moartea și-o lalea, de Wolf Erlbruch, câștigătoare a 
prestigiosului concurs, Astrid Lindgren Memorial Award, 
sau seria Harry Potter, de J.K. Rowling, premiată și ea 
de mai multe ori), dar acest lucru e ușor de realizat, dacă 

ne uităm la statisticile și ierarhiile editurilor și nu cred că 
face sensul întrebării din anchetă. Prin urmare, dacă ar fi 
să fac o recomandare, aceasta ar fi să li se citească celor 
mici orice adecvat vârstei, doar să li se citească.

4. Sunt câteva lecții pe care, de-a lungul istoriei, ar 
fi trebuit să ni le însușim, și totuși nu o facem. În contextul 
întrebării mă gândesc, inevitabil, la Popa Tanda, nuvela 
lui Slavici, „pedagogul” ardelean care vorbește despre 
puterea fenomenală a exemplului. Un părinte care, 
prin modelul personal nu încurajează lectura, trebuie 
să admită că, dacă are totuși un copil care citește, e, fie 
foarte norocos, fie copilul și-a găsit un model în alte 
persoane care „pierd vremea” citind. Ghilimelele nu fac 
altceva decât să atragă atenția asupra percepției generale 
și generalizate a lipsei timpului din secolul vitezei, în care 
trebuie să te miști repede ca să ții pasul cu schimbările, 
prin urmare tuturor ne place să citim, dar „nu avem 
timp”. Departe de mine vreo atitudine moralizatoare, în 
condițiile în care eu însămi am nevoie de autodisciplină 
severă pentru a pune jos telefonul și a lua cartea în mână. 
Ceea ce am constatat, însă, de-a lungul timpului este că 
dacă vrem să creștem „cititori”, care să înțeleagă mersul 
lumii în care se mișcă, trebuie să îi obișnuim de mici cu 
„efortul” lecturii, ca, mai apoi, să poată singuri beneficia 
de libertatea pe care aceasta le-o oferă. Prin urmare, fac 
parte din categoria celor care îi obligă pe copii să citească, 
pentru că altfel nu au de unde știi că poate să le și placă. 
Apoi, militez mereu pentru adecvarea lecturii la vârsta 
copilului, la sfera sa de interes, la universul său interior, 
astfel încât să identifice în acest act un confort interior pe 
care nu îl găsește altundeva. 

Lectura merge mână în mână cu dezvoltarea 
inteligenței emoționale, iar un copil stimulat în acest sens, 
nu are cum să pice testele PISA.

Iustina CROITORU

1. Piața de carte pentru copii a cunoscut de ceva 
vreme un reviriment aproape fără precedent, sau având 
un precedent prin anii ʼ70-ʼ80, după cum probabil că 
își amintesc cei care au copilărit atunci. Odată cu acest 
interes crescut al publicului, care a făcut ca volumele 
pentru copii să ajungă în prim-planul târgurilor de 
carte și să ocupe suprafețe generoase în librării, a fost 
firesc ca unii editorii să încerce să-și dezvolte și să-și 
diversifice portofoliul și înspre cartea românească, 
oarecum absentă până nu demult. 

Exact asta încercăm să facem, între altele, de 
câțiva ani la Humanitas Junior: să aducem dinaintea 
cititorilor autori și ilustratori români talentați și care 
au ceva de spus. Așa au apărut titluri valoroase precum 
O călătorie prin univers. Astrofizica povestită de 
Cristian Presură, sau Val și Cetatea Sufletelor și Tue, 
uriașul de gheață, scrise și ilustrate de Ana Alfianu, sau 
Călătorie pe Volta, Planeta Becurilor și O călătorie în 
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timp la Oamenii de Neanderthal de Iulian Comănescu, 
cu ilustrații de Raluca Burcă, sau, de curând, Divina 
comedie povestită pentru copii de Corina Anton, cu 
ilustrații de Mihail Coșulețu, o premieră pe piața 
noastră de carte, unde nu a existat până acum un proiect 
românesc asemănător. 

Cu siguranță, nu ne oprim aici. Avem în pregătire 
o sumă de titluri noi, semnate de autori și ilustratori 
români, fie aflați la debut, fie având deja un nume, care 
îi vor surprinde și îi vor încânta pe cei mici. Ceea ce sper 
eu este ca, văzând ușa editurii deschisă, tot mai mulți 
scriitori și artiști talentați să îndrăznească să ne calce 
pragul. 

Cu toate acestea, ceea ce publicăm noi la 
Humanitas Junior și ceea ce publică și alți câțiva editori 
dornici să promoveze autori și ilustratori români încă nu 
se poate măsura cantitativ cu producția de carte tradusă. 
Pe undeva, e firesc, plaja de carte străină pentru copii 
e uriașă, poți merge la sigur alegând cărți premiate, 
notorietatea unor autori îți garantează succesul, riscurile 
sunt, așadar, mai mici decât atunci când alegi să 
investești într-un proiect românesc pe care îl creezi de 
la zero.

2. Mi-e teamă că, în ciuda, revirimentului de care 
aminteam, cartea pentru copii este în continuare un fel 
de Cenușăreasă a pieței editoriale. De pildă, nu avem 
un târg de calibrul Bookfest-ului sau Gaudeamusului 
pentru cartea de copii, deși editorii ar avea cu ce veni 
la rampă, librăriile dedicate exclusiv cărții pentru copii 
rareori supraviețuiesc vreme îndelungată, nu avem 
premii majore, așa cum avem pentru cartea pentru adulți, 
nu există istorie literară ori istorie a artelor vizuale care 
să se aplece și asupra acestui domeniu, deși există autori 
și ilustratori remarcabili, care ar merita pomeniți, nu 
există studii, cercetări, articole serioase dedicate cărții 
pentru copii, iar recenziile sunt sporadice și, de multe 
ori, epidermice. 

Așa se face că nu multă lume înțelege importanța 
vitală a cărților pentru copii la modelarea minții și 
caracterului celor mici, lucru confirmat și de discuțiile 
pe care le-am tot avut de-a lungul timpului cu oameni 
în toată firea care nu reușeau să facă diferența între o 
carte valoroasă, cu ilustrații bune, care formează gustul 
estetic, și una de consum, lipsită de orice merit, care nu 
contribuie cu nimic la educația unui copil. Și, din păcate, 
școala nu ajută prea mult în această direcție, intervenind 
acolo unde părinții nu au timp sau nu se pricep, căci 
instituția școlii e șubrezită de lipsa de atenție din partea 
celor chemați să vegheze taman la propășirea ei.

3. Pentru că până acum întrebările dumneavoastră 
au mers către cărțile românești, am să rămân în același 
perimetru și am să spun că nu putem vorbi despre 
literatură română contemporană pentru copii în general 
fără să-i amintim pe Ioana Nicolaie, Ana Alfianu, 
Carmen Tiderle sau Florin Bican. 

Dar, dacă ar fi să fac un top al cărților publicate 
la Humanitas Junior, care n-ar trebui să lipsească din 
biblioteca niciunui copil, aș pune în capul listei toate 
atlasele pe care le-am publicat până acum: Hărți, 
Animalium, Historium, Dinosaurium, Planetarium, 
Timeline, Sub pământ. Sub ape, Povestea vieții. 
Evoluția, De la mic la mare, De la Pământ la stele, 
Cartea marilor descoperiri. Nu cred să existe cărți mai 
frumoase și care să răspundă mai lămuritor la oricare 
dintre întrebările copiilor. Aș continua cu o altă serie, 
cea scrisă și ilustrată de Jeanne Bendick despre viețile 
a patru oameni care au schimbat lumea: Arhimede, 
Herodot, Galen și Galileo Galilei. Cu siguranță, din 
enumerare nu poate lipsi seria George de Stephen 
și Lucy Hawking, șapte volume fascinante care 
reprezintă, totodată, un model despre cum ar trebui să 
le fie predată știința copiilor. Și, ca iubitorii de povești 
și romane să nu creadă că i-am uitat, voi continua cu 
câteva „trufandale“: Swimmy de Leo Lionni, minunat 
tradusă de Liana Alexandru, Tigrul nerecunoscător. 
Povești asiatice traduse de Ștefan Liiceanu și ilustrate 
de Ana Alfianu, romanele grafice Iliada și Odiseea, cu 
adevărat capodopere ale genului, semnate de Gareth 
Hinds, și mă voi opri aici, invitându-i pe cei care vor să 
afle mai multe despre portofoliul Humanitas Junior să 
ne viziteze site-ul, unde îi așteaptă peste 160 de titluri 
unul și unul.

4. Această problemă este atât de gravă, de 
complexă și de ramificată, încât nu există soluții nici 
ieftine, nici simple și nici rapide. Așa că am să înșir, 
într-o ordine absolut aleatorie, câteva dintre condițiile 
pe care le bifează orice țară civilizată care înțelege că 
bunăstarea ei depinde în primul rând de educația celor 
care o populează: politici coerente care să susțină 
educația și cultura și bugete adecvate; o programă 
școlară atractivă, care să încurajeze lectura de plăcere, 
creativitatea, gândirea liberă, nu memorarea de clișee; 
racordarea acelei programe la lumea înconjurătoare; 
manuale făcute cu simț de răspundere și cu înțelegerea 
faptului că în ultimii treizeci de ani lumea s-a schimbat; 
biblioteci bine garnisite în școli și grădinițe și, evident, 
fonduri pentru achiziții de carte; librării și biblioteci 
active în fiecare localitate; secții în instituțiile de 
învățământ superior cu profil filologic și de arte dedicate 
domeniului cărții; acoperire media mulțumitoare, 
căci au dispărut emisiunile culturale, iar publicațiile 
culturale, câte au rămas, abia de supraviețuiesc; un 
interes mai activ arătat cărții în familie, căci niciun 
copil nu va citi dacă nu-și vede părinții citind, și ar 
mai fi multe de adăugat, însă mă voi opri aici. Odată 
îndeplinite aceste condiții minime, am putea spera să ne 
vindecăm de analfabetism funcțional, dar mă tem că nu 
acum, ci peste o generație.
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Hristina DOROFTEI 

1. Depinde de editură. Sunt edituri care preferă 
doar traducerile, merg pe o rețetă sigură; dar și edituri 
care au curaj să investească în volumele pentru copii ale 
scriitorilor români, cum ar fi editurile Arthur și Corint 
junior ș.a.

2. Nu i s-a schimbat statutul, aceasta pare a fi 
în continuare un gen minor, critica literară nu îi acordă 
importanță aproape deloc. Eu percep literatura pentru 
copii din România ca pe un exercițiu realizat de scriitori 
la începutul carierei literare sau în pauzele dintre 
proiectele mai solicitante.

În ultima perioadă (mă refer la anii 2020-2021), 
pandemia i-a obligat pe scriitori să petreacă mai mult 
timp cu familia și să redescopere universul copiilor, 
să redevină părinți foarte apropiați de cei mici, astfel 
încât au fost inspirați să scrie cărți pentru copii, precum 
Dan Coman („Plictisitoarea vacanță de vară a fraților 
Rățoi”), Cosmin Perța („Anisia și uneltele fermecate”) 
ș.a.

3. Îmi place literatura română, astfel încât 
majoritatea volumelor selectate sunt semnate de scriitori 
români. Acestea sunt (în ordine subiectivă și asumată):

1. Radu Țuculescu, „Ina și ariciul Pit”
2. Lev Tolstoi, „Povestiri”
3. Ionel Teodoreanu, „La Medeleni”
4. Ioana Nicolaie, „Ferbonia”, „Vertijia”
5. Matei Vișniec, „Extraterestrul care își dorea ca 

amintire o pijama”
6. Alexandru Mitru, „Legendele Olimpului”
7. Constantin Chiriță, „Cireșarii”
8. Grigore Băjenaru, „Cișmigiu & comp.”
9. Florina Ilis, „Cruciada copiilor” (un roman potrivit 

pentru adolescenți)
10. Alex Moldovan, „Olguța și un bunic de milioane”

4. O rețetă sigură eu nu cunosc. Dar cred că 
puterea exemplului este cea mai importantă. Dacă un 
copil crește într-o familie în care părinții citesc, el este 
înconjurat de cărți, când este micuț primește jucării-
cărți, atunci lectura i se pare o activitate zilnică firească.

De asemenea, sunt importante jocurile în care 
sunt implicate și cărțile, activitățile de lectură la care 
participă la școală, la bibliotecă sau în alte locuri, 
discuțiile despre ceea ce au citit, desenele pe care le pot 
realiza pe baza unor lecturi, muzica pe care o pot asocia 
unor personaje sau acțiuni din cărți, evitarea tabletei și a 
telefonului. De asemenea, pot fi realizate (dacă tot vine 
vara) și tabere care să urmeze firul epic dintr-o carte 
sau tabere de teatru. Orice activitate s-ar alege, eu cred 
că micuțul nu trebuie lăsat să perceapă cititul ca pe o 
corvoadă, ci ca pe un joc, ca pe o provocare, ca pe o 
lume mult mai interesantă decât cea înconjurătoare. 

Anastasia GAVRILOVICI

1. Trebuie să recunosc că industria cărții pentru 
copii este un teritoriu destul de nou pentru mine, căruia 
am început de puțin timp, mai exact de când am devenit 
mamă, să-i explorez geografia, să-i iau pulsul, să-i 
simt clima, așa că încă nu pot spune că am o imagine 
panoramică asupra lucrurilor sau că am cunoscut 
îndeaproape fenomenul. Însă ce am ajuns să descopăr în 
ultimii doi ani atât în plan autohton, cât și în literatura 
universală, m-a încântat. Faptul că există în România 
și în Republica Moldova edituri care au colecții întregi 
dedicate copiilor mi se pare un lucru important, iar 
titlurile sau autorii pe care îi publică sunt de multe ori 
nume noi, de scriitori contemporani, ceea ce indică 
nu doar un interes viu al editurilor pentru dinamica 
literaturii pentru copii, ci și o efervescență creativă, o 
preocupare a adulților față de narațiunile care provoacă 
și dezvoltă imaginația copiilor. De aici și o ruptură 
importantă între generații, pentru că una e să crești cu 
Petre Ispirescu, Frații Grimm, Hans Christian Andersen, 
Selma Lagerlöf și alta e cu Jurnalul unui puști, Harry 
Potter și Roald Dahl. În momentul ăsta mi se pare că 
încă domină traducerile, deși sunt și scriitori români 
care încep să prindă curaj în zona asta și să se contureze 
astfel un fel de literatură pentru copii autohtonă, dar 
cred că mai avem de lucrat.

2. N-aș zice că lucrurile s-au schimbat radical, 
în continuare cei interesați de literatura pentru copii 
vor fi părinții, cei care lucrează în industrie, profesorii, 
educatorii și poate câțiva pasionați de tot ce înseamnă 
carte ilustrată și roman grafic. Altfel, criticii literari 
nu prea cred că sunt foarte atenți la ce se întâmplă în 
segmentul ăsta al literaturii, poate doar dacă autorii 
cărților pentru copii publică și cărți „pentru adulți”. 
Îmi vin acum în minte Grete Tartler, de exemplu, cu 
fabuloasele ei poezii pentru copii, Lavinia Braniște și 
o întreagă pleiadă de poeți care au experimentat și în 
zona asta, meritul fiind aici al Editurii Cartier, care a 
îmbogățit colecția Cartier Codobelc cu volume pentru 
copii semnate de poeți ca Radu Vancu, Dan Coman, 
Alina Purcaru. Cred că e nevoie de un alt fel de 
evaluatori pentru literatura pentru copii, nu de verdictele 
criticilor literari la modul general, e nevoie mai degrabă 
de experți în domeniul ăsta cărora să li se ia în serios 
munca de triere a literaturii pentru copii, care poate fi o 
junglă în lipsa unor repere sau a unei oarecare ordonări. 
Doar așa cred că ar putea deveni un gen, hai, poate nu 
major, dar mai vizibil și mai credibil poate. 

3. Mi-e greu să fac topuri cunoscând atât de 
puține încă despre domeniul ăsta, pot doar să spun că 
unele mi-au rămas foarte vii în minte. Cred că n-ar 
trebui să lipsească câteva cărți-cult, clasice, cum sunt 
Cartea cu Apolodor, Micul Prinț, Charlie și fabrica 
de ciocolată, la care aș adăuga multe cărți descoperite 
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recent, multe din colecțiile Panda de la Pandora M, Nemi 
de la Nemira, Cartier Codobelc și cele ale Editurii Art. 
Și multe enciclopedii, atlase ilustrate, cărți cu întrebări 
despre lumea în care trăim.

4. Probabil prin crearea unor contexte mai 
prietenoase pentru întâlnirea dintre copil și carte. Dacă 
asta se întâmplă doar la școală, senzația de obligație sau 
de constrângere, de lucru făcut cu de-a sila poate apărea 
imediat, de aceea mi se pare important să existe (și) alte 
situații în care copiii să intre în contact cu cititul, cu 
cărțile. Cred că cititul cu voce tare alături de părinți sau 
în grup, împreună cu cineva simpatic, lecturile publice, 
la care să întâlnească scriitorii în carne și oase, sau tot 
felul de ateliere de lectură, cum este și cel organizat 
de Svetlana Cârstean împreună cu Ana Maria Sandu, 
„Incubatorul de lectură”, pot atrage copiii și le pot forma 
o relație strânsă și de durată cu cititul.

Diana GEACĂR 

1. Se publică traduceri, dar de ceva timp s-a 
dezvoltat clar un interes pentru literatura autohtonă, 
sunt edituri care publică volume pentru copii semnate 
de autori români: Polirom (colecția Polirom Junior), 
Casa de pariuri literare, Editura Arthur, Editura Cartier 
și altele. Există și concursuri de manuscrise pentru 
literatură pentru copii, de exemplu cel organizat de 
Polirom, unde romanul meu, Ce văd dragonii, a obținut 
mențiune specială în 2018 și a ajuns, astfel, să fie 
publicat în colecția Polirom Junior în 2019. Este singura 
carte pentru copii pe care am publicat-o până acum, dar 
eu sper că vor mai fi și altele. Literatura pentru copii e o 
mare dragoste a mea, îmi place să o citesc și să o scriu 
de când eram copil.

2. În primul rând, literatura pentru copii mi se pare 
că are un rol foarte important în evoluția scrisului unui 
autor, pentru că, înainte de toate, îl învață să fie foarte 
atent la ce pune pe hârtie, la modul în care va influența 
mintea cuiva. Pe scurt, îl învață să fie responsabil.

Acum, nu cred că literaturii pentru copii i s-a 
schimbat statutul, tot puțină atenție primește din partea 
criticii, ba aproape deloc. Pe critici nu prea îi interesează 
cărțile pentru copii, nu urmăresc ce apare nou, așa 
cum fac, poate, în cazul cărților pentru publicul adult, 
nu scriu despre ele. Nu există premii literare dedicate 
exclusiv literaturii pentru copii, cu secţiuni pentru 
proză, poezie, benzi desenate etc., iar ăsta mi se pare 
cel mai mare minus al literaturii române acum. Dacă are 
cineva planul ăsta și citește aceste rânduri, vorba aia, aș 
vrea să știe că tare mult mi-aș dori să fiu implicată într-
un astfel de proiect.

3. Nu pot face un top care să fie general valabil 
(mai ales că literatura pentru copii este împărțită și pe 
grupe de vârstă). Eu, gândindu-mă la copilăria mea, nu 
mi-aş putea imagina lumea în care trăiesc fără Mary 

Poppins, Alice, Cronicile din Narnia, Vântul prin sălcii 
(care, în copilărie, m-a şi stârnit să scriu un roman pentru 
copii cu animale vorbitoare), Harry Potter, cărţile lui 
Terry Pratchett, unul dintre scriitorii mei preferaţi. Dar, 
recent, am recomandat unui copil (din clasa a V-a) să 
citească Cronicile din Narnia şi mi-a spus că a renunţat 
după primul volum, pentru că vrea să citească despre 
lumea reală. Atunci i-am recomandat Ochi de lup, de 
Daniel Pennac, o carte foarte emoţionantă. I-a plăcut 
mult şi lui Filip, fiul meu, căruia i-am citit-o cu noduri 
în gât.

4. Cred că o soluție ar fi să li se recomande cărți 
despre subiecte care îi interesează. De multe ori am 
auzit povestea asta: copilului nu-i plăcea să citească, dar 
a descoperit o carte despre pisici (înlocuiți cu ce vreți 
și știți că-i place copilului) și de atunci îi place, îmi tot 
spune să mergem să cumpărăm cărți.

Părinții, învățătorii, profesorii trebuie să fie 
informați, să cunoască ofertele editurilor, să știe ce să 
recomande copiilor, în funcţie de preferinţele lor. Fiului 
meu, care are şase ani, îi plac acum cărţile amuzante şi 
enciclopediile. Mergem împreună la librărie, ne uităm 
la cărţi şi îl las pe el să-şi aleagă. De obicei, le citim 
împreună acasă, dar a început să-i placă să citească și 
singur.

Florentina HOJBOTĂ 

1. În ultimii cinci ani a crescut vizibil numărul 
de edituri care publică literatură pentru copii, a crescut 
și numărul titlurilor, iar dacă ne uităm la ce se întâmpla 
în urmă cu zece ani, oferta de carte este impresionant 
mai mare și mai bogată. Deja putem observa că există 
autori care debutează cu cărți pentru copii și vor să scrie 
exclusiv (sau mai ales) literatură pentru copii, autori deja 
consacrați care se aventurează și ei pe acest teritoriu, 
or, ăsta este un semn că în zona asta se întâmplă ceva 
interesant, la care vrei să iei parte, ceva viu și important. 
Cum piața noastră de carte este în continuare dominată 
de traduceri, la absolut toate nivelurile, nici literatura 
pentru copii nu face excepție. În parte, este o opțiune, 
pentru că literatura străină este deja validată, și ai de 
unde alege, sunt multe cărți bune pentru copii care chiar 
merită traduse. Poate fi și mai comod, pentru că drumul 
de la manuscris la carte a fost deja parcurs. Merită totuși 
spus că oricât ar vrea o editură să echilibreze balanța 
și să publice cât mai mulți autori români, ar reuși să 
acopere o jumătate din portofoliu doar dacă ar publica 
mai puține cărți. Pur și simplu pentru că se scrie puțin, și 
din acel puțin nu totul e publicabil. Explicația e simplă: 
a fi scriitor este o meserie, nu e ceva ce se poate face de-
adevăratelea doar în timpul liber. Să te dedici exclusiv 
scrisului este greu, e riscant să faci doar asta, pentru 
unii poate fi o condamnare la precariat. Și așa se face că 
pentru edituri e și nu e o opțiune să publice preponderent 
traduceri. Iar dezvoltarea și diversificarea nu au cum să 
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apară doar ca rezultat al felului cum își gândesc editurile 
portofoliul, pentru că există un cumul de motive sociale, 
economice și culturale care își spun cuvântul. 

2. Au existat mai multe încercări și tatonări până 
când literatura pentru copii a început să devină parte 
din portofoliul editurilor românești. Chiar și editurile 
au neglijat-o, așa că nu putem pasa responsabilitatea în 
afară. Aici importantă este măsura în care se crede în 
acest tip de literatură, dacă este o strategie comercială 
sau este parte organică a identității unei edituri. Poate 
e vorba de un cerc vicios, în care, o vreme măcar, nu 
au existat suficiente cărți pentru copii din cauza locului 
simbolic pe care îl ocupă ele în canon, dar și faptul că 
nu se publică suficient un tip de literatură face ca ea să 
nu fie remarcată și recunoscută. Există această idee că 
până în 1989 scriitorii buni scriau pentru copii pentru 
a putea scăpa din chingile cenzurii. De aici ideea că 
literatura pentru copii e un compromis, e ceva ce faci 
când nu ai voie să faci ceva „serios“. Dar literatura e 
serioasă în toate formele ei atunci când este cu adevărat 
literatură. În ultima vreme, cărțile pentru copii pare că 
au început să atragă atenția criticilor mai mult decât 
înainte, fiindcă ele chiar există, ba arată și din ce în ce 
mai bine. Iar dacă tendința asta va crește, va fi o ocazie 
de redefinire a acestor categorii și a măsurii în care e 
cu adevărat nevoie să se opereze în termeni de major 
versus minor. Poate că nu e un concurs, e cel mult o 
concurență din care toate tipurile de literatură – și 
implicit de cunoaștere – pot ieși în câștig. Minoratul 
începe să nu mai fie un dezavantaj, cu atât mai mult 
cu cât cărțile pentru copii lasă loc pentru experiment, 
pentru explorare – și în privința conținutului, dar și a 
formei: permit o mai mare libertate și pot fi o poartă 
spre declișeizarea și primenirea domeniului mai larg al 
literaturii. Iar asta e cât se poate de interesant și pentru 
cititori, și pentru autori, și pentru editori.

3. Recunosc că mi-ar plăcea foarte mult să avem 
acces la topuri făcute chiar de copii. Editura Arthur vine 
de câțiva ani cu o invitație pentru cititori să participe la 
votarea celor mai interesante o sută de cărți, și rezultatul 
e relevant. Copiii nu duc lipsă de recomandări, iar eu 
nici obiectivă nu pot fi, știind cu câtă grijă sunt alese 
cărțile de la Arthur sau MiniGrafic de oamenii care se 
ocupă de ele și câtă muncă e între cele două coperte ale 
fiecărei cărți. Așa cum toată lumea își laudă copiii, și 
editorii își pun cărțile proprii pe primul loc. Chiar dacă 
am preferințe, vreau să cred că atâta vreme cât ai timp, 
tot ce-ți cade în mână și te interesează merită citit. La 
orice vârstă. În rest, nu există „trebuie“ decât în registrul 
majorului, și tocmai asta e parte din plăcerea cu care vine 
literatura: te lasă liber de rigorile utilului și necesarului 
așa cum sunt ele proiectate de coordonatele de multe 
ori uniformizatoare ale societății. Cel mai important e 
să te întâlnești cu o carte la momentul potrivit, atât. Iar 
dacă e să fac o recomandare, totuși, ar fi ca adulții să nu 

se ferească de cărțile pentru copii, mai ales că generația 
noastră a ratat multe întâlniri cu prea multe cărți. 

4. Analfabetismul funcțional este un diagnostic, 
nu un simptom, și nu se poate vindeca de azi pe mâine. 
În condițiile în care bibliotecile au fonduri mici pentru 
achiziția de carte, ba chiar dispar biblioteci, accesul la 
lectură e condiționat de puterea de cumpărare, de prețul 
cărții. Cartea riscă să devină din ce în ce mai mult 
un produs de lux. Mă tem că lectura n-are cum să fie 
singura schemă de tratament. Ar fi nevoie de o strategie 
de durată, la nivel național, cuprinzând mai multe 
măsuri menite să repare lucrurile care conduc la acest 
diagnostic. Actorii de pe piața cărții nu au cum să vină 
cu soluții atât de complexe. Librarii, autorii, editurile 
promovează lectura, și o fac bine. Se fac și eforturi destul 
de mari ca prețul cărții să nu fie unul prohibitiv. Dar n-au 
cum să fie de ajuns eforturile dinspre zona privată, e doar 
un fel de a petici o roată când de fapt motorul cam cedează. 
La Arthur avem cărți bine alese, care să ajute copiii să-
și dezvolte discernământul și emoțiile. Majoritatea sunt 
suficient de prietenoase cât să încurajeze copiii să le 
citească; vrem să facem din citit o bucurie. Doar că noi 
publicăm cărți și încurajăm cititul într-un context mai larg 
în care investițiile în educație sunt, în ultimii ani, printre 
cele mai mici din Uniunea Europeană. Dacă adăugăm la 
asta că un procent semnificativ din populația României 
se află în sărăcie, un procent mult mai mare decât media 
europeană, avem în fața ochilor un peisaj în care politicile 
economice la nivel macro nu fac mai nimic pentru a 
combate analfabetismul funcțional. Cu toată bunăvoința 
pe care o avem, puterea unei edituri este infimă în raport 
cu acest trend politic și economic de la nivel macro. 
Bineînțeles că ar fi mare nevoie de o inversare a acestui 
trend, numai că asta presupune o mobilizare de proporții 
care nu e deloc clar când va avea loc.

Raluca MARIAN

1. Consider că aparițiile editoriale adresate 
copiilor s-au diversificat, iar autorii români au creat 
o literatură originală, ofertantă. Alec Blenche, Ioana 
Chicet-Macoveiciuc, Laura Grunberg sau Cristina 
Andone devin repere esențiale, completate amplu 
de galeria autorilor străini promovați intens de către 
Editura Arthur.

2. Nu am descoperit o receptare critică pertinentă 
sau activă asupra literaturii pentru copii. Un motiv e 
generat de punctul de interes al receptorului care caută 
cartea propriu-zisă, libertatea pe care i-o oferă, dar și 
din cauza propriei preocupări pentru literatura adultă 
care m-a captivat. Nu cred că palierul copilăriei e un 
gen minor, poate doar mai puțin promovat,expus nouă.

3. Top-ul e întotdeauna subiectiv și se pliază 
bucuriei interioare, dar și „luminii” pe care o descopăr 
în ochii copilului meu, seara, când ora noastră de lectură 
devine vie, palpabilă. În acest decalog al „cuminecării” 
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așez: Cartea bunătății, Cristina Andone; Să creștem 
mici, Laura Grunberg; Seria cărților dedicate lui Erus 
(Erus și valea răbdării etc.), Alec Blenche; Karlsson 
de pe acoperiș, Astrid Lingren; Care-i faza cu cititul?, 
Volum colectiv; Miraculoasa călătorie a lui Edward 
Tulane, Kate DiCamillo; Cartea cuvintelor dispărute, 
Mircea Stanciu; Ela cea fără de cuvinte, Victoria 
Pătrașcu, Cristiana Radu; Ce poți face cu o idee, Kobi 
Yamada; Supa de pietre, Iulia Iordan. 

4. Creativitatea adultului rămâne cheia. Ea 
trebuie activată acasă, dar apoi, în spațiul educațional 
în cadrul orei de Lectură prin modul în care actul 
citirii se produce divers: pe roluri, schimbări de 
tonalitate, plasarea într-un decor nonformal (cerc, parc, 
bibliotecă);prin remodelarea pauzelor, prin instigarea la 
dialog (ce crezi că se va întâmpla într-o carte cu titlul...? 
Cum crezi că arată protagonistul? De ce? Cum ai fi 
modificat acțiunea? Ce surprinde finalul? Care sunt cele 
două cuvinte care ți-au rămas în minte? Cum le putem 
dezvolta pentru a crea o nouă poveste?). Gianni Rodari 
rămâne o sursă inepuizabilă de joc lingvistic, dar și 
propriul edificiu interior dacă ne dorim, dacă iubim cu 
adevărat copiii și literatura. 

Bianca MEREUȚĂ 

1. Piața de carte s-a dezvoltat/diversificat 
în ambele sensuri. Oportunitățile oferite autorilor 
români, alături de traducerile bune, pot constitui o bază 
echilibrată pentru o piață cu un conținut valoros. Însă, 
a-i oferi o oportunitate unui autor nu înseamnă doar 
a-l publica, ci a-l și susține să fie văzut, să ajungă între 
copii, să devină un purtător de dialoguri semnificative 
cu aceștia. Copiilor le place să vadă autori și ilustratori 
în carne și oase, se simt inspirați și fascinați și își 
amintesc aceste experiențe.

2. Depinde din ce perspectivă o analizăm. 
Persoanele cu viziune din sistemul educațional, în 
special din cel privat, dar și anumite grupuri care caută să 
introducă în rândul adulților de susținere a copiilor ideea 
de mentalitate deschisă, pun preț pe cartea pentru copii. 
Eu consider cartea pentru copii ca având un rol 
esențial nu doar din perspectiva apropierii copilului de 
literatură, ci de învățare în general, de bucuria de a ști, 
de a cunoaște. Principala menire a cărții pentru copii 
în prima copilărie ar trebui să fie aceea de mijlocitor 
în întâmpinarea cu bucurie a rutinei de apropiere de 
un conținut care să fie fascinant, indiferent de natura 
sa imaginativă sau enciclopedică, să aibă puterea de 
a seduce micul cititor și de a-l atrage în lumea ei, 
de imersare în cunoaștere și în imaginație, de stare 
de bine atunci când intri în lumea ei. Aici rolul de 
promotor și prezentator pentru început îl are părintele, 
apoi cadrul didactic. Cred că statutul acestui gen nu îl 

dau o serie de norme, și acelea definite tot de oameni, 
ci copiii înșiși. Cu cât sunt mai expuși la conținuturi 
diverse și fascinante sau pline de informație relevantă 
și captivantă, cu atât relația lor cu cartea va fi una mai 
trainică și ofertantă pentru mintea și interiorul lor.

3. Am să vă ofer un top al autorilor și 
ilustratorilor pe un segment pe care îl stăpânesc bine, 
0-12 ani.

1. Cărțile lui Leo Lionni 
2. Cărțile lui Beatrice Alemagna 
3. Cărțile lui Gianni Roddari 
4. Cărțile lui Eric Carle 
5. Poezii, când sunt mici, foarte mici, să li se 
citească copiilor poezie 
6. Cărţi de prozăși poezie scrise de Rudyard 
Kipling
7. Aventurile lui Peter Rabbit
8. Pinocchio – Carlo Collodi
9. Minunata călătorie a lui Nils Holgersson – 
Selma Lagerlöf
10. Harry Potter – J.K. Rowling

4. Dragostea de carte începe de acasă, de la 
comportamentul pe care părinții îl imprimă copilului 
în raport cu cartea. Atunci când un copil își vede 
părintele citind în mediul în care el crește, atunci când 
un părinte îi citește cu regularitate copilului, atunci 
când un părinte face aceste lucruri firesc și cu bucurie, 
copilul va deprinde esența – crearea unei relații firești 
de bucurie în procesul de învățare, un proces pe care 
nu-l va simți ca o corvoadă, ci ca pe acel ceva firesc 
prezent și necesar în viața lui pentru a-i da o stare de 
bine. Această stare căpătată în relația cu cartea este 
dincolo de procese și rigori. Atunci când citești mult și 
o faci de plăcere, începi să gândești cu mintea ta, începi 
să analizezi, iar adultul care te îndrumă în procesul de 
învățare nu mai este perceput ca acel bau-bau care te 
obligă să faci ceva, ci ca un mijlocitor al întâlnirii cu 
informații prețioase. 

Așadar, concluzionând. Analfabetismul 
funcțional se tratează cu lectura începută de acasă, 
cu oameni buni și deschiși prezenți ca modele în fața 
copiilor, cu experiențe de învățare plăcute pentru 
copii, aşadar, părinții și dascălii sunt datori să își 
schimbe ei înșiși felul în care văd relația cu copiii și 
parcursul unei zile cu ei în așa fel încât să le cultive 
o experiență plăcută cu cartea. Știu, vorbesc la modul 
ideal, pentru că în România aceste nevoi care nu sunt 
primare, nu pot fi satisfăcute în numeroase familii, 
avem numeroase alte probleme de adresat la nivel 
familial și social, însă, indiferent de familie sau de 
mediul școlar în care un copil crește, tot OMUL este 
cel care poate trezi dorința de cunoaștere și călătorie în 
imaginar a unui copil, iar acest fapt se va reflecta peste 
ani în rezultatele testelor.
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Alex MOLDOVAN 

1. Cred că acesta e singurul gen cu adevărat 
emergent, iar diferența față de acum zece ani e enormă. 
Pe atunci era aproape imposibil ca un autor român 
de literatură pentru copii să publice la o editură din 
România. Lucrul ăsta se întâmpla extrem de rar, editurile 
neavând probabil încredere în valoarea și/sau potențialul 
de piață al autorilor de la noi. Lucrurile s-au schimbat 
în jurul anului 2012, odată cu inițierea trofeului literar 
acordat de Editura Arthur. Acesta a permis apariția 
unei noi generații de autori români, care scriu cu totul 
altfel decât cei de până atunci. Și nu spun asta doar 
pentru că sunt unul dintre autorii publicați aici. Nume 
ca Florin Bican, Lavinia Braniște, Adina Popescu sau 
Ioana Nicolaie sunt emblematice pentru noul val, fiind 
deja validate nu doar de piață, ci și de cititori. Acum, 
aproape toate editurile importante au înființat sau și-
au revitalizat departamentele dedicate literaturii pentru 
copii, și mulți autori care până de curând scriau doar 
literatură serioasă, pentru adulți, și-au încercat mâna cu 
mai mult sau mai puțin succes scriind pentru copii. 

2. Din păcate, nu. E ignorată în continuare cu o 
perseverență remarcabilă. În Istoria literaturii române 
contemporane apărută nu demult, literaturii pentru 
copii i se dedică trei sferturi de pagină, fiind expediată 
în zona paraliteraturii. Ceea ce poate că nici nu-i așa 
rău. E posibil ca această perioadă petrecută la limita 
recunoașterii să facă un bine genului, alimentând 
frustrări și speranțe care să se decanteze, la un moment 
dat, în cărți valoroase. Sau nu. În general, despre 
literatura pentru copii se scrie puțin, se scrie sporadic, se 
scrie de către oameni care nu sunt neapărat specializați 
sau măcar la curent cu ce înseamnă azi acest domeniu, 
ancorați mai degrabă în ce au învățat la școală sau în 
ce își închipuie ei că le-ar plăcea copiilor să citească. 
Apropo de asta, tocmai am citit un articol ce cuprindea 
o hartă a celor mai iubite cărți pentru copii din Europa. 
La noi, cartea cea mai îndrăgită de cei mici era Amintiri 
din copilărie a lui Creangă! Să fiu iertat, dar ăsta e un 
anacronism absolut jenant. N-am întâlnit mai mult de 
doi, trei copii care să spună că le-ar plăcea Creangă pe 
bune. Eu însumi, care sunt un mare fan al lui Creangă și-l 
recitesc periodic, am ajuns să-l iubesc, să-l înțeleg și să-l 
apreciez la adevărata valoare doar pe la douăzeci de ani 
și am dubii tot mai serioase că e un autor pentru copii. 
Locul cel mai viu sunt grupurile de pe Facebook dedicate 
subiectului, care sunt adesea scena unor polemici, 
discuții aprinse și controverse vizând noile și vechile 
apariții, benefice, dincolo de rezultatul lor imediat, 
prin faptul că ridică probleme. Mai sunt, în fine, câteva 
bloguri unde putem citi recenzii, cronici, noutăți legate 
de piața editorială dedicată celor mici, dar nu vorbim de 
critici literari, ci de oameni pasionați pur și simplu de 
zona aceasta, care încearcă să suplinească o lipsă acută. 

Sper să mă înșel, dar în momentul ăsta există o singură 
revistă culturală care are o rubrică permanentă dedicată 
exclusiv literaturii pentru copii. Iar asta epuizează, cred, 
răspunsul la întrebarea dumneavoastră. 

3. Nu e atât un top, cât o selecție de autori 
preferați: Mark Twain, Roald Dahl, J.K. Rowling, 
Florin Bican, Louis Sacher, Mircea Sîntimbreanu, Terry 
Pratchett, Radu Tudoran, Jeff Kinney, René Goscinny. 

4. În zona urbană și în centrele universitare 
situația stă relativ bine, iar faptul că nu se citește e 
un mit. Se citește mult, se citește divers, se citește cu 
cap. În ultimii ani am întâlnit fizic și online mii de 
copii super pasionați de lectură. N-am la îndemână 
mijloacele statistice pentru a determina că nu se 
citește ca pe vremuri, așa cum ni se repetă, dar eu am 
trăit „pe vremuri” și vreau să-i asigur pe cei care au 
tendința de a idealiza că lucrurile nu stăteau deloc roz 
nici atunci. În prezent, există cluburi de lectură, rețele 
prin care cărțile ajung la elevi, ca să nu mai vorbim 
de inițiativele individuale ale unor profesori implicați. 
Sunt, de asemenea, mai multe ONG-uri care populează 
bibliotecile din diferite comunități cu cărți noi, ceea ce 
e foarte OK, dar insuficient. Problema e că sarcina asta 
n-ar trebui să cadă doar în seama entităților individuale/
private. Indiferent cum am lua-o, încurajarea lecturii 
este și treaba statului, pentru că nu vreau ca viitorul 
copiilor să se bazeze doar pe acțiunile și disponibilitatea 
unor oameni inimoși care donează cărți și se implică în 
acțiuni caritabile în weekenduri. Pentru ca un proiect de 
felul ăsta să funcționeze cu adevărat, e nevoie de resurse 
și de strategii la nivel național, care să se întindă pe ani 
de zile, ceea ce e clar că nu se întâmplă. Și mă îndoiesc 
că ceva se va schimba substanțial în viitorul apropiat. 

Ioana NICOLAIE 

1. În anii nouăzeci s-au publicat trei, patru cărți 
pentru copii, editura specializată în literatură pentru 
cei mici, Ion Creangă, dispăruse, iar restul editurilor 
n-aveau nici interes și nici curiozitate în direcția aceasta. 
Am și-acum în computer un proiect pe care l-am făcut la 
un moment dat, un fel de plan de recuperare a poveștilor 
noastre – incredibile, originale, cu nuclee fantastico-
poetice extraordinare. Asta pentru că descoperisem 
într-o școală niște copii de clasa a V-a, care vorbeau 
fluent două limbi străine, dar care, când a venit momentul 
discuției despre basm, n-au putut numi nici măcar un 
erou autohton, măcar Făt-Frumos dacă nu Greuceanu, 
Ileana Sânziana, Florea Înfloritu, Stan Bolovan etc. 
Am propus planul unei edituri, degeaba, încă se credea 
că volumele pentru copii sunt irelevante. Eu însămi, 
când am scris primul volum din „Arik”, am găsit greu 
editor, dacă se publica vreun titlu pentru copii, acela era 
desigur o traducere. Pentru a doua carte cu Arik, nici 
n-am mai avut editor, venise criza din 2008 și-am trecut 
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pe la vreo patru edituri, unele care nu publicau niciun 
titlu românesc (n-am înțeles cum de era posibil așa ceva). 
Editura Arthur a schimbat jocul și-i datorăm enorm. Nu 
doar că a scos niște volume minunate, unele recuperări 
din literatura lumii care nu fuseseră traduse la noi, dar 
a venit cu profesionalism, cu o bună selecție, cu gândul 
de-a face din copiii noștri cititori. Încă de la început a 
mizat și pe literatura românească și a încurajat ilustratorii 
români. Apoi, Editura Humanitas a reintrat în joc cu un 
excelent departament pentru copii, iar acum câțiva ani a 
decis și Polirom că e momentul să vină în povestea asta. 
Au urmat și alții. Mie îmi plac și cei de la Frontiera. Și-i 
aplaud pe cei de la Cartier care au provocat mai mulți 
autori cunoscuți de azi să scrie cărți pentru copii de 
până-n șapte ani. Au ieșit niște volume tare frumoase. 

2. Firește că prejudecata genului minor bântuie în 
continuare, că nu există receptare avizată, că în afară de 
departajarea pe care o face editura atunci când alege un autor 
și nu altul nu-l orientează nimeni pe bietul părinte – sau 
profesor – care vrea să cumpere o carte bună. Se întâmplă 
deseori ca un autor slab să lucreze cu un ilustrator bun și-
atunci confuzia e și mai mare. Cum nu sunt nici premii, pe 
acest segment e o situație foarte ciudată. Când intri într-o 
librărie, în zona destinată copiilor, mai toate copertele 
strigă, sunt convingătoare, e greu așadar să știi care-i cartea 
bună și care cea proastă. Autorii români, cu puține excepții, 
sunt exilați pe rafturile de sus, mi se întâmplă deseori să-i 
caut și pur și simplu să nu-i găsesc. Ce-i de făcut? Cum să-i 
orientezi pe copii, pe părinți și pe profesori? Cum n-am 
iluzia că apare brusc cine știe ce premiu sau cine știe ce 
critic care să facă ordine (ultima încercare, într-o ditamai 
istorie literară, e de tot ridicolul), singurul reper, destul 
de fragil, rămâne tot editura. Ea măcar face o selecție, 
organizează concursuri de manuscrise, propune ateliere de 
joacă și imaginație sau lansări în spații frumoase etc. Ce 
mi-e limpede legat de literatura pentru cei mici? Că fără ea 
o să rămânem și mai departe ultimii la consum cultural, cu 
frica de teatre și de librării, uscați pe dinăuntru și fără să 
înțelegem mai nimic din noi și din lume. Lectura ar trebui 
să devină esențială în școala noastră. De-aceea, de cinci ani 
deja, încerc prin Fundația Melior să arunc o biată picătură 
în mare. Am donat deja peste șapte mii de cărți, nou-nouțe, 
în șaisprezece proiecte numite Bibliotecile Melior. Am fost 
în școli, în centre parohiale și-n două spitale. Și de fiecare 
dată am ales titlurile cu grijă, știind bine despre ce-i vorba 
și, mai ales, fiind convinsă că atâta frumusețe n-are cum să 
nu-i cucerească pe cei mici. 

3. Aleg autori români, căci cei străini oricum sunt 
avantajați. N-o să fac un top zece, ci o să zic primele zece 
cărți care-mi vin în minte și care ar putea fi completate 
ușor și cu altele. Iată: „Cartea fetiței-vampir” de Adina 
Popescu sau orice scris de ea, „Și v-am spus povestea 
așa” de Florin Bican sau orice scris de el, „Val și Cetatea 
Sufletelor” de Ana Alfianu, „Enciclopedia zmeilor” de 
Mircea Cărtărescu, „Cei trei măgăruși și cartea fermecată” 

de Gabriel H. Decuble, „Istoria lui Răzvan” de Horia 
Corcheș, „Puiul de balaur, puiul de zmeu, puiul de om” de 
Florin Lăzărescu, „Plictisitoarea vacanță de vară a fraților 
Rățoi” de Dan Coman, „Olguța și un bunic de milioane” 
de Alex Moldovan, „Super! Sunt un gândac” de Ciprian 
Măceșaru etc.

4. Părinții trebuie convinși să cumpere cărți pentru 
cei mici și, mai mult, să-i ducă și la evenimentele destinate 
lor în librării sau la târguri de carte. Profesorii să le ceară 
elevilor să parcurgă măcar o carte pe lună, ceea ce este 
oricum foarte puțin. Profesorii să citească, să discearnă, 
să crească alături de elevii lor. În orice școală să existe 
bibliotecă cu noutăți editoriale relevante și, dacă se poate, 
unele ore să se petreacă în ea. Programa școlară să se 
vertebreze pe două lucruri: plăcerea lecturii (distrusă încă 
din clasele mici) și educația culturală (absentă). Fără cărți 
citite, copiii noștri n-au cum să-și umple forma. Iar asta le 
va gâtui în timp viața. 

Veronica D. NICULESCU

1. Lucrurile s-au schimbat enorm în ultimii ani, 
în România, în privința literaturii pentru copii. Aproape 
toate editurile importante au înființat colecții destinate 
copiilor și adolescenților și, mai mult, au invitat autorii 
români să scrie pentru acest public, tocmai pentru a 
contrabalansa traducerile. Cu siguranță, traducerile 
predomină în continuare, așa cum se întâmplă în orice 
altă zonă, dar nu este deloc de neglijat ce mulți scriitori 
români – dintre cei care nu scriu de obicei pentru copii 
– au scris cel puțin un volum dedicat celor mai mici 
dintre cititori. După Art și Arthur, au apărut Polirom 
Junior, Humanitas Junior, Nemi, și la fiecare dintre 
acestea publică și autori români. De asemenea, au fost 
organizate concursuri de manuscrise pentru scriitorii 
români. Am făcut parte din juriul primelor două ediții 
la concursul Polirom Junior și am putut astfel să văd 
un evantai de zeci și zeci de manuscrise de cărți pentru 
copii. Au fost premiate și publicate trei volume, semnate 
de Călin Torsan, Diana Geacăr și Cristina Centea, dar 
mai erau acolo și alte cărți care sper să fie publicate de 
autorii lor. Dintre scriitorii care nu scriu în mod obișnuit 
pentru copii, dar au fost impulsionați de seria de la 
Polirom Junior, i-aș aminti pe Mircea Pricăjan, Moni 
Stănilă, Lucian Dan Teodorovici. Eu însămi am scris 
motivată de această colecție nouă, cu patru ani în urmă 
– m-a încântat să văd acolo nume de mari autori străini 
care au scris, printre cărțile lor, și o carte pentru copii. 
M-a încântat felul în care era alcătuită colecția: erau 
cărți de citit, nu de răsfoit. Romane. Povești consistente, 
nu trei rânduri de text și o ilustrație pe-o pagină. „O vară 
cu Isidor” a fost prima carte românească publicată la 
Polirom Junior, în vremea când coordonatorul colecției 
era Bogdan-Alexandru Stănescu, și rămâne ceva de 
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neînțeles pentru mine să văd acest roman cum apare 
constant și azi în topurile de vânzări. Cartea asta mă 
ajută să trăiesc și să scriu mai departe (chiar dacă nu 
pentru copii, cel puțin deocamdată). Aceste cărți, scrise 
de autori români, par foarte atractive pentru copii, părinți 
și profesori, care le includ mereu în recomandările lor 
de lectură. Pentru autorii români, pe de altă parte, cărțile 
dedicate celor mai tineri dintre cititori înseamnă tiraje 
mari – mult mai mari decât cele ale cărților din colecțiile 
destinate adulților –, posibilitatea să trăiești o vreme din 
asta, deci să mai scrii, și niște cititori care cresc cât ai 
clipi, devenind cititori ai celorlalte cărți ale tale, dacă ai 
reușit să îi cucerești de la prima poveste.

2. Receptarea rămâne în continuare problematică, 
cronicile la cărțile pentru copii sunt rarisime. Numărul de 
recenzii la o carte pentru copii este, fără nici o îndoială, 
invers proporțional cu numărul de volume cumpărate. Avem 
mii de cititori și receptare spre zero. E foarte adevărat că în 
ultimii ani se scrie tot mai puțin cronică de carte, în general; 
au dispărut reviste; au apărut bloguri și reviste/cluburi online 
care nu compensează deloc lipsa receptării profesioniste. 

3. Mă voi feri să fac un top, fiindcă lectura trebuie 
să rămână plăcere și alegere personală. Însă aș dărui 
oricărui copil „Kaștanka” lui Cehov, șoptindu-i părintelui o 
povestioară: când i s-a cerut o povestire pentru o antologie 
dedicată copiilor, Cehov a zis că el crede că și copiii trebuie 
să citească tot ce citesc și adulții. Și le-a dat povestirea asta, 
cu un câine roșcovan. Iar câinele a ajuns să stea pe copertă. 
Le-aș da să citească „Kaștanka” și Michael Ende, „Povestea 
fără sfârșit” și „Momo”, apoi le-aș mai dărui „Fram, ursul 
polar” și basmele lui Ispirescu, ca să mai contrabalansăm 
tot felul de „Pisici războinice”, dar n-aș spune despre nici o 
carte, absolut despre nici o carte, „nu citi asta”. Doar citind 
cărți, bune și rele, îți poți forma gustul, poți învăța ce îți 
place. Le-aș da cărți scrise de autori români contemporani 
(Ioana Nicolaie, Florin Bican, Alex Moldovan, Adina 
Rosetti, Adina Popescu, Lavinia Braniște, Victoria 
Pătrașcu), explicându-le celor mai măricei că doar în cărțile 
acestea fiecare cuvânt e scris chiar de scriitorul respectiv, în 
vreme ce în cărțile străine cuvintele nu sunt ale autorului, 
ci ale unui traducător. De fapt, așa am și făcut, în întâlnirile 
mele cu cititori tineri și foarte tineri. 

4. Am fost impresionată, cu ocazia fiecărei 
întâlniri cu copii, la Iași, la Timișoara sau la București, 
de pasiunea cu care citesc, de curiozitatea cu care vin 
la întâlnirea cu autorii. Sunt dezghețați, curioși, gata 
să te descoasă. Într-o sală plină de elevi de gimnaziu și 
liceu, cei mici erau și cei mai dezghețați, nu se temeau 
să întrebe, nu se temeau că greșesc sau se fac de râs. Am 
fost extrem de impresionată de fiecare dată și am plecat 
uluită: cine zice că nu se citește, cine zice că „ăștia micii 
citesc doar cu forța”? Eu am văzut altceva. Sigur, erau 
școli excelente și profesori dăruiți, care conduc cluburi 
de lectură. Ei știu rețeta, ei știu secretul. Să îi întrebăm 
pe ei ce au făcut. Să îi clonăm. 

Romana PANTEA 

1. Piața cărții pentru copii, cu siguranță că s-a 
dezvoltat. Spre încântarea noastră, a marilor, dar și a 
micilor cititori, tot mai mulți autori români și unele 
edituri au înțeles nevoia de a forma gustul pentru lectură 
în și prin literatura pentru copii autohtonă. Firește că și 
traducerile sunt esențiale pentru diversitatea receptării 
și pentru dezvoltarea fundamentului cultural. Discursul 
etic (social și cultural) al scrierilor pentru copii din 
literatura română are, în plus, gradul de familiaritate 
care îi apropie pe copii de texte și chiar de autori. Tot 
mai mulți scriitori români sunt implicați în proiecte și 
programe de promovare a literaturii în școli, iar copiii 
sunt, cu adevărat, încântați să îi întâlnească. Mai mult, 
critici literari din noua generație inițiază ateliere de 
scriere creativă pentru copii și adolescenți, fapt care 
îi ajută pe tineri să își formeze o imagine mai clară 
despre procesul producerii de text. Mecanismele 
scrierii și ale lecturii sunt intercondiționate, astfel că 
următorul nivel ar fi promovarea literaturii scrise de 
copii pentru copii.

2. Literatura pentru copii a fost, pe nedrept, 
lăsată în minorat. Dar asta și pentru că nu am avut 
imediat după ’90 scriitori exclusiv pentru copii, iar 
listele de lecturi pentru copii s-au rezumat mult timp 
la Creangă și Teodoreanu. Încet, încet, prin intermediul 
traducerilor, s-a observat apetența pentru literatura 
pentru copii (mână în mână cu filmul de animație), iar 
mari scriitori au început să scrie și pentru copii (Mircea 
Cărtărescu, Ioana Nicolaie, Simona Popescu, Ioana 
Pârvulescu sau Florin Bican). Cred că în ultimii ani 
un rol important în receptarea literaturii pentru copii 
l-a avut noua programă de limba și literatura română 
(nivel primar și gimnazial), care a adus în centru texte 
noi și autori pe care îi regăsim în manuale, auxiliare 
sau subiecte de examen. Criteriul familiarității cu un 
text (care presupune înțelegerea lui și scrierea despre 
el) este esențial pentru trezirea și menținerea interesului 
pentru lectură.

3. „Topul” propus este unul dinamic și ține, mai 
degrabă, de o stare de moment, așa că are o doză foarte 
mare de relativism. 

1. Ioana Pârvulescu, Inocenții
2. Ioana Nicolaie, Ferbonia
3. Horia Corcheș, Istoria lui Răzvan
4. Gellu Naum, Cartea lui Apolodor
5. Adina Popescu, Povestiri de pe Calea Moșilor
6. Florin Bican, Și v-am spus povestea așa
7. Alex Moldovan, Olguța și un bunic de milioane
8. Simona Popescu, Exuvii
9. Michael Ende, Povestea fără sfârșit
10. Richard Bach, Pescărușul Jonathan Livingstone
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4. Încurajarea lecturii în rândul copiilor ar trebui 
să fie prioritate națională. Totul se poate educa. Nu 
doar școala (prin activități formale și informale), dar și 
toată media ar trebui să inițieze campanii de educare și 
sensibilizare a familiilor cu privire la importanța lecturii 
în rândul copiilor. Așa cum apar mesaje de interes public 
despre necesitatea de a consuma minimum doi litri de apă 
pe zi, sau de a face mișcare minimum 30 de minute pe 
zi, tot așa ar trebui să apară mesaje cu privire la nevoia 
creierului uman de „a consuma” minimum două pagini (de 
carte) pe zi. Așadar, să intre în categoria ,,pentru sănătatea 
dumneavoastră”. Campanii, concursuri cu premii care să 
stimuleze lectura, argumentându-se (științific și spiritual) 
efectele eminamente benefice pe care le are asupra 
dezvoltării echilibrate: de la achiziții în plan cognitiv, la 
formarea de atitudini și valori esențiale (etice și estetice). 
Dacă textul este o lume, atunci, înțelegerea unui text 
atrage după sine înțelegerea unor aspecte ale vieții (citite/
trăite). Analfabetismul funcțional este o consecință și 
a lipsei de răbdare cu textul, cu noi, cu lumea. Ca să 
înțelegi un text, trebuie să ai răbdare cu el, cu personajele 
care îl populează, cu limbajul lui. Să te bucuri că ai 
înțeles ceva mai mult despre oamenii din jurul tău, că ai 
descoperit un mesaj în plus despre cum să fii. Alergăm 
încă, nu doar în școală, după acumularea de informații 
multe, fără legătură uneori cu realitatea, fără înțelegerea 
rostului lor în ansamblul formării noastre. Lectura sau 
relectura textului literar/nonliterar și înțelegerea lui 
cultivă o atenție sporită la detalii, în general, și îi ajută 
pe copii să se descopere pe ei înșiși. Școala are acum 
un instrument real, pe care îl poate valorifica în direcția 
promovării sănătoase a lecturii – paradigma propusă 
de noile programe (nivel primar, gimnazial și urmează, 
sperăm, cel liceal) care are în vedere modelul dezvoltării 
personale. Dacă și ceilalți parteneri educaționali (media și 
societatea civilă) vor înțelege și vor susține noua viziune, 
atunci efectele pozitive vor fi evidente în câțiva ani.

Emanuela PATRICHI

1. Cu siguranță că piața cărții pentru copii a 
cunoscut o revigorare. Văd cum editurile se întrec în 
a avea titluri de actualitate, pe gustul copiilor. Vedem 
cu toții că generațiile acestea de elevi nu mai gustă 
cărțile clasice, au nevoie de o altă abordare, nu se 
identifică în întâmplările povestite în Amintiri din 
copilărie, spre exemplu. Dacă e să vorbim despre 
cartea românească și cea tradusă, din punctul meu 
de vedere traducerile ocupă un loc mult mai mare. 
Și mi se pare firesc să fie așa, pleiada scriitorilor 
români pentru copii a cunoscut niște sincope. De 
ce traduceri? Deoarece scriitorii străini reușesc să 
găsească formule foarte bune de teme, personaje și 
acțiune. În România încă există subiecte tabu, avem 
adulți crescuți într-o epocă ce nu încuraja prea mult 
creativitatea.

2. Da, așa este, critica literară a ocolit subtil 
literatura pentru copii. După revoluție, genul acesta 
a fost serios zdruncinat. Nici acum nu îmi pare pe 
deplin revigorat, cel puțin în privința scriitorilor 
români. Deși micii cititori ar putea constitui un grup 
demn de luat în seamă, literatura fiind abordată pe 
două căi, și acasă, și la școală, iar volumul de lectură 
cred că e impresionant pentru această vârstă, iată că 
scriitorii români întârzie să se afirme. Și cred că se 
întâmplă acest lucru deoarece a dispărut oarecum și 
gustul pentru scris. Publicarea unei cărți cere timp și 
destul efort, nu e nevoie doar de inspirație, și cum 
în zilele acestea instantul și imediatul ne guvernează 
oarecum viețile, lungul drum al unei cărți de pe masa 
scriitorului la tipar a devenit parcă și mai lung. 

3. Iată recomandările mele pentru grupa de vârstă 
6-11 ani:

1. Carmen Tiderle, Cine-a pus piper în mare și 
Fabrica de lipici

2. Gellu Naum, Apolodor
3. Marin Sorescu, Unde fugim de-acasă?
4. Ioana Nicolaie, Ferbonia
5. Alex Moldovan, Olguța și-un bunic de milioane
6. Adina Rosetti, Aiurea-n tramvai
7. Alex Donovici, Comoara lui Ben
8. Ana Blandiana, Întâmplări din grădina mea
9. Lavinia Braniște, Rostogol
10. Cristina Donovici, O girafă în spațiu

4. Trebuie să spun că manualele școlare încă 
abordează texte clasice cu care copiii nu rezonează. 
Desigur, foarte multe texte clasice sunt valoroase, 
chiar dacă nu sunt de actualitate. Ele au încă tematică 
și structuri ce pot fi discutate la școală. Dar ponderea 
lor continuă să fie mare deoarece editurile ar trebui 
să plătească drepturi de autor pentru a folosi texte 
de actualitate. Și poate e aici un text vicios: școala 
propune texte clasice, acestea trebuie citite în 
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întregime și după acestea puțini copii mai au dorința 
de a citi și alte cărți ce nu sunt cerute de școală. 
Încurajarea lecturii poate veni din mai multe direcții. 
De mici, copiii pot imita pe părinții lor care citesc. 
Dar nu e o regulă și eu nu mă bazez pe ea. M-aș baza 
mai mult pe școală. Școala poate oferi sugestii de 
lectură și de activități pe marginea cărților. Profesorul, 
prin modul în care abordează subiectul la clasă, poate 
fi generator de cititori constanți. Pentru că acesta e 
secretul: cititul constant. Pe rețelele de socializare 
văd mereu abordări ale colegilor din țară. Reușesc să 
mențină gustul pentru lectură cei ce vin cu abordări 
inedite și de actualitate: spre exemplu book trailer 
publicat pe YouTube, pagina de Facebook pentru un 
personaj sau o carte. Există și acțiuni de genul: Toată 
școala citește sau DEAR: Drop Everything And Read 
sau Citim zilnic 15 minute, și ele sunt minunate și 
foarte potrivite. Astfel de abordări funcționează în 
grup, copiii se pliază uneori mai ușor pe activități pe 
care le realizează toată lumea în același timp. Copiii 
vin la școală și pentru a fi văzuți, a fi valorizați. Vor 
să fie apreciați nu doar de profesori, ci și de colegi. 
O mare parte dintre ei citesc deoarece și alți colegi 
citesc sau pentru că un profesor i-a lăudat. Eu am la 
clasa mea întâi o activitate care se numește Cititorul 
zilei. Un copil își alege o carte și ne citește din ea 
2-5 minute, la prima oră. Colegii îi dau feedback, fac 
aprecieri și îi pun întrebări. E o activitate care a prins 
foarte bine, fiecare a vrut de-a lungul anului să fie în 
centrul atenției. Nu știu dacă se va potrivi și în anul 
următor sau voi născoci altceva. 

Dacă e să mă refer la lectura de acasă, eu 
recomand părinților să facă un parteneriat cu copiii. 
Ei pot achiziționa cărți cu teme de interes pentru copii, 
apoi pot citi împreună. 

Cum scăpăm de analfabetismul funcțional? E 
un proces lung și începe din copilăria timpurie. Există, 
desigur și excepții, dar parcursul firesc, în ritmul propriu 
al copilului, și nu pe repede înainte, ar fi cu începere 
de la grădiniță și ciclul primar. Centrarea activităților 
pe competențe este soluția, nu memorarea mecanică 
a comentariilor literare. Vrem să dezvoltăm la copii 
competențe de a înțelege textul citit, de a opera cu niște 
concepte, de a aplica în practică teoria, astfel încât atunci 
când au în față un text, la prima vedere, ei să îl poată 
decodifica. Acest lucru vine la pachet și cu abordarea 
unor texte cu care copiii rezonează. Pentru foarte mulți 
elevi fiorul liric nu mai spune nimic, spre exemplu. E 
necesar ca ei să învețe să sesizeze acest lucru. Copiii sunt 
foarte ancorați în realitate astăzi, sunt foarte cerebrali și 
nu mai înțeleg mesajul unei poezii pastorale. 

Ca o concluzie: Există șanse ca literatura română 
pentru copii să se revigoreze. Depinde de noi, cititori 
mari și mici, să o ajutăm. 

Victoria PĂTRAȘCU 

1. Este o mare diferență între peisajul literaturii 
pentru copii de la momentul debutului meu literar, în 
2008, și cel de astăzi. Se vede cu ochiul liber. Există 
mult mai multe edituri specializate în carte pentru 
copii, sunt mai mulți scriitori care s-au îndreptat spre 
acest gen de literatură, există între timp și o asociație 
profesională a scriitorilor pentru copii, De Basm – 
Asociația Scriitorilor pentru Copii și Adolescenți, 
avem concursuri literare, cum este Trofeul Arthur, 
scriitori și ilustratori români participă la târguri 
internaționale de profil, cum este cel de la Bologna, 
iar în ultimii doi ani vedem că există chiar și interesul 
unor edituri străine pentru cărți din literatura română 
contemporană pentru copii. Asta ar trebui să ne bucure. 
Sigur, sunt privilegiate în continuare traducerile. Și 
cred că această tendință se va menține. Este de înțeles. 
Încă nu ne-am săturat să tot absorbim literatura străină 
de care am fost privați în perioada comunistă. Pe de 
altă parte, traducerile sunt preferate de edituri și din 
considerente economice. Este mai ușor și mai profitabil 
pentru edituri să traducă și să tipărească o carte străină 
decât să construiască de la zero o carte a unui autor 
român. Totuși, succesul de piață al unor cărți scrise de 
autori români ar putea fi un semnal pentru editori. Cred 
că ar putea paria nu doar pe cărțile străine, ci și pe cele 
ale scriitorilor români.

2. Din păcate, nu s-a schimbat mare lucru. Așa 
este considerată și acum literatura pentru copii, un gen 
minor, cumva o literatură de mâna a doua. Și e mare 
păcat. Și este nedrept. Dar este de înțeles pentru o cultură 
care trăiește constant și dureros obsesia Premiului 
Nobel. În alte țări, mai bogate, mai relaxate și mai puțin 
complexate, literatura pentru copii stă pe drept în banca 
literaturii. Există emisiuni, târguri, reviste, concursuri 
și dezbateri dedicate cărților pentru copii. Scriitorii 
de literatură pentru copii și tineret din aceste țări sunt 
adevărate staruri, iar întâlnirile cu un scriitor sunt 
așteptate și prețuite de public. Țările care au mai mulți 
ani de civilizație în spate au înțeles cât de importantă este 
această literatură și o tratează cu seriozitate și respect. 
Dacă ar fi totuși să împărțim literatura în „mare” și 
„mică”, deși mi se pare o împărțire nepotrivită, ar trebui 
să înțelegem măcar că nu putem avea o „mare” literatură 
fără o „mică” literatură. Nu putem avea cititori de 
literatură „serioasă” fără să îi creștem și să îi antrenăm 
de mici pe pășunile literaturii pentru copii. 

Iar, dacă e să vorbim despre meșteșugul scrisului, 
cei care au încercat măcar o dată să scrie o carte pentru 
copii au văzut pe pielea lor că nu este simplu deloc. Iar 
poveștile pentru copii bine scrise poartă în ele, pitite, 
straturi și straturi de cunoaștere și înțelesuri ascunse, 
țesute doar sub o aparență simplă. E greșit să confundăm 
simplitatea cu facilul.
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3. Îmi este greu să fac un top al cărților pentru 
copii. În primul rând pentru că nu cred în topuri, în 
locul unu, doi și trei, atunci când vine vorba de 
literatură. Pe cine să pun pe locul întâi? Pe Gellu 
Naum, pe Roald Dahl, pe Astrid Lindgren, pe Adina 
Rosetti, pe Alex Moldovan, pe Laura Grunberg, pe 
Timothée de Fombelle, pe Michael Ende, pe Carmen 
Tiderle sau pe Lavinia Braniște? Îmi plac toți. În cărțile 
fiecăreia/fiecăruia am găsit lucruri care m-au încântat. 
Și în multe alte cărți ale unor autori pe care nu i-am 
menționat aici, dar pe care îi prețuiesc la fel de mult. 
Îmi plac toate cărțile bune pentru copii, mai ales cele 
care nu își desconsideră publicul căruia i se adresează, 
considerând că, dacă e mai mic, poate înghiți orice i se 
bagă pe gât. Și apreciez munca oricărui scriitor care 
se străduiește să scrie literatură bună pentru alte și alte 
generații de copii.

4. Eticheta asta nu ne-a fost pusă de niște oameni 
răi care vor să ne pedepsească. Testele PISA sunt doar 
radiografia care scoate la lumină o realitate care este 
mai putredă decât se vede. Putem să ne mințim că e 
totul în regulă și să privim doar într-o parte, la copiii 
curați, frumoși și deștepți care vin cu părinții sau cu 
școala la Gaudeamus, Bookfest sau FILIT. Dar, de fapt, 
cum ieși din marile orașe și te afunzi în orașele mici și 
în satele României – cum am făcut noi, scriitorii de la 
Asociația De Basm în caravanele noastre literare rurale 
– descoperi că acele cărți frumoase, cu povești de 
neuitat, s-au oprit undeva la București, Cluj, Timișoara 
și Iași. În România profundă, copiii nu au acces la cărți 
din literatura pentru copii contemporană, la întâlniri 
cu scriitori, la cluburi de lectură, la oameni care să le 
citească și să le vorbească despre povești. Cum am 
putea încuraja cititul în lipsa cărților, a bibliotecilor, a 
librăriilor? Ministerul Culturii și Ministerul Educației 
nu au reușit să facă în treizeci de ani niște programe 
coerente de susținere a bibliotecilor, a cărții pentru 
copii, a celor care facilitează accesul copiilor la 
literatură. Aceste locuri uitate de mai toată lumea sunt 
ajutate doar de organizații și fundații care, cu greu, 
reușesc să adune cărți și să construiască proiecte care 
să îi apropie pe copii de cărți. Profit de ocazie ca să 
salut ceea ce fac organizații ca OvidiuRo, Fundația 
Melior, Citește Împreună România sau Incubatorul 
de Lectură. Sunt organizații și proiecte care, de ani 
de zile, lucrează pentru a apropia copiii de cărțile 
copilăriei. Pentru că „încurajarea lecturii” nu se face 
prin vorbe sforăitoare și prin declararea zilei naționale 
a lecturii pe 15 februarie, nici prin „ani ai cărții” prinși 
la butonieră în scop electoral, ci prin muncă serioasă, 
la firul ierbii, cu copii privați de accesul la carte și la 
educație.

Adina POPESCU 

1.Aș zice nu doar că s-a dezvoltat în ultimii 10 
ani, ci că asistăm la un adevărat boom. Un fenomen care 
nu este încă conștientizat, mă refer în mod special la 
principalii „jucători” de pe piața de carte românească, 
dar și la cititorii adulți. În schimb, profesorii de limba 
și literatura română își dau seama ce se întâmplă, se 
folosesc din plin de noile texte/ noile cărți care apar, 
pentru că e mult mai ușor de lucrat pe ele cu copiii decât 
pe textele canonice, copiii se regăsesc în aceste texte și 
se apropie altfel de literatură. Sunt conștienți, desigur și 
cititorii copii care, în sfârșit, au de unde alege, discută 
pe marginea cărților în cadrul cluburilor de lectură 
din școli, în plus, „își informează” și părinții despre 
lecturile lor, ceea ce e minunat (acei părinți care erau 
supărați că nu citesc copiii, însă le băgau pe gât cărțile 
copilăriei lor, Jules Verne și „Cireșarii”). Treptat, după 
ce Editura Arthur a făcut un pionierat – prin publicarea 
și promovarea autorilor români contemporani pentru 
copii, au început „să se trezească” și alți editori, să-și 
dea seamă nu doar că literatura pentru copii e o afacere 
profitabilă (practic ai un număr nelimitat de cititori 
pentru că generațiile se schimbă), dar și că ține de 
educație, poate deveni o misiune, îți formezi un public 
de cititori. 

Sunt foarte multe titluri pe piață, avem scriitori 
care scriu exclusiv pentru copii, însă avem și scriitori 
pentru publicul adult care încearcă acum să scrie (și) 
pentru copii, aș zice că e chiar o modă. În plus, cărțile 
arată și foarte bine, fiindcă ilustrația de carte românească 
s-a dezvoltat în paralel. Putem spune că în prezent avem 
o piață de carte pentru copii importantă. E regretabil că 
în tot acest context, anul acesta premiile USR pentru 
literatură pentru copii nu s-au acordat, deși existau 
candidați excelenți, că la târgurile de carte, inclusiv 
la Târgul de Carte pentru Copii de la Bologna, cartea 
pentru copii este prost reprezentată, uneori de autori care 
nu au nicio legătură cu acest domeniu, dar au avut relații 
bune la Ministerul Culturii, că nu avem încă exporturi, 
în schimb importăm cărți mediocre din Ungaria sau 
Polonia, că într-o recentă „istorie a literaturii” de la 
1990 încoace, literatura pentru copii se rezumă, în lipsa 
de documentare a autorului, la câteva paragrafe generale 
într-un subcapitol denumit „paraliteratură”. L-aș întreba 
pe autor dacă consideră că „Alice in Wonderland”, de 
exemplu, e tot „paraliteratură”. 

Însă lucrurile n-au stat dintotdeauna așa. Multă 
vreme după 1990, a existat un vid editorial în ceea ce 
privește cartea românească pentru copii, într-adevăr se 
publicau doar traduceri, best-seller-uri care veneau cu 
ilustrații, eventual cu jucării „la pachet”, efort minim, 
vânzări garantate. Editorii nu îndrăzneau să publice 
cărți contemporane scrise de autori români, cei câțiva 
care scriam pe atunci pentru copii aveam manuscrise 
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de sertar. Am început să scriu trilogia mea fantastică – 
„O istorie secretă a Țării Vampirilor” la 20 de ani, am 
reușit să public primul volum la 35 de ani, la un moment 
dat abandonasem proiectul, pentru că nu aveam unde 
să public cartea, mereu primeam același răspuns: „Nu 
ne interesează literatură fantasy românească!”. Existau 
câteva edituri, precum Cartea Copiilor, care încercau 
timid să intre pe piață cu cărți noi și frumoase, însă era 
dificil, costurile de producție pentru o carte pentru copii 
sunt mult mai mari decât cele pentru un roman obișnuit, 
să zicem, dacă nu vrei să faci rabat la calitate, pentru 
că o carte pentru copii (mai ales cărțile ilustrate pentru 
vârste mai mici) este și un „obiect” în sine. Îmi amintesc 
– și acum mi se pare incredibil, că în urmă cu vreo 15 
ani, când am realizat un dosar despre literatura pentru 
copii în revista „Dilemateca”, am făcut un sondaj printre 
părinți – „Numiți un autor contemporan pentru copii!”. 
Mulți n-au știut ce să răspundă, alții au numit-o pe Silvia 
Kerim fără să știe că, în lume, nu se mai scrie așa pentru 
copii de multă vreme. 

Așadar, așa cum spuneam, editura Arthur 
(Grupul Editorial Art) a făcut un pionierat, publicând și 
descoperind, de fapt, noi autori (există și acum Trofeul 
Arthur, un concurs național de manuscrise la care poate 
participa orice autor, publicat sau nepublicat) și corelând 
publicarea acestor cărți cu o componentă didactică, 
educațională. Treptat, au început să publice și să aibă 
proiecte coerente și alte edituri mari precum Polirom, 
Humanitas, Nemira etc.

2. Din păcate, a rămas un gen minor, receptarea 
din partea criticii (așa cum am dat un exemplu și mai 
sus) este 0, asta e o altă problemă pe care va trebui să 
o depășim probabil în alți 20 de ani, poate atunci când 
copiii cititori de astăzi, care se formează cu cărțile care 
se scriu acum, vor avea un cuvânt de spus. Și tot din 
păcate, mulți dintre scriitorii pentru adulți, care au 
început să scrie și pentru copii, își închipuie că abordează 
tot un gen minor, un soi de joacă creativă, iar acest lucru 
se simte, sunt cărți bune, dar care nu au nicio treabă cu 
literatura pentru copii, dacă ai un personaj-copil, de 
pildă, nu înseamnă că te adresezi neapărat copiilor. Pe 
de altă parte, copiii sunt o categorie de cititori aparte, 
nu pot fi mințiți, desconsiderați, „diminutivați”, se prind 
imediat și nu te mai cred, trebuie luați serios în aceeași 
măsură în care sunt luați în serios cititorii adulți. Și încă 
ceva foarte important – deși pare ușor, nu oricine poate 
să scrie pentru copii. 

Așadar, sunt foarte multe titluri pe piață la ora 
actuală, de aceea ar fi nevoie de criterii valorice, de 
oameni care să scrie despre aceste cărți dacă nu niște 
recenzii serioase, măcar niște cronici de întâmpinare. În 
plus, face foarte rău acest tip de etichetare exclusivă – 
literatură pentru copii. Eu cred, și am mai spus-o, că nu 
există cărți doar pentru copii, așa cum nu există cărți 
doar pentru adulți, sunt cărți bune și cărți proaste și 
atât, așa cum există literatură de valoare și literatură de 

consum. Când se va înțelege acest lucru și în România, 
nu se va mai pune problema de a avea un aparat critic 
doar pentru cărțile pentru copii, un fel de „grupa mică” a 
literaturii, ia să-i băgăm în seamă și pe amărâții ăștia de 
scriitorași, atât pot ei! Odată, l-am întrebat pe un critic 
literar dacă a fi interesat să citească „O istorie secretă 
a Țării Vampirilor” și mi-a răspuns că „nu”. „Îmi pare 
rău, nu am citit Harry Potter, nu am repere!”. Asta spune 
multe despre prejudecățile care încă există la noi, mai 
ales că, în mod paradoxal, „O istorie secretă...” e o 
carte pe care am scris-o în primul rând pentru adulți, 
e un pamflet la adresa societății românești, e plină de 
trimiteri pe care copiii nu au cum să le înțeleagă, ei 
urmăresc în schimb povestea, de altfel, cărțile cu mai 
multe paliere de lectură și care nu pot fi etichetate pe 
categorii de vârstă sunt cel mai greu de scris, sunt un fel 
de nici-cal-nici-măgar al literaturii. Așadar îmi place să 
cred că nu scriu neapărat pentru copii, așa cum nu scriu 
neapărat pentru adulți, există acolo un cititor pe care nu 
mi-l imaginez în niciun fel, nici mare, nici mic, dar care 
are răbdare cu mine. 

3. N-aș putea face un top 10, sunt mulți autori 
buni și n-aș vrea să nedreptățesc pe nimeni. Aș spune 
doar două nume care sunt importante pentru literatura 
pentru copii de acum, dar și pentru mine personal: 
Ioana Nicolaie și Florin Bican. Florin e în primul rând 
un povestitor excepțional, e o plăcere să-l citești, dar 
și să-l asculți, copiii sunt pur și simplu fascinați la 
atelierele noastre din tabarele de creație. Scrie aceleași 
cărți „pe muchie”, cum îmi place mie să le numesc, 
nici pentru copii, nici pentru adulți, cu stil, cu erudiție, 
are numeroase referințe culturale și literare, uneori 
neașteptate și extrem de originale, de pildă în „Tropice 
tâmpe” apare până și Sălașul negru din serialul Twin 
Peaks. Și, nu în ultimul rând, scrie cu mult umor – un 
ingredient obligatoriu atunci când scrii pentru copii (și 
nu numai). Recomand „Tropice tâmpe”, precum și „Și 
v-am spus povestea așa (aventurile cailor năzdrăvani 
rememorate de ei înșiși)”, care este o perspectivă total 
diferită asupra basmelor românești. Iar ceea ce a făcut 
Florin Bican cu Apolodor, aducându-l în lumea noastră 
modernă, e minunat. 

Ioana, în schimb, își imaginează lumi fantastice 
luxuriante, precum cele din „Ferbonia” și „Vertijia”, 
lumi colorate în care te pierzi, aluneci dintr-o poveste 
în alta, cu personaje atașante, în plus, ca și în cazul lui 
Florin, stilul contează, sunt cărți bine scrise în primul 
rând, cărți care dincolo de poveste sunt valoroase din 
punct de vedere literar. Ioana lucrează mult cu copiii, are 
ateliere de scriere creativă la școala unde e profesoară 
(și în taberele editurii Arthur), copiii o iubesc, reprezintă 
pentru ei un model, a scris chiar și două cărți împreună 
cu ei, „Cum am supraviețuit clasei a VIII-a” și „Cum 
să spui te iubesc”. Și nu în ultimul rând, Ioana Nicolaie 
crede în misiunea literaturii pentru copii și în educația 
acestor copii ai generației actuale prin literatură.
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4. Cu atâtea cărți frumoase și atâția autori buni 
e ușor să încurajezi lectura. Aș trece peste prejudecata 
asta – copii nu citesc sau nu mai citesc ca „pe vremea 
noastră”. Sunt foarte mulți copii care citesc, în ultima 
mea vizită în Maramureș, am descoperit și copii de la țară 
care citesc pe rupte. Recomandarea mea ar fi să înceapă 
cu cărți simple în care textul comunică cu ilustrațiile, 
precum romane grafice, cărți de bandă desenată și – de 
ce nu? – „Jurnalul unui puști”, o serie amuzantă, foarte 
potrivită pentru 7-9 ani. Mulți copii vor rămâne probabil 
la nivelul „Jurnalului...”, însă alții, de curiozitate, vor 
încerca să citească și alte cărți, îl vor descoperi pe Roald 
Dahl sau pe Michael Ende. Foarte importante mi se par 
întâlnirile dintre copii și autorii contemporani, faptul că 
văd niște scriitori „în carne și oase”, nu poze de manual 
sau statui în centrul orașului, le pot pune întrebări, pot 
comunica cu ei, contează mult, îi apropie de „obiectul” 
carte. Profesorii ar trebui să organizeze astfel de 
evenimente în școli sau în localitățile lor, ceea ce unii 
dintre ei o fac deja, dar mai ales ar trebui să existe un 
proiect coerent și pe termen lung în acest sens în cadrul 
Ministerului Educației. 

Alina PURCARU 

1. Deși e adevărat că traducerile domină serios 
oferta de cărți pentru copii a momentului, în ultimii ani, 
pe piață au început să capete tot mai multă vizibilitate 
și cărțile scrise de autori români. Cea care a dat tonul 
și a mizat prima pe un portofoliu consistent dedicat 
autorilor autohtoni a fost, fără îndoială, Editura Arthur, 
iar cea care a impus această viziune editorială, riscantă 
la acel moment, a fost Florentina Hojbotă. După ce 
această editură a mizat, cu succes, pe un grup de 
autori și ilustratori cu care a lucrat constant, generând 
continuitate și așteptări de la o carte la alta, și celelalte 
au început, treptat, să acorde încredere și să comisioneze 
cărți pentru copii semnate și ilustrate de creatorii de 
aici. La acest moment, majoritatea editurile grele din 
România au colecții de literatură pentru copii din care 
numele autorilor români nu lipsesc. Nu e o schimbare 
care să răstoarne lucrurile, dar e una vizibilă și cu miză 
serioasă pe termen lung. 

2. Aș spune că, la nivelul percepției generale, 
acest statut s-a nuanțat, la noi, ca urmare a vizibilității pe 
care au dobândit-o autorii autohtoni, a expunerii, atâta 
câtă a fost, pe care au câștigat-o, dar și a contactului 
cu cărți de mare impact scrise de autori străini, destul 
de incompatibili, totuși, cu statutul de minorat. La 
nivelul criticii literare însă, lucrurile nu stau nicicum, 
pentru că, din păcate, nu există, în țara noastră, canale 
de receptare critică a acestui gen de literatură: cu puține 
și lăudabile excepții, nu există recenzii specializate, 
nu există spațiu, în revistele culturale, pentru articole 
sau analize dedicate acestei nișe, nu există premii 

cu notorietate și continuitate acordate de breaslă. O 
receptare specializată ar presupune o bună și autonomă 
așezare a revistelor și a canalelor literare, disponibilitate 
mai mare din partea celor care scriu cronică de carte 
și formarea unor cronicari specializați în categoriile 
și subcategoriile pe care le deschide literatura pentru 
copii. Momentan, nu avem mai nimic din toate astea. 
Dar chiar și așa, autorii români de literatură pentru copii 
încep să fie priviți, totuși, ca autori și nu ca mai puțin 
de atât, și asta datorită seriozității cu care cei mai mulți 
dintre ei s-au dedicat genului și s-au implicat pentru a-i 
reda statutul pe care îl merită.

3. Nu voi face un top, ci voi enumera, într-o 
ordine oarecare, autoare și autori ale căror cărți m-au 
trezit din amorțire: Melcușorul de Lavinia Braniște 
(Cartier) și toată seria cu Rostogol scoasă la Editura 
Arthur, cu ilustrații de Andrei Măceșanu, Descoperim 
cu Apolodor, în Deltă, păsările-n zborde Florin Bican, 
cu ilustrații de Dan Ungureanu (Arthur), Poznăi – 
întâmplări cu două prințese zuze de Elena Vlădăreanu, 
cu ilustrații de Liliana Basarab (Vellant), Tue, uriașul 
de gheață de Ana Alfianu (Humanitas), seria cu Arik a 
Ioanei Nicolaie de la Arthur (și restul, dar am o slăbiciune 
pentru acest arici, unul dintre primele personaje pentru 
copii create de Ioana Nicolaie), Olguța și un bunic de 
milioanede Alex Moldovan, cu ilustrații de József Vass 
(Arthur), Cartea năsoaselor de Alexandra Rusu cu 
ilustrații de Loreta Isac (Vellant), cele două volumele ale 
Nesupuselor, povești despre fete și femei remarcabile 
și bătăioase scrise de Adina Rosetti, Cristina Andone, 
Iulia Iordan, Laura Grunberg, Victoria Pătrașcu la 
Editura Univers, cărțile individuale ale acestor autoare, 
și neapărat O vară cu Isidor de Veronica D. Niculescu 
(Polirom), o frumusețe de poveste pentru orice vârstă 
și, pe același palier, Un extraterestru care-și dorea ca 
amintire o pijama de Matei Vișniec, cu ilustrații de 
Anda Bădulescu, de la Editura Arthur. Sof și omulețul 
în frac albastru de Nicoleta Onofrei cu ilustrații de 
Adina Costea (Hecate) e o carte foarte necesară, mai 
ales inadaptaților mici și nedumeriți, iar pentru o 
doză amuzantă și adusă la zi de versuri pentru copii, 
Carmen Tiderle e de neocolit (cele mai recente, citite 
cu plăcere de mine sunt Selfie cu Elfii, apărută la Vellant 
și Fabrica de lipici, la Humanitas). Dacă tot suntem 
la recomandări, aș vrea să nu uit o colecție mai puțin 
vizibilă, Codobelc, de la Editura Cartier, cu cărți pentru 
copii scrise inclusiv de autori care, în general, se ocupă 
cu alt fel de literatură. Au apărut multe cărți simpatice, 
inteligente, cu siguranță am lăsat multe meritorii pe 
dinafară, dar cele mai bune topuri tot fiecare dintre noi 
le facem, urmărind, cumpărând și sprijinind, în acest fel, 
și acest segment de literatură.

4. Cred că un bun punct de pornire, în școală, 
ar fi variind cât de mult se poate lecturile din programa 
obligatorie cu cărți proaspete, actuale ca limbaj și 
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subiecte, ficțiuni amuzante, scuturate de tabuu-uri. N-ar 
fi rău să-i întrebăm pe ei cu ce să fie poveștile pe care 
le-ar asculta sau citi, n-ar fi rău să existe niște programe 
care să facă posibile workshop-uri sau întâlniri în școli 
cu autori români de cărți pentru copii. Dar cel mai 
important lucru ar fi ca această întrebare chiar să fie pusă 
serios de cei care decid astfel de strategii și le asumă la 
nivel de programe naționale, aplicate și nu mimate. Sunt 
sigură că avem oameni capabili să propună soluții reale, 
dar câtă vreme educația rămâne un domeniu subfinanțat, 
subapreciat și neglijat, orice încercări punctuale, 
netraduse în schimbări sistemice, cu continuitate, rămân 
la frumosul stadiu de întâmplări și atât. 

Nona RAPOTAN

1. Dezvoltarea și diversificarea pieței de carte 
pentru copii nu se reduce, din punctul meu de vedere, 
doar la încurajarea scriitorilor români să scrie și 
pentru copii. Pentru ca acest lucru să se întâmple este 
nevoie de cel puțin două lucruri: cursuri speciale de 
creative writing, cursuri în facultăți dedicate în mod 
special literaturii pentru copii, cultivarea ideii că a 
scrie literatură pentru copii nu este floare la ureche 
și nici lipsit de importanță. Până la urmă, de calitatea 
și bogăția acestei literaturii depinde soarta viitorilor 
cititori – vom avea sau nu cititori buni și cu simț critic. 
Al doilea lucru definitoriu care contribuie la dezvoltarea 
și diversificarea literaturii pentru copii este încurajarea 
lecturii asumate – până la urmă, degeaba se străduiesc 
scriitorii să fie creativi, să inventeze personaje și 
întâmplări fantastice, dacă n-are cine le citi. În altă 
ordine de idei, traducerile sunt avantajate, pentru că 
editurile își gândesc planurile editoriale în funcție de ce 
titluri câștigă la licitații. Evident că în epoca globalizării 
cuceresc iremediabil personajele de tipul Harry Potter, 
dar asta nu înseamnă că literaturile naționale trebuie să 
dispară sau sunt în colaps. Gândiți-vă că un personaj ca 
Pippi Șosețica vinde și astăzi, chiar dacă poveștile în 
sine sunt departe de canoanele literaturii contemporane. 
În ciuda presiunii exercitate de fanaticii corectitudinii 
politice, care a condus la apariția unei literaturi queer 
pentru copii (există deja și pe piața românească volume 
scrise de autori români sau traduceri), romanele 
și poveștile „clasice” încă mai fascinează pe micii 
cititori. Personajele acestora încă mai pot contribui la 
dezvoltarea imaginației celor mici. 

2. E proaspăt încă micul scandal iscat în jurul 
volumului Istoria literaturii române contemporane. 
1990-2020 de Mihai Iovănel; în această istorie, literaturii 
pentru copii îi sunt dedicate câteva paragrafe, nici 
măcar o pagină întreagă. Bănuiesc că motivele criticului 
sunt legate de faptul că literatura pentru copii merită 
un volum aparte. Dar, dacă este să facem o revistă a 
revistelor literare, patronate de Uniunea Scriitorilor din 

România, cu greu vom găsi o cronică sau un articol care 
să vizeze un volum de literatură pentru copii. În general, 
criticii literari nu își fac timp pentru a citi volume de 
povești, basme, sau romane pentru copii, iar dacă își fac, 
semnalează în trecere volumele, și cam atât. La fel stau 
lucrurile și cu literatura SF sau polițistă, dar acolo mai 
există specialiști, scriitori sau editori cu state vechi, pe 
a căror opinie te poți baza la nevoie. Mă simt nevoită să 
fac o precizare: există și în domeniul literaturii pentru 
copii, literatura mare și literatura mică; cu alte cuvinte, 
scriitori excepționali și scriitori de categorie B și C. Din 
păcate, în școlile din România copiii sunt încurajați, în 
cea mai mare parte, să citească literatură de categorie B 
și C. Există o adevărată industrie a cărților pentru copii, 
scrise de învățătoare sau profesoare, apărute la edituri 
de nișă, dar care fac profituri serioase doar pentru că 
aceste volume se cumpără pentru a fi date pe post de 
premii. Nu există cancelarie din orașe (în mediul rural 
nu știu cum stă treaba) care să nu primească oferte de 
la aceste edituri, bonusurile pentru cadrele didactice 
sunt consistente, iar efectul direct este, din păcate, că 
cei mici vor ajunge destul de târziu la literatura mare. 
Cărțile editurilor care au și imprint-uri pentru copii – 
Humanitas, Polirom, Arthur (care este o editură în sine 
dedicată doar literaturii pentru copii), Nemira, Paralela 
45, Corint etc. – costă mult în raport cu cărțile apărute la 
editurile pomenite anterior. Chiar dacă condițiile grafice 
nu se compară – ilustrații excelente, text editat cu grijă, 
traducere îngrijită (unde este cazul) – prețul va influența 
decisiv achiziția. Pe de altă parte, în bibliotecile școlare 
nu veți găsi decât volumele editurilor de nișă, cu texte 
penibile, jenante sau care nu încurajează deloc pe cel 
mic să citească. Pentru că acestea sunt primite, de cele 
mai multe ori, gratis. Dacă se fac achiziții de către 
bibliotecile școlare, să fiți siguri că acestea nu se fac din 
fonduri ministeriale și nici măcar prin grija primăriilor, ci 
doar pentru că există comitete sau asociații ale părinților 
care își doresc să aibă copii cu un limbaj dezvoltat și o 
cultură generală solidă. 

3. Gellu Naum, Adina Rosetti, Florin Bican, 
Moni Stănilă, Mircea Pricăjan, Ioana Nicolaie, Cristina 
Andone, Lavinia Braniște, Alex Moldovan, Ana 
Blandiana. Am enumerat zece scriitori din generații 
diferite, care au scris și poezie, dar și povești sau romane. 
Sunt mulți scriitorii români de literatură pentru copii 
care merită încurajați să scrie! Nu atât de mulți ca în 
alte state, dar ei există și trebuie ajutați să se întâlnească 
cu cei mai mici cititori, să dialogheze cu aceștia, să facă 
schimb de idei și să contribuie la dezvoltarea acestui 
segment. 

4. Este atât de mult de povestit aici... cunosc 
profesori de limba și literatura română pentru care 
literatura bună (care merită să fie studiată) s-a 
terminat undeva în primii ani de după cel de-al doilea 
război mondial (pentru mulți, chiar și mai devreme). 
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Profesorii, în marea lor majoritate, citesc puțin sau 
chiar deloc literatură contemporană. Nu sunt la curent 
cu ceea ce apare pe piață, nu cunosc dacă există o 
traducere nouă la un volum mai vechi, dacă le ceri 
nume de scriitori români contemporani, trebuie să le 
lași timp să caute... Nu arunc anatema, pentru că cunosc 
și profesori pasionați și pasionanți, neobosiți în a-i 
încuraja pe elevi să citească – orice, din orice domeniu. 
Fac concursuri cu ei, ateliere de lectură, îi provoacă să 
scrie jurnale literare, au minutul de lectură etc. Dar ei 
sunt atât de puțini! Neprețuiți, dar puțini! Eticheta de 
„analfabeți funcționali” există doar pentru că cei care 
trebuie să facă educație nu o fac. Părinții nu știu, nu au 
timp sau nu vor să-i ajute pe copii să-și aleagă cărțile 
potrivite vârstei. Profesorii le pot identifica interesele 
– pe unii îi pasionează biografiile, pe alții cărțile de 
popularizare a științei, pe ceilalți biologia etc. – și cu 
ajutorul specialiștilor din edituri sau a specialiștilor să 
construiască proiecte care să se întindă pe ani de studiu. 
Doar așa putem vorbi de succes! În domeniul educației, 
rezultatele nu se obțin doar prin bifarea unei acțiuni 
lunare – l-am invitat pe scriitorul X să le vorbească 
elevilor! Nu, aici trebuie perseverență, creativitate 
și parteneriate în care să fie atrași și părinții elevilor. 
Dacă-i lăsăm deoparte, atunci riscăm să avem rezultate 
de moment sau irelevante. Nu în ultimul rând, fiindcă 
ancheta apare în preajma examenelor de final de ciclu 
de învățare (evaluare națională, respectiv Bacalaureat), 
este imperios necesar să se schimbe programa școlară. 
La clasele mici s-a schimbat deja, dar nu știu în ce măsură 
s-au introdus texte ale unor scriitori contemporani, fie ei 
români sau nu. Din ce cunosc, sunt o seamă de autori de 
manuale care au ținut cont de toate aceste cerințe și au 
adus literatura mai aproape de copii, dar repet, trebuie 
să cercetez mai aprofundat. 

Bogdan RAȚIU

1. Recunosc că observ o efervescență în jurul 
editurilor în cadrul colecțiilor dedicate copiilor, fie că 
vorbim de Arthur Young, Humanitas Junior, Polirom 
(colecția Cărți pentru copii și tineret), Casa Cărții 
de știință (Cărți pentru copii), editura Univers sau 
Paralela 45, existând colecții consistente în care sunt 
preponderent autori traduși. Numele autohtone cel mai 
des vehiculate sunt Adina Popescu, Alex Moldovan, 
Veronica D. Niculescu, Florin Bican și Ana Alfianu. 
De fapt, editurile reușesc să impună numele autorilor, 
iar evenimentele dedicate copiilor au ajuns să deschidă 
un dialog eficient între tinerii cititori și cărțile autorilor 
români. Cu toate acestea, putem recunoaște că nu avem 
o tradiție a cărților pentru copii, în special la vârsta de 
10-13 ani, atunci când se produc schimbările la nivel 
cognitiv, comportamental, având o carență de titluri, de 
tematici, iar din acest motiv editurile au mizat foarte 
mult pe traduceri. E o perioadă dificilă de cuprins 

în cuvânt, de stârnit interesul, pentru că literatura 
pentru copii e una dinamică, ea trebuie să fie atentă la 
preocupările și interesele generației pentru a-i atrage și 
pentru a-i provoca.

2. Nu cred că s-a schimbat foarte tare statutul 
literaturii pentru copii în planul criticii literare. Într-
un anumit mod, cred că receptarea și considerațiile 
asupra acestor cărți au fost transferate spre zona 
didacticii. Dacă în revistele de critică literară se 
găsesc puține considerații asupra literaturii autohtone 
(a se vedea rubrica lui Alex Moldovan în revista 
Familia, observațiile din Istoria literaturii române 
contemporane (1990-2020) a lui Mihai Iovănel, din 
Literatura pentru copii și tineret dincolo de story de 
Florica Bodișteanu), în revistele dedicate lecturii, și 
mă refer aici la Consilierul de lectură sau Perspective, 
sunt rubrici dedicate criticii de întâmpinare și 
recenzării unor titluri cu tematică relevantă. În plus, 
didacticienii care se ocupă de primar și gimnaziu 
(Alina Pamfil, Florentina Sâmihăian, Marcela Ciortea, 
Eva Monica Szekely, Mircea Breaz, Ion Buzași etc.) 
au avut intervenții referitoare la dimensiunea etică sau 
estetică a textelor, la rolul lor formativ, la finalitatea 
lecturii din perspectivă axiologică sau a jocurilor de 
limbaj dominante. Deși acest subiect incită numeroase 
conferințe și dezbateri în spațiul occidental, în plus, 
se reunesc echipe de critici literari, didacticieni și 
teoreticieni (a se vedea M. O. Grenby Children’s 
Literature, Karín Lesnik-Oberstein (ed.) – Children’s 
Literature: New Approaches, Peter Hunt, Sheila Ray, 
Encyclopedia of Children’s Literature), la noi Asociația 
profesorilor de Limba română „Ioana Em. Petrescu” 
a inițiat astfel de anchete șicolocvii(de exemplu: 
Valori formative acronice şi sincronice în literatura 
pentru copii și tineri, 2006) sau Lecturiadele, contexte 
de dezbatere care au trasat o linie directoare pentru 
alegerea cărților relevante, fiind invitați critici literari 
(de pildă, Liviu Papadima) care au susținut acest tip de 
literatură (a se vedea colecțiile coordonate la editura 
Art).

3. Recunosc că lucrez la un volum de didactica 
receptării textelor literare (nivel gimnazial) și am reușit 
să creez o listă cu aproape 300 de titluri care să formeze 
gustul estetic al tinerilor cititori, tematic să-i atragă, iar 
limbajul să-i ajute să empatizeze cu lumile create. Multe 
dintre ele sunt traduceri, dar un top al cărților pentru 
copii s-a creat și în programul Literary Framework for 
Teachers in Secondary Education, pentru cadrul de 
referință 12-15 ani, în care s-au propus cărți în funcție 
de patru niveluri de dezvoltare a copiilor. Listele acestea 
pot fi citite în paralel cu literatura altor culturi și se 
poate ajunge la un tablou interesant referitor la modul 
în care se articulează receptarea literaturii pentru copii 
în Europa. Voi propune o listă raportându-mă atât la 
impactul asupra cititorilor, cât și la valoarea formativă 
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a textelor:Tudor Arghezi, Cartea cu jucării, Ionel 
Teodoreanu, La Medeleni, Marin Sorescu, Unde fugim 
de-acasă?, Constantin Chiriţă, Cireşarii,Gellu Naum, 
Cartea cu Apolodor, Matei Vișniec, Extraterestrul care 
își dorea ca amintire o pijama, Mircea Cărtărescu, 
Enciclopedia Zmeilor, Alex Moldovan, Olguța și un 
bunic de milioane, Ana Alfianu, Val și cetatea sufletelor, 
Veronica D. Niculescu, O vară cu Isidor. Lista propusă 
nu este un top, ci, mai degrabă, sunt cărțile care au prins 
la cititorul 10-13 ani din 2021. Cred că poate spune 
multe despre această generație care se îndreaptă spre o 
tematică sensibilă, spre lumi fabuloase, spre experiențe 
inițiatice și aventuri apropiate de lumea lor.

4. Analfabetismul funcțional se leagă de cultura 
cărții într-o societate, iar la noi nu se promovează pentru 
noua generație deschiderea spre cultură, nu se pune 
accent pe o atitudine pozitivă față de lectură și nici nu se 
motivează copilul în fața cărții, discursul profesorului 
de lectură (folosind sintagma profesorului Paul Cornea) 
rămânând în zona esteticului. Voi menționa, în acest 
sens, un experiment personal: am pornit pe rețelele 
sociale de la un text liric semnat de Adela Greceanu din 
volumul Și cuvintele sînt o provincie, iar apoi, printr-
un discurs ludic, am condus înțelegerea, ajungând să 
provoc ulterior și cu texte semnate de Mihai Eminescu, 
Tudor Arghezi, George Coșbuc sau Alexandru Vlahuță. 
Impresionant a fost că poezia a ajuns în câteva zile la 
238.000 de tineri cititori. Ce ne demonstrează? Cred 
că e vorba de o democratizare a discursului despre 
literatură, de nevoia de a crește motivația, de a propune 
lecturi tematice și empatice, de importanța creării 
cercurilor de lectură și a unor contexte în care elevul să 
fie implicat. E vorba de a trece de la o lectură dominant 
structuralistă, pe care școala românească a dezvoltat-o, 
spre o lectură empatică, de identificare, cititorul fiind 
permanent în text, motivat să (se) caute/identifice. Aici 
cred că poate fi și un pariu al oamenilor de cultură: „să 
coborâm, cu adevărat, cu poezia în stradă” spre publicul 
care încă nu bănuiește ce se ascunde în literatură. 
Experimentul eu unul l-am făcut, iar copiii vor să vină 
spre cei care le deschid o ușă. Cred că ajungând spre 
cei tineri, spre lumea lor, motivându-i să citească, 
formându-le o atitudine deschisă față de lectură și 
dinamizând discursul receptării prin întrebări care să-i 
implice, vom putea aduce, în timp, tinerii cititori spre 
literatura înaltă, ei parcurgând treptat fiecare nivel al 
culturii și asumându-și, cu ajutorul profesorilor de 
lectură, o dinamică și un grad ridicat de implicare 
în receptarea textelor. Pretextele și contextele pot fi 
variate, dar finalitatea ar trebui să fie lectura autentică 
și substanțială.

Adina ROSETTI 

1. Începând cu haoticii ani ’90, literatura română 
pentru copii a rămas cumva în umbră. 

Producția unei cărți „pe plan local” fiind destul 
de costisitoare pentru o editură – ilustraţii, grafică, hârtie 
de bună calitate, tipar etc. – cele mai multe au preferat să 
se reorienteze pentru copyright-uri din afară, luate mai 
ieftin la pachet. Este şi un soi de mentalitate românească, 
avându-şi rădăcinile în neîncrederea moştenită din anii 
de comunism(„produsele din afară sunt mai bune”). În 
plus, să nu uităm că piaţa totală de carte din România 
este printre cele mai mici din Europa, la mare distanță 
de vecinii noștri din – de exemplu – Ungaria. Toate 
acestea au dus la golul imens al literaturii române pentru 
copii, care – din fericire – în ultimii ani a început să fie 
reumplut. Literatura pentru copii ca adevărată industrie 
abia acum începe și la noi să se dezvolte. Editurile au 
înțeles, în sfârșit, importanța cărților pentru copii și 
au început să investească în producția de cărți nu doar 
valoroase din punct de vedere literar, dar și din punct de 
vedere vizual, ceea ce este extrem de important mai ales 
când vorbim despre picture books. Foarte mulți dintre 
autorii români consacrați și-au îndreptat atenția către 
acest gen, există și scriitori specializați doar în literatura 
pentru copii, cât despre ilustratori, sunt din ce în ce mai 
mulți și cu stiluri extrem de diverse. Aș zice că avem 
toate motivele să fim optimiști.

2. Dacă, așa cum spuneam la întrebarea 
anterioară, din punct de vedere al publicului, editurilor 
și autorilor, avem motive de optimism, nu putem spune 
același lucru în ceea ce privește receptarea critică – este 
sublimă, dar lipsește cu desăvârșire! Nu mai departe de 
acest an, Uniunea Scriitorilor din România a găsit de 
cuviință să nu acorde premiul pentru literatură pentru 
copii, deși pe lista nominalizărilor se găseau cel puțin 
trei autori foarte buni. Asta, în opinia mea, spune multe 
despre felul în care este privită literatura pentru copii... 
Nu există un premiu dedicat acestui tip de literatură – 
ceea ce în alte țări din Europa este o normalitate. În afară 
de două rubrici binevenite (cea a lui Alex Moldovan 
în revista Familia și a Luminiței Corneanu pe blogul 
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Adevărul) nu știu să existe alte publicații care să acorde 
spațiu pentru cronici de carte pentru copii. Pe social 
media, însă, această lipsă este compensată de grupuri 
de mame care dezbat cu mare pasiune diverse titluri, în 
special din punct de vedere al valorii lor educative, și 
fac recomandări de lectură pe grupe de vârstă. Sper din 
suflet că în curând Asociația De Basm va putea dezvolta 
proiecte în această direcție și, în timp, va propune 
scriitori români pentru premii naționale și, de ce nu?, 
internaționale. 

3. Mă feresc de ideea de top în ceea ce privește 
literatura, topul însemnând în primul rând o ierarhizare, 
așa că aș prefera să răspund strict din punct de vedere 
al preferințelor mele personale. Pe lista mea de lecturi 
din copilărie la care mă reîntorc frecvent se află „Alice 
în Țara Minunilor”, în toate variantele ei: în română, 
engleză, varianta originală sau prescurtată, BD sau 
film. O ador și de fiecare dată găsesc alte sensuri și 
jocuri de cuvinte care mă încântă. Aceeași relație o am 
și cu Aventurile lui Tom Sawyer, urmate de cele ale lui 
Huckleberry Finn, de care nu mă plictisesc niciodată. 
Mai am pe listă Habarnam și Vrăjitorul din Oz. Dintre 
autorii români, i-aș menționa neapărat pe Gellu Naum, 
cu al său pinguin călător (mi se pare minunat ce 
face Florin Bican acum, continuându-i călătoriile lui 
Apolodor în alte cărți) și Nina Cassian. Îmi place la 
nebunie și bijuteria de carte pentru copii a lui Eugen 
Ionesco, „Povești 1.2.3.4”. Dintre contemporani, aș 
continua cu doi autori pentru adulți, dar care și-au 
încercat puterile cu succes și-n literatura pentru copii 
de vârstă ceva mai mare: Salman Rushdie („Harun și 
marea de povești”) și Ian McEwan („Visătorul”), Cred 
că am depășit 10 și-mi e greu să mă opresc aici...

4. Sincer, aș vrea să punem această întrebare 
politicienilor și aș vrea să văd nu doar răspunsuri și 
concepte care sună bine („România Educată”, „Anul 
Cărții” etc.), ci planuri concrete, acțiuni la firul 
ierbii, bugete alocate pentru programe naționale de 
promovare a cititului (nu, două clipuri pe Facebook 
nu rezolvă problema...), reînnoirea fondului de carte 

învechit din bibliotecile rurale, subvenționarea de 
achiziții de cărți, caravane de lectură care să acopere 
mai ales zonele defavorizate, unde copiii, pur și simplu, 
nu au acces la cultură sau la educație de calitate. De 
aproape trei ani, de când dezvoltăm astfel de proiecte 
prin Asociația De Basm (la scară mică), am văzut câtă 
nevoie este de așa ceva, cât de mulți copii ratează șanse 
din lipsă de resurse și de interes din partea celor din 
jur. Și am văzut și cât de mult contează o schimbare în 
bine cât de mică, o învățătoare dedicată, o bibliotecă 
dotată, un primar deschis care înțelege importanța 
acestor investiții în educație și cultură, pe lângă 
nelipsitele „zile ale satului” cu grătar și bere. Până 
când aceste lucruri vor deveni o normalitate (și asta se 
poate întâmpla numai cu voință politică), mă tem că 
totul cade exclusiv în responsabilitatea părinților care 
încearcă să suplinească lipsurile sistemului cum pot 
(cei care pot...) sau a micilor ONG-uri și-a oamenilor 
inimoși care se încăpățânează, picătură cu picătură, 
să schimbe ceva în această privință. Altfel, cred că ar 
trebui să le citim cât mai mult copiilor, de la cele mai 
mici vârste. În acest fel, ei se obișnuiesc cu ascultarea 
poveștilor, dar și cu cartea ca obiect, iar lectura devine 
o obișnuință plăcută.

Cătălin STURZA 

1.,2.,3.,4.
În ceea ce privește literatura pentru copii în 

literatura română, ea a fost considerată, mereu, un gen 
minor și marginal. Prejudecata este veche și vine de 
la Titu Maiorescu: „când gura este mică, piciorul mic, 
Maria mică, Ioniţă mic, garoafa mică, versul mic, atunci 
e mic şi poetul, mică şi literatura, şi toate se află în 
decadenţă“ („O cercetare critică…“ ). Titu Maiorescu 
face, aici, o confuzie evidentă între tema unei scrieri şi 
valoarea ei estetică sau, mai precis – una este derivată în 
mod abuziv din cealaltă.
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Cu toate acestea, mai toți marii scriitori din 
literatura română au scris texte pentru copii sau povești 
și povestiri. Să ne gândim doar la Ion Creangă, cu ale 
sale „Amintiri din copilărie” sau „Povești și povestiri”; 
Eminescu și ale sale basme precum „Făt Frumos din 
lacrimă”, „Frumoasa lumii” sau „Călin-Nebunul”; 
Petre Ispirescu și a sa culegere de legende și basme 
ale românilor; Tudor Arghezi și povestirile sale din 
„Cartea cu jucării” sau numeroasele poezii pentru copii; 
Sadoveanu și a sa „Dumbrava minunată”; și exemplele 
pot continua. 

Mai aproape de noi, merită să îi amintim pe 
Iordan Chimet, cu „Închide ochii și vei vedea orașul”, 
poate cea mai remarcabilă poveste din Țara Zânelor a 
literaturii române; Vladimir Colin cu „Legendele Țării 
lui Vam”, o operă interesantă care, din păcate, este 
tributară tezelor ideologice ale epocii; pe Radu Pavel 
Gheo, cu „Fairia – o lume îndepărtată”; și pe Răzvan 
Rădulescu și al său „Teodosie cel mic.”1 Desigur, se 
ridică și întrebarea – câte dintre aceste titluri sunt, în 
fapt, cu adevărat cărți pentru copii, sau sunt în fapt 
alegorii „pentru oameni mari”, deghizate sub aspectul 
literaturii pentru copii. Aceasta este o discuție separată. 
Ceea ce merită observat este însă că, la nivelul de vârf al 
literaturii române, nu ducem lipsă de texte care, măcar 
în aparență, sunt dedicate copiilor. 

Un capitol la care suntem însă deficitari este 
cel al literaturii destinate adolescenților. Aici putem 
găsi foarte puține exemple. Trilogia „Frații Jderi” a lui 
Mihail Sadoveanu poate fi un astfel de model. Însă, 
din păcate, ea nu se compară cu realizări similare din 
spațiul occidental, precum trilogia „Prin foc și sabie” 
de Henryk Sienkiewicz, „Ivanhoe” sau „Rob Roy” de 
Walter Scott sau „Cronicile din Narnia” de C.S. Lewis. 
În ultimii ani, acest deficit a fost completat printr-un 
număr foarte mare de traduceri din autori anglo-saxoni 
contemporani care scriu o astfel de literatură adresată 
adolescenților. Din păcate, aceste traduceri lasă foarte 
mult de dorit, și nu doar în ceea ce privește calitatea 
limbii și a actului traducerii, foarte precară în general 
pentru aproape tot ce înseamnă „piața best-seller-urilor 
anglo-saxone” de la noi. Ele sunt cel mult opere de 
duzină, scrise „după rețetă”, care copiază titluri precum 
Harry Potter, și sunt lipsite în mare parte de un mesaj 
sau de un ethos autentic.

Care ar fi însă cauzele mai profunde ale acestor 
lacune în ceea ce privește literatura pentru adolescenți, 
pe teren românesc? Ipoteza mea este că ele țin tocmai de 
chestiunea mesajului și a ethosului. Trilogia lui Mihail 
Sadoveanu, „Frații Jderi”, nu reușește să convingă, 
și asta nu deoarece Sadoveanu ar fi un scriitor lipsit 
de talent sau care nu știe să construiască un fir epic; 
dimpotrivă, Sadoveanu este un scriitor foarte talentat 
care știe cum să spună o poveste. Însă ethosul care 
transpare din acest roman este foarte departe de modele 

din spațiul anglo-saxon precum C.S. Lewis sau J.R.R. 
Tolkien. Autori precum Lewis, Tolkien sau Sienkiewicz 
reușesc să transpună, pentru cititorul contemporan, 
ethosul cavaleresc al onoarei, sacrificiului și al virtuților 
creștine. Unul din „secretele” succesului și mai ales 
al perenității operei acestor autori ține tocmai de 
profunzimea mesajului și de bogăția simbolică a acestor 
opere. Un alt secret ține de veridicitate – în termenii 
eseistului Robert Lazu, „sentimentul că participi la o 
realitate extrem de vie, care mustește de viață și sens.” 

Ce s-ar putea face pentru a îi încuraja pe scriitorii 
care s-ar încumeta să scrie o astfel de literatură? 
Îndrăznesc să propun câteva mici inițiative care ar putea 
să încurajeze și pe teren românesc acest gen de literatură 
și să acopere o parte din marele gol – cel puțin la 
nivelul textelor pentru adolescenți – suplinit în prezent 
de mareea de traduceri din opere de mâna a doua. De 
exemplu, unul sau mai multe premii literare dedicate 
literaturii pentru copii și adolescenți oferite de Uniunea 
Scriitorilor, Academie sau de alte instituții prestigioase 
ar putea să crească „rating-ul” livresc al acestui gen și 
să îi încurajeze pe scriitorii dornici să-și încerce mâna. 
Existența unor evenimente dedicate genului sau a unor 
grupuri de lectură, sub egida unor instituții prestigioase, 
ar putea, iarăși, să aibă un efect benefic. Sunt inițiative 
care nu implică un efort prea mare, dar care ar putea 
avea efecte benefice considerabile. 

În sfârșit, cum ar putea să fie încurajată lectura în 
rândul micilor cititori? Aici cred că răspunderea cade, în 
primul rând, pe umerii părinților. Aceștia pot căuta, întâi, 
să aibă în bibliotecă titluri de valoare, precum basmele 
lui Mihai Eminescu, ale lui Creangă sau ale lui Petre 
Ispirescu pentru cei mici, și minunata serie a „Cronicilor 
din Narnia” ale lui C.S. Lewis, „Hobbitul” lui J.R.R. 
Tolkien sau „Prințesa și Curdie” de George McDonald 
pentru copiii puțin mai mari. În al doilea rând, părinții 
își pot dedica o parte din timpul lor, încă de la vârste 
mici, pentru a le citi în mod regulat, în fiecare zi, măcar 
câteva minute copiilor. În locul „adormitului la TV”, 
practicat din păcate în multe familii din România, de ce 
nu am putea să adormim copiii cu povești și citindu-le 
povești? Din proprie experiență pot spune că activitatea 
se va dovedi una foarte plăcută și pentru părinți. Gustul 
de lectură se formează de la vârstele mici și, ca orice 
lucru bun, necesită timp și implicare; însă rezultatele 
se vor vedea ceva mai târziu, când copiii noștri vor 
prefera lectura televizorului sau tabletei și vor ști, chiar 
și instinctiv, să discearnă între o operă de valoare și 
ceea ce putem numi „divertisment de umplutură”. Nu 
în ultimul rând, acest obicei bun va mai avea un efect 
benefic: le va păstra copiilor noștri, pentru mult timp, 
luminița și strălucirea din ochi. 
________
1 O analiză mai detaliată a unor astfel de autori realizez în 
cartea Fantasy, Editura Eikon, 2019 
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Maria TĂNĂSESCU
 

1. Eu mă uit cu optimism către piața literaturii 
pentru copii. Întâi, mă uit cu optimism către literatura 
pentru copii, pentru că acolo, sub umbrela, anonimatul 
sau puțina vizibilitate a unui gen minor, așa cum 
observați și dvs., au crescut în ultimii ani autori foarte 
buni și foarte curajoși, cu o înțelegere foarte potrivită a 
ce înseamnă acest gen literar. Dacă acum zece ani, un 
portofoliu de titluri pentru copii era fie o extravaganță, 
fie un teritoriu strict academic, acum fiecare editură 
mare sau mică (și aici notez curajul editorial al unor 
edituri precum Frontiera sau Cartea Copiilor) are o listă 
importantă de titluri pentru copii, de ficțiune și non-
ficțiune, autohtone sau traduceri. Și, da, crește de la un 
an la altul ponderea autorilor români pentru copii, sau 
mai bine spus, a perechilor de autor/ilustrator, care cresc 
împreună și se cresc unii pe ceilalți, pe o piață care se 
maturizează lent, dar sigur. Există, firește, fenomenul 
autorilor români pentru literatura „mare”, destinată 
unui public adult, care își întorc privirea către genul 
acesta hibrid, straniu, dar atât de important, al literaturii 
pentru copii. Și de aici au ieșit cărți importante, notez 
doar câteva nume, Veronica D. Niculescu, cu splendida 
serie cu Isidor, de la editura Polirom, Dan Coman sau 
Lavinia Braniște. Dar există și autori care au început 
prin a scrie literatură pentru copii și au rămas cu 
bucurie și fidelitate în această zonă. Mă gândesc aici 
la Sînziana Popescu, Iulia Iordan, Florin Bican (care a 
făcut și o muncă esențială de traducere splendidă a unor 
autori iconici în limba română, dar care este și autorul 
unora dintre cele mai savuroase reinterpretări, recitiri 
în cheie contemporană ale unor povești clasice). Sigur 
că un teritoriu covârșitor aparține încă traducerilor din 
literaturile lumii. Dar aici cred că e nevoie de curaj 
din toate părțile: al scriitorilor, să scrie, al editorilor, 
să publice autori români și, deloc în ultimă instanță, al 
cititorilor să cumpere autori români. 

2. Nu, nu cred că s-a schimbat semnificativ. Ce 
s-a schimbat, lent, dar vizibil e, cum spuneam, apetitul 
editurilor (care răspund unor nevoi ale cititorilor) 
pentru publicarea cărților pentru copii și, într-un sens 
important, atenția și exigența părinților, care sunt mult 
mai concentrate asupra ofertelor editoriale. E suficientă 
o privire înspre programele centrelor universitare 
din orașele mari ale Europei, care includ, aproape 
fără excepție, ca disciplină separată studiul literaturii 
pentru copii, pentru a înțelege că aici e încă privită ca 
un gen minor. Și dacă tot vorbeam despre universitățile 
din alte țări europene, cu doar un pas în urma textelor 
literare pentru copii se află literatura teoretică, cea 
care are drept obiect de studiu corpul literaturii pentru 
copii. Sunt locuri în lume în care nu e privită ca un gen 

minor, chiar dimpotrivă, în care îi e recunoscut, chiar 
și de către cercetare, locul. Și în care e recunoscută ca 
o zonă în care, tot mai mult, autorii găsesc un teren 
fertil pentru experiment pe ambele drumuri care se 
intersectează adesea în cartea pentru copii: textul și 
imaginea. 

3. O, mi se pare tare greu un top zece și mă 
tem să nu nedreptățesc autori pe care îi iubesc. Dar 
am să încerc. Din biblioteca mea ideală nu pot lipsi 
Tove Jansson, Maurice Sendak, Shaun Tan, Katherine 
Rundell, Iordan Chimet, Gellu Naum, Florin Bican, 
Astrid Lindgren. Sigur, lista poate curge mult și bine, 
dar i-am notat aici pe cei care au un lucru tainic în 
comun: au simțit că îi pot lua pe copii drept parteneri 
egali de dialog și au scris o literatură caldă, adâncă, 
ireverentă. Și mai dezvălui un secret: multe dintre 
cărțile pentru copii transcend genurile și vârstele, așa 
că mulți adulți, cu un strop de curaj, pot găsi tone de 
bucurie aici. 

4. Cred că aceasta e cea mai dificilă și 
descurajantă întrebare. Lectura e un obicei deopotrivă 
intim și public. E un act care poate deveni obișnuință 
începând de acasă, acolo unde construim toate 
obiceiurile bune, dar e ceva ce ar trebui condus, coerent, 
pe tot parcursul școlii, până spre viața adultă. Cred că, 
cel puțin în cazul literaturii pentru copii, e musai ca și 
educatorii, profesorii etc. să fie deschiși și să cunoască 
și să înțeleagă fenomenul, dincolo de programele 
obligatorii, să citească ei înșiși de plăcere și să știe să 
deschidă gustul copiilor pentru texte și voci diverse. 
Aici, ca și în alte sfere ale vieții publice, mă tem că cel 
mai mult bine îl fac organizațiile non-guvernamentale. 
Am în minte, de pildă, exemplul Asociației OvidiuRo, 
care zilele acestea desfășoară un program admirabil și 
ambițios de a construi biblioteci de carte ilustrată în 
toate grădinițele și comunitățile din țară. Și e un efort 
care pleacă, inteligent, de la formarea educatorilor și 
a profesorilor, în parteneriat cu editurile. E un efort 
la care ar trebui să luăm parte cu toții, fiecare după 
resursele și competențele sale. Altminteri, statisticile 
seci ne arată, tot de ani întregi, că România e una dintre 
țările în care se citește cel mai puțin din Europa. Și 
atunci, de unde să pornească bunele obiceiuri de care 
pomeneam mai sus? Mai e și problema accesului la 
cărți, cititul fiind adesea o activitate prohibitivă pentru 
întregi categorii sociale. 

Astrid Lindgren, o scriitoare pentru copii pe 
cât de mare, pe atât de modestă, spunea că tot ce s-a 
întâmplat vreodată s-a întâmplat mai întâi în imaginația 
cuiva. Mi se pare că e vremea să ne imaginăm o lume 
în care toți copiii au acces neîngrădit la literatură. Și 
apoi s-o construim, carte cu carte. 
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Carmen TIDERLE 

1. Cred că și una, și cealaltă. Nu am date pe 
care să mă bazez, dar ochiometric, ca să mă exprim 
copilărește, mi se pare că, cel puțin în ultimii 7 ani, 
autorii români au scris și publicat mai multe cărți 
pentru copii decât oricând altcândva în istorie. Autori 
noi, aterizați din alte domenii, printre care mă număr 
și eu, dar și scriitori consacrați de literatură pentru 
oamenii mari care au simțit că au ceva de povestit și 
copiilor. Asta nu înseamnă că numărul traducerilor a 
scăzut, ci că a crescut piața, ceea ce nu poate decât să 
ne bucure.

2. Ca s-o consideri gen minor sau paraliteratură, 
trebuie s-o iei în considerare. Ceea ce, în ciuda celor 
de mai sus, nu se-ntâmplă. Nu știu câți critici literari 
relevanți mai sunt, dar cei care sunt o ignoră. E ca și 
cum n-am scrie. Noroc cu copiii care, deși n-au nicio 
idee de teorie literară, știu exact ce le place și ce nu. 
Doar că textele trebuie să ajungă la ei. Iar dacă ajung, 
e de cele mai multe ori meritul părinților cu mintea 
deschisă, copiilor bloggeri, profilor și bibliotecarilor 
pasionați de ce e nou, care citesc, discută și 
promovează literatura pentru copii.

3. Nu cred în „n-ar trebui să lipsească”, 
nici în lecturi obligatorii. Cred în citit și în fiecare 
să-și aleagă ce i se potrivește și ce îl mișcă. Shel 
Silverstein, „Acolo unde nu mai e asfalt”, fiindcă e 
tradusă în română, dar altfel, orice e scris de el. Dr. 
Seuss, Rohald Dahl, Edward Lear, Nina Cassian, A. 
A. Milne, Marin Sorescu, Douglas Florian, Gianni 
Rodari, Brian Moses, Jack Prelutsky, Spike Milligan... 
îmi plac mie.

4. Uf, această întrebare grea! Dacă aș fi 
învățătoare, aș face tot ce ține de mine ca niciun copil 
să nu termine clasa a 4-a fără să știe să citească și 
fără să înțeleagă ce citește. Dar pentru asta e nevoie și 
de texte prietenoase, amuzante, potrivite cu vârsta lor, 
care să-i apropie pe copii de lectură, nu să li se pară 
o corvoadă. Apoi de multe discuții pe marginea celor 
citite, de joacă, creativitate... Copiii să fie încurajați 
să se exprime liber, fără nici cea mai mică teamă că 
ar putea spune o prostie. Dar nu sunt învățătoare și tot 
ce pot face eu, noi, scriitorii pentru copii, e să scriem 
poezii/povești care chiar să-i bucure pe copii, să le 
stârnească curiozitatea și să-și dorească să citească și 
mai mult.

Radu ȚUCULESCU

1. Mulțumesc pentru invitație. Nu mă consider 
un scriitor de literatură pentru copii în deplinătatea 
sensului. Cele două volume publicate la Corint Junior: 
Ina și ariciul Pit, Aventuri în aparatul de fotografiat al 
bunicului (superb ilustrate de Ana Alfianu) le-am scris...
din întâmplare! Când nu aveam la-ndemână ce să-i 
citesc nepotului meu Vladimir, am început să „inventez” 
povești. Ideea unor aventuri într-un vechi aparat de 
fotografiat al unui bunic aventurier și bonom mi s-a părut 
amuzantă. I-am povestit unui prieten care s-a entuziasmat 
și m-a rugat, insistent, să le pun pe hârtie neapărat, ideea 
cu aparatul de fotografiat este originală, nemaiîntâlnită, 
se poate ușor fura. Așa au apărut volumele respective. Nu 
mă gândeam că voi mai scrie pentru copii. Dar... a venit 
„covidismul”, iar drăcușorul inspirației m-a atacat în plină 
pandemie și m-a împins să scriu o poveste/ cum alta nu 
mai este/ și nici nu va mai fi/ pentru adulți, tineri și copii. 
Despre liliacul Vico și șerpoaica Sarisa – love story – care 
sper să apară-n toamnă. Da, în ultimii ani, librăriile s-au 
umplut cu cărți pentru copii, tinzând spre o adevărată...
inflație. Asta și pentru că se vând mai lesne. Răsar tot 
mai mulți autori autohtoni, o veste îmbucurătoare. Dar a 
scrie literatură de calitate pentru copii nu e nici joacă, nici 
divertisment, nici... calcul financiar! Nu-i deloc simplu, 
iar cei ce cred contrariul produc maculatură care face mai 
mult rău copiilor decât...poamele stricate, nespălatul pe 
mâini ori strănutul fără batistă!

2. Nu există gen minor ci doar creatori mediocri, 
veleitari...Cum ar fi să afirm că sonata, preludiul, capriciul, 
suita etc. sunt genuri „minore” față de concerte, simfonii, 
oratorii, opere etc.? Superbele sonatine pentru vioară și 
chitară ale lui Paganini, nocturnele lui Chopin, suita Mici 
nimicuri de Mozart ori Rapsodiile lui Enescu...ca să dau 
doar câteva exemple din puzderia care există, sunt „minore” 
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față de concertele ori simfoniile ori operele acestora? 
Nici vorbă. Talentul este cel care își pune pecetea asupra 
genului...În privința criticii, nu prea s-a schimbat statutul 
apropo de receptare. Dar sunt speranțe. Vorba aceea: 
speranța moare ultima! Chiar și-n vremuri pandemice.

3. Evit topurile, nu am atins acea treaptă măreață 
în care eu să mă cred capabil de a face-un top, nici nu 
am citit atâta literatură de gen pentru a-mi permite asta. 
Oricum, topurile au o zdravănă doză de subiectivism. 
Prin urmare, răspund la...nimereală și, mai ales, după 
gustul meu, în funcție de cărțile pe care le-am citit de-a 
lungul anilor...mai ales cei tineri. În primul rând poveștile 
din 1001 de nopți, volume de căpătâi pentru mici și mari. 
Apoi autori: Michael Ende, Grimm, Andersen, Lewis 
Carroll, Saint-Exupery, Swift, ETA Hoffmann, Wilhelm 
Hauff, Erich Kastner, Selma Lagerlöf, Italo Calvino, 
Carlo Collodi, Ferenc Molnár,Ispirescu, Naum, Florin 
Bican, Veronica D. Niculescu, Ana Alfianu...

4. În primul și primul rând...acasă, în familie! 
Copilul e mimetic, mai ales în perioada formării sale. 
Dacă mămicuța și tăticuțul nu țin niciodată o carte în 
mână, nu au nici măcar un raft cu cărți în casă, nu se uită, 
nici măcar din întâmplare, la vreo emisiune tv culturală 
(câte mai există...) dedicată cărților, scriitorilor, atunci 
de unde „încurajare” pentru lectură? Urmează școala 
unde rolul major îl are învățătoarea ori învățătorul de 
a provoca curiozitatea copiilor față de carte, gustul și 
bucuria lecturii...Am citit undeva că am fi pe ultimul loc 
la cumpărarea de cărți pe cap de locuitor. Se pare că avem 
mai mulți scriitori decât cititori. O „afirmație” cu conotații 
comico-triste...Dar eu am avut cele mai frumoase și 
adevărate întâlniri literare cu copiii, când mi-am lansat 
aventurile Inei și ale ariciului Pit. Activi, curioși, sinceri în 
comentarii, m-au năpădit cu întrebări, unii mi-au tradus!!, 
în engleză ori maghiară, paginile care le-au plăcut mai 
mult, au făcut desene, au pictat tricouri cu personaje pe 
care am dat autografe, au dramatizat și interpretat diverse 
scene ale cărții, iar la urmă mi-au citit și ei din creațiile lor 
etc. Întotdeauna am depășit cu mult timpul acordat inițial 
pentru asemenea întâlniri. Ele m-au infuzat cu optimism – 
nu-i totul pierdut! Prin urmare închei cu aceeași „zicere” 
(poate cam prăfuită, dar mereu binevenită și pe-nțelesul 
tuturor...): speranța moare ultima!

Dan UNGUREANU 

1. Faptul că piața de carte pentru copii a crescut 
foarte mult în ultimii 10 ani este vizibil prin secțiunile tot 
mai generoase dedicate – în librării și în online – acestor 
categorii de vârstă. Literatura pentru copii autohtonă 
crește mai ceva ca Făt-Frumos, iar comparația cu numărul 
traducerilor nu ar trebui să ne încurce, pentru că ambele 
formează gustul și dau apetit pentru citit. Pentru mine, ca 
ilustrator, a fost o mare bucurie să ilustrez Apolodorul lui 
Naum, egală cu bucuria de a-l reimagina pe Micul Prinț 
al lui Saint-Exupéry. Iar faptul că sunt părtaș la literatura 
contemporană, ilustrând textele lui Florin Bican, de 
exemplu, mă împlinește. Traducerile își au locul lor în 
orice piață din lume, iar dacă ne gândim că munca de 
traducere este făcută cu măiestrie de multe ori chiar de 
autorii de carte pentru copii, cred că aceste traduceri devin 
parte din literatura noastră. În acești ani au apărut tot 
mai mulți autori de carte pentru copii, cu voci puternice, 
diverse, cu serii de autor, recunoscuți, citiți și iubiți de 
copii și acesta este lucrul care contează.

2. Literatura pentru copii pune bazele cititorului 
adult, iar lipsa interesului criticilor pentru acest gen lasă 
un gol în industrie. Sigur, am putea spune: de ce avem 
nevoie de critici dacă publicul este interesat, cartea este 
cumpărată și industria se dezvoltă? Pentru că orice piață 
de carte dezvoltată își recunoaște valorile, le premiază 
și le promovează, altfel cartea pentru copii va rămâne la 
statutul de gen minor. Evoluția genului poate fi influențată 
și de feedbackul specialiștilor, nu numai de cel al 
publicului – un ochi atent, deschis către această literatură, 
interesat și onest.

3. Bogăția și diversitatea literaturii mă încântă 
cel mai mult, așa că nu pot face un top. Sunt texte puțin 
cunoscute pe care le-aș pune pe primele locuri cum 
este Viață de câine de Sașa Ciornîi, alături de titluri 
ultra cunoscute. Autori români – Florin Bican, Lavinia 
Braniște, Adina Rosetti, Alex Moldovan, Victoria Pătrașcu 
– alături de cei francezi, englezi, italieni sau americani. 
Ilustratorii-autori Alexis Deacon, Isabelle Arsenault, 
Benji Davies, Rébecca Dautremer, Carson Ellis, Maria și 
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Ileana Surducan, sunt cei ce mă inspiră prin modul lor 
de a spune povești împletind perfect imaginea și textul. 
Fiecare descoperire se adaugă topului care crește și tot 
crește.

4. Am avut plăcerea să cunosc mai multe clase de 
copii, de vârste diferite, iar lucrurile nu sunt așa grave. 
Copiii citesc! Altfel cum am fi ajuns la cele povestite mai 
sus? Există un apetit grozav pentru carte până prin clasa 
a IV-a, dar care trebuie întreținut cumva și mai departe. 
Poate listele de lectură obligatorie nu sunt o soluție, ci 
mai curând accesul la o paletă mai largă de subiecte, mici 
teasere, „cârlige“ care să atragă cititorii ar ajuta. Și, poate, 
întâlnirile cu autori și ilustratori îi pot apropia mai mult 
pe copii de carte.

Radu VANCU 

1. Literatura pentru copii scrisă de autori români 
e, cred, cel mai dinamic sector al pieței noastre de carte. 
Nu există nici un altul la care diferențele față de, să zicem, 
acum un deceniu să fie atât de uriașe. Mai nimeni n-a 
mai scris literatură pentru copii după Revoluție; atunci 
când un scriitor mare a făcut-o, adică Mircea Cărtărescu 
în Enciclopedia Zmeilor, lucrul a fost privit ca un soi de 
curiozitate, un accident venit dintr-un capriciu straniu, 
deși cartea e în mod evident o capodoperă a genului – 
și, ca orice capodoperă a literaturii pentru copii, e cu 
adevărat mare literatură. Abia în ultimii zece ani câțiva 
editori curajoși și cu bună intuiție au decis să riște & 
să investească în nișa asta – dacă nu mă înșel, Laura 
Albulescu a fost cea dintâi care a făcut asta sistematic, 
la Arthur. Apoi, alte câteva edituri mari au preluat și 
ele din mers ideea, încât acum literatura pentru copii 
scrisă de autori români este, n-am nici o îndoială, una 
dintre cele mai consistente și mai profitabile secțiuni din 
portofoliul lor. Autorii din generația mea au descoperit 
și ei gustul acestei libertăți deopotrivă delicioase & 
constrângătoare care este scrisul pentru copii – de 
la Lavinia Braniște la Dan Coman și de la Veronica 
D. Niculescu la Ioana Nicolaie, s-a adunat o întreagă 
bibliotecă splendidă, cu care cresc inimile & creierele 
copilăriei de azi.

2. Mă tem că nu, tot un gen minor va fi considerat, 
e o prejudecată prea solidă ca să poată fi demantelată în 
câțiva ani. Și e, bineînțeles, o problemă veche; cu excepția 
lui Călinescu (el a dedicat o carte întreagă basmului) și 
a lui Manolescu (cu al lui text splendid și deja clasic 
despre Andersen), nu-mi aduc aminte de un critic mare 
de-al nostru care să fi văzut în literatura pentru copii un 
gen în care marea literatură să fie posibilă. Însă aproape 
că nici nu contează asta: ce contează e extraordinara 
forță a acestei literaturi de a individua inimi & creiere 
fragede. Micul Prinț sau Mica Sirenă ne catalizează 
decisiv, inimile & creierele noastre rămân amprentate de 
ele până la capătului micului nostru timp impus; față de 

asta, orice prejudecată critică e complet irelevantă. 
3. N-aș îndrăzni să fac un astfel de top 10 – ar 

fi la fel de crud & de irelevant ca orice top 10 aplicat 
oricărei secțiuni a literaturii. Sunt sigur însă că Apolodor 
al lui Gellu Naum și Zmeii lui Cărtărescu au încă în ei 
suficientă energie pentru a crește alte generații de cititori; 
sunt gelos pe copiii care vor crește cu cărțile Ioanei 
Nicolaie, ale Laviniei Braniște, ale Verei Niculescu, 
ale lui Dan Coman – sunt, oricare dintre ele, cărți care 
deschid inimile către frumusețea lumii. 

4. Copiii ar trebui să aibă un cont la bibliotecă 
încă dinainte de a ști să citească; de la grădiniță deja, 
educatorii & educatoarele ar trebui să-i ducă o dată pe 
săptămână la bibliotecă, pentru a le crea obișnuința asta, 
pe care apoi învățătorii & învățătoarele să o continue. Ar 
trebui revenit la cupoanele lunare pentru cărți acordate 
personalului didactic – ar readuce mai frecvent profesorii 
în librării, și pe urmele lor ar veni și copiii. TVA-ul la 
carte (fizică și electronică) ar trebui anulat cu totul. TVR, 
la rândul lui, ar trebui să-și asume rolul cultural, dispărut 
complet după lichidarea TVR Cultural acum un deceniu. 
Sunt atâtea lucruri care s-ar putea face; și care trebuie 
făcute. Dar, pe lângă toate astea, mai trebuie făcut ceva 
esențial: copiii trebuie învățați să vadă frumusețea din 
literatură. Pentru asta, însă, e nevoie ca profesorul însuși 
să creadă că literatura e frumusețe. Când vom crede cu 
adevărat asta, elevii se vor contamina și ei de credința 
noastră.

VERES Annamaria

1. Piaţa cărţii pentru copii e dezvoltată şi cantitativ 
şi calitativ. În literatura maghiară au apărut foarte multe 
cărți scrise pe limbajul copiilor de astăzi. Sunt și multe 
traduceri, dar trebuie să ţinem cont şi de faptul că există 
și traduceri nereușite.

2. Zilele acestea se pune un mare accent pe 
literatura pentru copii, este foarte important ca ei să 
primească volume care să le stârnească interesul față 
de lectură. Cartea tinde să fie înlocuită de computer, 
televizor și diverse jocuri electronice. Copiii trebuie să 
învețe că cititul îi ajută să înțeleagă frumusețea vieții, 
este izvor de informație, de aceea este nevoie ca ei să aibă 
la dispoziţie cât mai multe titluri dintre care să aleagă şi 
să lectureze cu plăcere orice îşi doresc.

3. „Top 10” al cărților pentru copii în limba 
maghiară:

1. Fésűs Éva: Aranypofácska –de la clasa a II-a
2. Bagossy László: A sötétben látó tündér– clasele III-IV.
3. Berg Judit: Rumini–de la clasa a III-a
4. Nyulász Péter: Helka– Clasa a IV-a
5. Békés Pál: A kétbalkezes varázsló; A bölcs hiánypótló– 
clasa a IV-a 
6. Jeney Zoltán: Rév Fülöp– clasele III-IV.
7. Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika, Hapci király
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8. Elekes Dóra:A mutter meg a dzsinnek – gimnazial
9. Cărţile lui Bosnyák Viktória – de la clasa a II-a
10. Ragyog a mindenség – antologie de poezii pentru 
copii de poeţi contemporani maghiari din România ; Friss 
Tinta– antologie de poezii pentru copii

4. Cărțile sunt importante în viața copiilor și 
ar trebui să îi însoțească încă din primul an de viață. 
Am constatat că sunt puține familii care oferă această 
oportunitate de împrietenire cu cărțile. Astfel, acest rol 
revine educatoarelor, învățătoarelor, bibliotecarilor. 
Aceștia trebuie să stârnească interesul și curiozitatea 
copiilor pentru cărţi, povești, lectură. Am observat că 
de cele mai multe ori unui copil nu îi place să citească 
pentru că nu a descoperit încă atracția pentru lectură. 
Noi, în clasă, în ciclul primar, organizăm săptămânal 
un cerc de lectură. Împreună cu elevii alegem câte o 
carte pe care o citim, o parte împreună și o parte acasă, 
individual. După fiecare capitol, analizăm ceea ce am 
lecturat. Nu este obligatoriu, dar copiii vin cu plăcere 
la această activitate. Am observat că majoritatea elevilor 
încep să citească alte cărți decât cele recomandate, numai 
să fie pe înțelesul lor. Rolul nostru este să le dezvăluim 
frumusețea lecturii, ca aceasta să devină un hobby și nu 
o activitate obligatorie.

Elena VLĂDĂREANU 

 1. În momentul acesta cred că deja nu mai e o 
chestie de părere personală, ci de evidență. Nu am fost 
curioasă până acum să caut cifre;  e posibil nici să nu 
existe pentru că în România nu avem în general studii 
pe piața de carte. Revenind, nu am căutat date, dar este 
evident că după mijlocul anilor 2000, piața literaturii 
pentru copii a explodat efectiv. Asta s-a întâmplat și pe 
un fond creat de traduceri – să ne amintim că Art prin 
Arthur a adus cărți, în traducere, de care habar nu aveam, 
cărți minunate pentru acest segment atât de incitant și 
productiv, care este literatura pentru copii și adolescenți. 
În paralel a fost încurajată literatura autohtonă prin 
concursul de manuscrise. Iar acum mă refer la partea 
cea mai vizibilă a acestei piețe, Editura Arthur. Dar mai 
sunt micile edituri, precum Cartea Copiilor, inițiativele 
Clubului ilustratorilor care au însemnat două volumele 
colective superbe, colaborare scriitori-ilustratori, 
editurile clasice, precum Nemira, Univers, Curtea Veche, 
Humanitas, Paralela 45, Polirom ceva mai târziu care au 
continuat să publice literatură pentru copii. În momentul 
de față, sunt autori specializați, care asta scriu, și nu 
scriitori care doar au încercat această zonă (cum sunt 
și eu). Ca să răspund la întrebare, chiar dacă sunt în 
continuare multe traduceri – și foarte bine că sunt – sunt 
încurajați și scriitorii autohtoni.
 2. Mi-e greu să răspund aici pentru că simt 
și eu, ca mulți dintre noi, o oarecare mefiență față de 
această instituție, a criticii literare. Ce cărți se mai 

bucură de prea multă receptare, în prezent, din partea 
criticii noastre literare? Cred că foarte puțin. Din tot ce 
se publică, sunt câteva titluri, câteva, care au cronici 
mereu, într-un mecanism circular, dar ce procent 
reprezintă aceste titluri din tot ce se publică? Un procent 
foarte mic, infim.   
 3.Români, clar: Gellu Naum, Nina Cassian, 
Iordan Chimet. Din cei contemporani: Alex 
Moldovan, Adina Popescu, Ioana Nicolae, Lavinia 
Braniște. Din literatura universală: Roald Dahl, 
Astrid Lindgren, Sven Nordviqst (cărțile cu Pettson 
& Findus), R.J. Palacio, Michael Ende. Sunt mulți, 
foarte mulți, e complicat să faci aici topuri, am pus 
doar autori ale căror cărți îmi plac sau mi se par 
ireverențioase sau incitante și am încercat să mă uit 
așa, pe tot spectrul 3-16 ani. Pot să merg și mai jos 
și nu aș rata Eric Carle și minunatele lui cărticele 
pentru bebeluși, Omida mâncăcioasă, Gărgărița 
morocănoasă, Vrei să fii prietenul meu? etc., la fel 
cum nu aș rata aventurile celebrei pisici Mog (Judith 
Kerr). Și dincolo de orice top: cărțile lui Dr. Seuss, 
traduse minunat de Florin Bican: Cotoi cu pălărioi, 
Cotoi cu pălărioi se întoarce, Cărticica de dormit, 
Cum a furat Grinch Crăciunul. Fără ele nu îmi pot 
imagina copilăria mică.
 4. O să sune prost ce o să spun: încurajați, 
încurajați că după ce încep școala și li se lipește telefonul 
mobil de mână, până și cel mai pasionat cititor se va 
transforma într-un copil căruia cartea nu îi mai spune 
nimic. Cred de exemplu că ar putea funcționa chestiile 
hibride, text plus imagine computerizată. Știu o artistă 
minunată, Ioana Nicoară, care încercând să răspundă 
fix la această întrebare, a creat o aplicație, Reniform, pe 
care a însoțit-o cu o carte tipărită de propria asociație 
(deci greu de găsit): aplicație, pe care ți-o instalezi pe 
smartphone, îți creează filme sau imagini 3D, oricum 
realitate augumentată, pentru paginile din carte pe care 
trebuie să le scanezi. Cred că, un timp, așa ar putea 
merge. Altfel... Să ne obișnuim cu ideea că literatura nu 
e totul, așa cum am crezut noi și cum am fost învățați și 
am învățat pe alții la rândul nostru. 
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II. Microantologie de texte inedite 
sau recente

Flavia ADAM 

Creioanele

Cu doar câteva creioane,
Țes un mânz, două-avioane,
Trei mingiuțe de-nghețată,
Pentru mâța mea tărcată,
Patru pomi de turtă dulce,
Umbra norilor s-o culce,
Cinci grădini cu iarbă-albastră,
Cer și mare sub fereastră,
Șase turturele sure,
Ochiul soarelui să-l fure,
Șapte-acoperișuri mici
Pentru harnicii pitici,
Opt steluțe argintate,
Cu sprâncene sidefate,
Nouă rânduri de lumină,
Pentru noaptea ce-o să vină,
Zece fluturi din bomboane,
Să înalțe lampioane.

(Din volumul în lucru, „Povești cu Anastasia, Ecaterina 
și o mulțime de licurici”)

Cristina ANDONE 

Dar Motan Dăruiește (fragment)

1.  
Era iarnă în Bran. A doua iarnă din viața unui 

motan. Negru, frumos, norocos. Dar Motan, despre el 
povestim, stătea liniștit în librărie. Firește, acolo locuia. 
Culcușit pe perna lui decorată cu pești și nori,  stătea și 
citea. O carte? O scrisoare? O etichetă de la griș? Pisoiul 
nostru citea foarte, foarte atent, un afiș. 

2. 
Decembrie. Luna Cadourilor. Tu ce dăruiești celor 

pe care îi iubești? 
Așa era scris, cu litere strălucitoare, pe acest afiș 

nici mic, nici mare.
— Miauzi, luna cadourilor... Frumos! Îmi place 

tare! Dar...ce cadouri aș putea să fac eu oare? se întrebă 
pisoiul cel negru. Să vedem... mi-ar trebui ceva pentru 
Toto, pentru Zahar și Nuti, pentru Nor. Hm... să merg la 
Mitanța, nu-i ușor! 

Mitanța era o mâță bătrână venită din Franța. Știa 
ce-și dorea fiecare copil sau pisoi din Bran, pentru Crăciun. 

Fără să desfacă scrisorile trimise către moșul cel bun. Chiar 
așa, dacă era vorba de daruri, cine altcineva să se priceapă 
mai bine ca ea? 

3.  
Acasă, la Mitanța, mirosea a griș cu lapte și mere 

coapte. Mmm...pisoiul cel negru s-a lins repede pe bot. Și-a 
dres vocea și a zis așa: 

— E luna cadourilor. Și tare aș vrea să dăruiesc și 
eu ceva. Doar că nu știu, chiar nu știu, ce aș putea. Sunt 
pisoi. Sunt mic. Am putea spune că nu am nimic... 

— E bine sa faci cadouri din ce ai. Dar e si mai bine 
sa dăruiești ce știi. Profesorii fac asta in fiecare zi. 

— Să dăruiesc ce știu? Cum așa? se miră pisoiul cel 
negru, cu mustățile încă întinse într-o parte, spre soba unde 
era grișul cu lapte.

— Dacă știi la ce ești bun, la ce strălucești, vei afla 
ce anume poți să dăruiești.

4. 
— Ce idee miiună! Îmi place mult. Mult de tort! 

strigă un pisoi de culoarea zahărului candel, care stătuse 
până atunci lângă sobă cuminte-cumințel.

— Zahar! a zis Dar. Miună, ce faci? Nici n-am știut 
că ești aici... 

— Bine, număr furnici. 
— Ce furnici? 
— Ei, știi tu...mă uit cum ninge afară și număr. 

Chiar așa, de ce oamenii spun „fulgi de zăpadă” și nu 
„furnicuțe de nea”?  Nu ti se pare că ar fi mai bine așa? 
Bun, nu mai pot sta, a spus Zahar. Te aștept mâine la ora 
zece, da? La mine în cofetărie. Am un dar pentru tine. Să 
nu întârzii, bine?

5.
 Să întârzie... cum așa?! Va primi un dar! Ce 

norocos...Ajuns acasă, în librărie, pisoiul negru abia 
aștepta. Se culcă bucuros. Dimineață, ceasul de la Castel 
bătu ora șapte, apoi opt, nouă... 

— Miună, Toto! Nu mai pot sta, merg la Zahar, sunt 
așteptat! 

Așa a zis Dar Motan către stăpânul lui când mai 
era puțin până la ora zece. Niciun răspuns. Băiatul stătea la 
masă cu capul plecat. În jurul lui erau multe foi de colorat. 
O foarfecă. Două foarfece. Și mai erau niște forme cu: 
clopoței, oameni de zăpadă, fulgi de nea. Toto avea ora 
de decupat, asta era! Motanul cel negru nu a mai zis nici 
„pâs”, nici „pa”.

6.
În cofetărie, vitrina era decorată cu lumini și câteva 

torturi ca de jucărie: erau mașinuțe, locomotive, castele 
care ieșeau din nori. 

— Miună, a zis Dar Motan, politicos. Ce miau faci, 
Nuti? a întrebat-o el pe pisica mică, albă, de florărie. 
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— Nu tiu, nu tiu...cred că extraordinar de bine. Mai 
sunt zece zile până la Crăciun. Și Zahar ne-a promis că ne 
învață la ce-i el mai bun. 

Chiar atunci a intrat Zahar.
— Eu sunt bun sa fac un tort pentru toți, chiar toți 

prietenii care vin în vizită de Crăciun. Fără să stricăm 
întregul, cu fiecare felie. Pot să vă învăț cum. 

Bună idee! se gândi pisoiul Dar. Și își aminti de 
ziua lui Toto cât de frumos era tortul: cam... trei minute, 
cât dura cântecul de la-mulţi-aaani. Apoi, după ce se 
împărțeau feliile, ce rămânea arăta de parcă o pisică-haplea 
sărise să-și caute, prin ciocolată, peștișorul preferat, pe 
dată. Ei, chiar așa, tortul vostru cum arată după ce tăiați 
vreo zece felii? Storcit. Strivit. Molfăit. Da. 

7. 
 — Nu tiu, nu tiu! zise Nuti. Cum putem face un tort 

de Crăciun care să arate la fel de frumos, după ce fiecare 
prieten a primit un colț delicios?

— Iată așa, zise Zahar. Luăm o fructieră cu mai 
multe etaje dantelate. Luăm niște brioșe. Le glazurăm cu 
numele fiecărui prieten. Le punem în cerc, pe fiecare etaj 
în parte. În brioșe fixăm câte un trandafir. Când prietenul ia 
brioșa cu numele lui, scoate floarea și o pune în loc. Și așa, 
fără firimituri, fără bucăți strivite, tortul va arăta la fel de 
frumos și înainte și după ce-l vom mânca. 

— Un fel de castel din brioșe decorate cu flori! 
Mulțumim pentru lecție, voi încerca! zise Nuti. 

— Dar în loc de flori, Zahar, nu putem pune și 
altceva? se interesă Dar. 

— La ce te gândești? 
— La pești. 

8. 
Puțin mai târziu, la florărie, era rândul lui Nuti să 

dăruiască ce știe. 
— Eu sunt bună sa fac coronițe din brad. Coronițe 

decorate special pentru fiecare prieten care vine în vizită de 
Crăciun. Pot să vă învăț cum.

Pisica albă a luat niște ramuri de brad, le-a împletit 
în trei cercuri: unul pentru Dar, unul pentru Zahar și ultimul 
pentru ea.

— Foarte bine, acum puteți adăuga ce vă place mai 
mult. Am pregătit niște coșulețe cu decorațiuni: globuri, 
steluțe, felii uscate de portocală, batoane de scorțișoară.

— Eu vreau să decorez coroana mea cu turtă dulce 
si cu clopoței din zahar-candel. A spus Zahar și a tors nițel.

— Sigur, a spus Nuti. Aduc din bucătărie. Tu, Dar, 
ce decorațiuni îți dorești?

— Poate...niște pești? 

9.
În după-amiaza aceea, în ceainărie, era rândul mâței 

din Franța să dăruiască ce știe. 
— Eu sunt pricepută să le dau o stare de bine 

tuturor cei din casă, în prag de Crăciun. Dacă vă deschideți 
urechile, vă pot învăța cum. 

Așa a zis Mitanța. 
— Stare de bine...se gândi pisoiul cel negru. Asta 

chiar era ceva. Și își aminti cum era acasă la Toto de 
sărbători. Toți erau grăbiți. Tatalu intra și ieșea din cameră 
de mai multe ori, cu tot felul de mâncăruri în mai multe 
mirosuri și culori. Toto decupa și tot decupa, Mamalu 
fixa luminițele, decora, alerga. Cum ar fi să poți dărui 
de sărbători un fel de vrajă ca toată lumea din casă să se 
bucure, să se liniștească, să nu se mai grăbească? 

10. 
 — Nu tiu, nu tiu! zise Nuti. Cum, cum?  
 — Iată așa, zise Mitanța. Îi facem cadou fiecăruia 

un cuvânt special, care îi va face bine. Luăm un glob simplu, 
adăugăm înăuntru puțin praf strălucitor, și strecurăm o 
hârtie pe care pictăm unul sau două cuvinte. Cuvinte de 
bine, firește. În brad, vom pune acest glob lângă  o stea care 
îl va lumina din spate, frumos.  

— Globuri luminate, cu răvaș! Mulțumesc, voi 
încerca! zise Nuti. 

— Dar în loc de globuri nu putem scrie câte un 
cuvânt bun pe... altceva? se interesă Dar. 

— Desigur, spuse Mintața. La ce te gândești? 
— Sincer, la pești. 

11. 
Când a ieșit din casa Mitanței,  pisoiul cel negru 

s-a gândit puțin: avea de-acum o brioșă de la Zahar și o 
coroniță de la Nuti decorată cu pești de jucărie. Plus un 
glob pe jumătate transparent, pe jumătate pictat cu un 
pește. Înăuntru Mitanța pusese o hârtie cu un scris greu de 
ghicit: de descoperit.

— Să le fac o vizită prietenilor de la Castel, da, da! 
Le voi duce, în dar, brioșa mea. Sau, poate, coronița de 
Crăciun. De acum pot să fac și eu oricâte, sunt chiar bun!  

12.
 În tunelul de intrare, nu era nimeni. Data trecută, 

când Dar îl ajutase pe pisoiul Nor să se întoarcă acasă, la 
Castel, era altfel: se auzea un clopoțel și erau mulți șoricei 
pe margine care îi încurajau. Acum câțiva țurțuri atârnau de 
tavan, pe jos pisoiul simțea pământ rece și bucăți de gheață, 
care scârțâiau. Lui Dar îi plăcea gheața.

— Ce frumos, zise el și sări să spargă o pojghiță 
de gheață.

Apoi se gândi: oare cum era Crăciunul șoriceilor 
din tunel? Fără luminițe, fără brad, doar frig și frrrig. 

— Hm...își zise Dar. Se uită la brioșa pe care o 
făcuse la cofetărie. Și o fărâmă în bucățele. Pentru fiecare 
șoricel, această fărâmă pitică va fi o brioșă mai mică.

Pisoiul se mai uită la coronița de brad și o desprinse 
frumos în mai multe ramuri-rămurele. Le înfipse în pământ, 
una câte una. 
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Pentru un șoricel fiecare rămurică va fi un brad, 
chiar frumușel. 

Dintr-un colț îl privea, cu ochi mari, cineva. Numele 
lui? Fănel Șoricel.

13.  
Ajuns la Castel, pisoiul cel negru făcu dreapta 

din tunel. În sala de muzică era cald, soba duduia.  Tesa 
Neducesa stătea liniștită chiar lângă harfă. Citea. 

— Mellou! A zis Tesa.
Atunci Dar i-a povestit tot: despre tunelul cel rece, 

despre șoriceii cei buni, care acum sigur se ascunseseră și 
tremurau pe undeva. I-a mai spus și despre darurile care nu 
mai ajunseseră la ea: brioșa și coronița. Tesa Neducesa îl 
asculta. Afară ningea și ningea. 

— Știu ce voi face! a spus ea. 
Și a luat o trompetă. 

14. 
— O trompetă? S-a mirat Dar. 
— Da. Trompeta asta va face legătura dintre soba de 

aici si tunelul gri. Aerul cald va trece bine-merci. În plus, voi 
mai pune în loc de paie, câteva rotocoale din lână de oaie. 
Șoriceii își vor face niște mici paturi din ele, se vor încălzi. 

Și așa a fost. În soba din Castel, cea chiar de lângă 
tunel, au făcut o gaură mică. Au fixat trompeta care acum 
ducea aerul cald spre șoricei. De dincolo de perete s-a auzit 
un tropăit mărunt. Apoi niște urale: e cald, ura, ura!

Afară ningea și ningea.

15. 
— Dar? Spuse Tesa. Mai e ceva...Mă tem că nu 

vei putea merge acasă acum. Zăpada e prea mare pe drum. 
Vezi? E mai înaltă decât un motan. Va trebui să stai aici. 
Poți dormi pe divan. 

— Oh, nu se poate! Toto se va îngrijora. Va ieși 
afară, în furtună, mă va căuta. Îl știu...N-aș vrea sa se piardă 
acum, de Crăciun. Nu am încotro! Voi porni la drum! 

Chiar atunci se auzi un clopoțel dinspre nord. 
Pisoiul deschise ușa. Și văzu un tunel pe care nu-l știa.  
Lângă el, un indicator, spunea așa: Spre librărie.

— Ce să fie? se miră motanul cel negru, norocos. 
Mai văzu un bilețel: Mulțumim, dragă Dar, pentru tot. 
Vrem să-ți arătăm un tunel pe care nimeni în afară de noi 
nu-l știe. Mergi pe el fără griji. Vei ajunge direct la librărie. 

Cine semna? Fănel Șoricel. 

16.
 În seara aceea pisoiul cel negru și norocos a ajuns 

la timp acasă, pe jos. A doua zi, chiar de dimineață, Dar 
Motan s-a dus drept la Mitanța. I-a povestit ce s-a întâmplat 
la Castel. Apoi i-a spus: 

— Uite, mai e puțin până la Crăciun...Și tot n-am 
aflat: la ce sunt eu bun? Ce știu cel mai bine? Ce îi pot 
învăța pe ceilalți?

— Cum așa? Credeam că ti-ai dat seama. Bine...
ascultă la mine.

Pisoiul a făcut ochii mari. 
— Ascultă bine.
Pisoiul și-a ciulit urechile. Aproape nu mai respira. 

Mustățile îi erau întinse ca atunci când era întuneric și 
trebuia să simtă ceva. 

— Perfect. Tu ai un dar. 
— Un dar? Care, care?
Mitanța i-a șoptit pisoiului ceva.
Și așa într-o zi de iarnă, cu puțin înainte de Crăciun, 

Dar Motan a aflat care e darul lui cel mai de seamă: să fie bun. 

În ”Dar Motan dăruiește” au jucat:

Dar– un pisoi care are un dar: e chiar bun să fie bun 
cu alții. Altfel, îi plac mult peștii. 

Toto – un băiat care face daruri mai ales din 
decupat.

Mamalu și Tatalu – părinții lui Toto. Au o librărie. 
Iată ce spune Mamalu, după ce a citit cartea „Dar Motan 
dăruiește”: „Știu ce cadouri le vom face iarna asta copiilor 
din vecini. Nu le vom mai dărui bomboane sau turtă dulce. 
Îi vom învăţa ce știm noi mai bine: să citim. De fapt, să 
iubim să citim. În fiecare seară, până de Crăciun, vom face 
la noi în librărie o mică petrecere de carte. Foc în sobă. 
Mere coapte. Biscuiți la borcan. Și cele mai frumoase 
povești care au apărut în acest an.”  

Mitanța – o mâță atotștiutoare. Ea spune așa: 
putem dărui ce știm, nu doar ce avem. Și mai spune tot ea: 
poți dărui griș cu lapte sau... poți dărui fapte.

Zahar – știe să facă tort din brioșe. Îi place mult de 
tort să te învețe și pe tine. Doar, te rog, nu-i spune Zahăr, 
bine? 

Nuti – o pisică albă, mică. Locuiește într-o 
florărie. Îți poate dărui arta ei de a face coronițe de brad și 
decorațiuni de Crăciun. 

Nor – pisoi de Castel. În cartea aceasta, dacă nu-l 
vedem, asta e pentru că Nor se juca de-a v-ați ascunselea 
cu un miel. 

Tesa Neducesa– a primit cu mare bucurie darul de 
la motanul cel negru și norocos. Cum care dar? A învățat 
să fie bună cu șoriceii din tunel. Tesa spune că e un mare 
talent să știi să primești cadouri... ca un regent. Te poate 
învăța și pe tine: zâmbești, înclini puțin capul, mulțumești, 
apoi spui ceva frumos despre darul pe care tocmai îl 
primești. Mulțumesc, dragă Dar, pentru lecția de bunătate! 
Mi-ai deschis ochii, parcă trăiam într-un borcan. Până să-
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mi povestești nici nu m-am gândit cine stă în tunel, dacă 
acolo e bine. Noroc cu tine!

Un șoricel, Fănel. Mulți șoricei. 

Loc: Bran. Case împodobite de sărbătoare. 
Luminițe-mii.

Timp: puțin înainte de Crăciun. Cel mai bun 
moment pentru a dărui ce știi.

(„Dar Motan Dăruiește”, în curs de apariție la 
editura Nemira)

Florin BICAN 

Hai pe Lună împreună 

Iar de ești visător din fire
Sunt sigur c-o să te inspire
Luna în fiecare seară
Când la fereastră-o să-ți apară.
Privește-o numai și vei scrie
Și tu măcar o poezie
Sau chiar o carte, cine știe…

Oricât e Luna de departe,
O poți atinge cu o carte,
Ca Wells, Jules Verne, Gellu Naum,
Ce și-au croit spre Lună drum
C-un toc, o foaie de hârtie
Și multă, multă fantezie…

A, și mai știu o carte bună: 
Henri Stahl, Un român în Lună –
Despre un om care-a zburat 
Pe Lună cu un aparat 
Ce se numea aerosfredel…
De nu mă crezi pe mine, crede-l 
Pe autor… O să găsești, 
Cu Luna, sute de povești! 
În caz că în povestea mea 
Am mai uitat câte ceva, 
Sunt cărți care-ar putea să-ți spună 
Mai multe lucruri despre Lună, 
Și despre cer, și despre stele – 
Știi unde poți să dai de ele. 

Așa că te invit să treci 
Prin librării, biblioteci, 
Să cauți bibliografie 
Și să citești ce se mai scrie 
Pe teme de astronomie – 
Și-apoi să-mi povestești și mie...

 (Fragment din Hai pe Lună împreună, cu 
ilustrații de Dan Ungureanu, în curs de apariție la 
Editura Arthur. Hai pe Lună împreună este a doua carte 
din colecția Apolodor Explorator, lansată în 2020, odată 
cu publicarea cărții Descoperim cu Apolodor, în Deltă, 
păsările-n zbor.)

Lavinia BRANIȘTE 

Sora lui Colăcel 
(fragment) 

 [...]
Acasă, odată cu noi, pe marginea străzii a oprit 

și duba albă cu pepeni. Din ea a coborât nimeni altul 
decât Costică, atât de bucuros încât părea dintr-odată cu 
douăzeci de ani mai tânăr. Nu avea cu el niciun bagaj. 
A făcut cu mâna prietenos șoferului, iar duba a luat-o 
din loc.

S-a uitat un pic după ea, apoi s-a întors către 
mașina noastră. Noi rămăseserăm pe locurile noastre, 
ne uitam nedumeriți la el. A venit către noi și a ciocănit 
în parbriz, de parcă ar fi bătut la o ușă. De parcă nu știa 
dacă e cineva acasă, cu toate că noi eram acolo și ne 
vedeam toți trei prin geamurile mașinii.

Radu a deschis portiera și a coborât, iar Costică 
i-a strâns mâna cu putere. 

— V-ați întors..., a zis Radu.
— Ei, ce să mai vorbesc, măi, vă povestesc altă 

dată. N-aveți un preș?
Radu s-a uitat la mama. Costică s-a aplecat și el 

să-o vadă mai bine și i-a făcut cu mâna.
Părea că uitase complet episodul cu iepurii. Ori 

n-o mai recunoștea, ceea ce era foarte puțin probabil, ori 
îi trecuse toată supărarea.

— Pentru ce vă trebuie? a zis mama.
— Sau o pătură? 
— Pătură cred că avem.
— Una mai veche, a spus el.
Am coborât și mama s-a dus înăuntru să caute o 

pătură.
— Dar totuși unde ați fost? a întrebat Radu.
— Ei, la spital, unde să fiu. Ia uite ce m-am 

îngrășat, a zis și s-a bătut cu mâna pe burtă.
Dar era în continuare slăbănog, nu pusese deloc 

grăsime pe el.
Mama s-a întors cu o pătură pe care n-am 

recunoscut-o, rămasă, poate, prin debara, dintre lucrurile 
bunicii. Costică a luat-o fără să spună nimic și a făcut 
un gest cu mâna, care ar fi putut însemna și mulțumesc 
și la revedere și lăsați-mă în pace. A deschis poarta la 
tanti Lica și a intrat în curte, dar după câteva secunde s-a 
întors, a sunat la sonerie și apoi a intrat iar.

— Urcă-te-n pom și vezi ce face, mi-a zis mama 
grăbită când am intrat în curte la noi.
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Ruxi stătea în cârje în pragul casei, martoră la 
agitația care ne cuprinsese.

— Pune-i scara, Radu, a zis mama. Hai, repede.
Iar el a ascultat-o amuzat.
M-am urcat în vișin și l-am văzut pe Costică 

așteptând tăcut lângă Luțu până când tanti Lica a ieșit 
din casă cu o foarfecă pe care probabil că i-o ceruse el.

A desfăcut pătura și a întins-o pe jos și a tăiat-o 
în două.

Apoi a pliat o jumătate, a așezat-o pe spinarea 
lui Luțu și l-a încălecat cu greu, apucându-l cu o mână 
de părul din coamă. Calul a dat capul pe spate, dar nu a 
protestat. Tanti Lica l-a aplaudat veselă când a reușit să se 
așeze drept, apoi i-a deschis poarta și l-a invitat să plece.

A venit bucuroasă la groapa de sub gard și m-a 
strigat pe mine, dar eu eram tot în pom. S-a dus mama. 
Și tanti Lica i-a aruncat acolo ghem jumătatea de pătură 
care rămăsese în urma lui Costică și a lui Luțu, care 
se făcuseră nevăzuți nu pe strada lor, în dreapta, ci pe 
strada noastră, tot înainte. [...]

Joia, prima oră pe care o aveam era cea de 
botanică, și la ora 12, când începeam programul, ne 
aliniam toți în fața laboratorului, așteptând ca doamna 
Pârvu să vină să deschidă. Încă din prima zi de joi, Ruxi 
a apărut lângă mine la rând. Ea termina școala la 12, așa 
că era îmbrăcată și cu ghiozdanul în spate, gata să plece 
acasă.

— Ce faci aici? am întrebat-o.
— Vreau și eu să văd laboratorul, a zis. Numai 

să bag capul.
— N-au voie alți copii, mă ceartă doamna, am 

spus.
— Nu zic că ești sora mea, a zis ea.
Când s-a deschis ușa laboratorului, a intrat odată 

cu noi și în timp ce noi ne așezam la locurile noastre, ea 
a rămas pe culoarul dintre bănci și s-a uitat pe pereți, la 
insectarele expuse. Unul avea în el un liliac. Mai multe 
aveau șopârle.

— Tu cine ești? a întrebat-o profesoara după ce 
s-a făcut liniște.

— M-am rătăcit, a zis ea și s-a întors pe călcâie și 
a vrut să iasă, dar nu-și dăduse seama cât de grea era ușa 
enormă, capitonată. A tras cu greu de ea și a zbughit-o 
pe holul școlii.

— Știe cineva cine e fetița? a întrebat doamna 
Pârvu.

Ne-am uitat unii la alții.
— E sora mea, am zis eu într-un târziu, un pic 

vinovată. Voia să vadă insectarele.
În ziua aia am scris titlul primei lecții în caietul 

lunguieț și am făcut și primul desen. Doamna Pârvu 
ne-a spus că vrea să scriem cu creionul, pentru c-o să 
auzim cuvinte ciudate la această materie și e posibil ca 
prima dată să le scriem greșit.

În ora aceea ne-am uitat la microscop la foițe de 
ceapă și-mi amintesc spaima pe care am simțit-o, preț de 
o secundă, când am văzut că interiorul celulelor pulsa de 
viață. Erau atâtea lucruri mult mai mici decât noi care 
așteptau să fie descoperite. Și era atâta forță acolo. 

Doamna Pârvu ne-a desenat apoi pe tablă o celulă 
vegetală. Desena cu ambele mâini în același timp, într-o 
coordonare perfectă, și-n timp ce desena, vorbea cu noi. 
Am rămas cu toții muți de uimire.

La finalul orei, m-a chemat la catedră. M-a 
strigat pe nume. Nu-mi imaginam că deja de la a doua 
oră ea știe cum ne cheamă, poate verificase în vreun 
plan al clasei sau în catalog. Dar mi-a dat senzația că 
știe multe lucruri despre mine și asta poate să te bucure 
și în același timp să te sperie un pic. 

S-a dus în debaraua din spatele peretelui cu tabla 
și mi-a adus un obiect mic.

— Uite, a zis ea. Pentru sora ta.
Am întins mâna și am luat pietricica aceea 

gălbuie, aproape transparentă, cu o furnică intactă în ea.
— E chihlimbar, a zis doamna Pârvu.
Am repetat cuvântul cu voce tare, ca să mi-l fixez 

în minte, ca pe o melodie. L-am desfăcut în bucăți mai 
mici, pe care le-am mai repetat de câteva ori, în ordine, 
în minte.

— Mulțumesc, am zis.
— Înțeleg că-i plac insectele.
I-am zâmbit, apoi mi-am strâns lucrurile și am 

ieșit din laborator. De fapt mie îmi plăceau insectele. De 
ce intrase așa la ora mea și peste profesoara mea? În 
ziua aia, când am ajuns acasă, m-am gândit dacă voiam 
să-i dau sau nu piatra lui Ruxi și am decis că nu. Când 
recunoscusem că e sora mea, îmi asumasem mustrarea 
care credeam că va urma, eram gata să suport o dojană 
pentru ea, așa că meritam să păstrez piatra.

Am ascuns-o sub saltea. 

Hristina DOROFTEI

Știe-tot

Un codroș de munte, de aproximativ un an, 
se întoarce din sudul Franței în locul în care a văzut 
pentru prima dată lumina zilei. Este un tânăr mascul, 
de 14 cm, acoperit cu pene cenușii închis, care la spate 
se deschid, cu cioc și picioare negre și coadă roșcat-
ruginie. Îl cheamă Știe-tot și este foarte curios din fire. 
Această trăsătură a lui i-a adus și unele necazuri, însă. 
Când avea doar trei săptămâni, a vrut să exploreze casa 
sub acoperișul căreia se afla cuibul familiei lui și... era 
să moară. S-a strecurat în baia oamenilor, a descoperit 
oglinda și a trecut la atac. A crezut că e un frățior de-al 
lui ținut captiv în cutia ei. S-a izbit cu ciocul de zeci 
de ori de oglindă, a dat din aripi cu putere, a șuierat 
amenințător până a venit stăpâna casei. Când l-a văzut, 
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a țipat, când a văzut-o, s-a dezechilibrat și a căzut pe 
gresie ca cel mai neexperimentat înaripat. Femeia era 
să calce pe el, el era să zboare în closet. Cu greu, a zărit 
fereastra și a țâșnit spre ea cu ultimele forțe. Dar asta a 
fost demult, bine că a trecut...

Acum e mulțumit că își poate face în zidul 
aceleiași clădiri un cuibușor. Face un ocol de 
recunoaștere a casei: parcă s-a schimbat puțin, e mai 
mică, mai discret colorată și cu mai multă verdeață la 
bază. Observă cuibul părinților săi: îi salută în treacăt 
și-și continuă cercetarea. Găsește cel mai potrivit loc de 
cuibărit: sub streașină. Dacă locul a fost identificat, mai 
trebuie să-și găsească o pereche pe gustul său. Dar pentru 
asta trebuie să fie hrănit și odihnit ca să aibă energie 
pentru a-și putea impresiona aleasa. Îi este poftă de ceva 
suculent și gustos precum larvele (insecte a consumat pe 
drum și s-a plictisit de ele). Coboară în zona de verdeață 
și începe să scormone după larve. Mănâncă pe săturate 
și vrea să se retragă sub streașină pentru un pui de somn. 
Este cam leneș și adormit; în zborul lui neatent, se 
izbește de ceva. Când se dezmeticește, vede în fața lui 
o codroșiță de vis: cu pene cenușiu-brunii, albicioase în 
centrul abdomenului, strălucitoare în lumina apusului de 
soare auriu, cu ochi vioi, cioc ascuțit și picioare suple. 
Știe-tot începe să cânte, se îndreaptă spre locul ales ca 
și cuib și, cocoțat acolo, începe să creeze adevărate 
serenade și triluri. Codroșița se uită uimită și amuzată 
cum stă cu picioarele întinse și flutură coada în mod 
sacadat, umflându-se în pene. Îi devine simpatic acest 
împiedicat țâfnos și-l urmează sub streașină.

A doua zi, codroșița – ce poartă numele de 
Bucuria - începe să adune ierburi și frunze, mușchi 
vegetal și fâșii de scoarță pentru a construi cuibul în care 
va locui vara aceasta cu Știe-tot. După câteva zile de 
muncă asiduă, Bucuria a finalizat cuibul de forma unei 
cupe și depune 5 ouă alb-albăstrii. Știe-tot este foarte 
mândru de frumosul adăpost creat de perechea sa, este 
emoționat de perfecțiunea ouălor depuse de către ea și 
are grijă să nu-i lipsească nimic în zilele de incubație: îi 
prinde din zbor insecte viu colorate, sapă cu ciocul după 
larve grase, capturează păienjeni nervoși și-i servește 
elegant partenerei sale minunate. După 17 zile, cei doi 
codroși de munte, Știe-tot și Bucuria, devin părinți. Cei 
cinci pui ai lor, toți masculi, au ieșit din ouă în aceeași 
zi, la ore diferite, fiecare în propriul ritm. Ei au fost 
botezați Roșu, Galben, Albastru, Verde, Alb. 

Au trecut două săptămâni de atunci, puii încep 
să devină independenți, mai dispar din cuib, unii zboară 
mai bine, alții mai greoi, dar toți sunt simpatici și 
seamănă cu părinții lor, fiind bucuroși și curioși.

În fiecare după amiază, îi privesc din curtea 
casei, de pe șezlong, cum urmează lecțiile de zbor ale 
părinților, cum se enervează când nu reușesc saltul 
prelung din prima și cum flutură din coadă când își 
dovedesc talentul la zbor.

Diana GEACĂR

Când erau dragonii mici
(fragment dintr-un roman în lucru)

Gardul care înconjura casa era peticit. Pe lângă 
scândurile verzui, scorojite, mai erau şi unele cioplite 
cam grosolan şi nevopsite. Bruma s-a apropiat de el. 
Îi ajungea până la bărbie. A deschis poarta, care a 
început să scârţâie uşor, de parcă abia se trezise din 
somn.

Mergând prin curte, îşi simţea picioarele 
mângâiate de ceva cald şi moale. Era un fel de iarbă 
albăstruie, care scotea aburi. Bruma a descoperit o 
cărare dreaptă, care ducea la uşa casei. Încerca să-şi 
imagineze cine ar putea să locuiască acolo, când a simţit 
că i s-a făcut frig la picioare.

Uitându-se în jos, a văzut că, de fapt, picioarele 
ei nu mai atingeau pământul. Și a simţit că o doare 
umărul. Problema nu era vreun junghi, nici măcar un 
cârcel. Problema era o gheară enormă, care o apucase 
strâns de umăr şi o ducea, din câte putea să vadă, pe 
acoperişul casei. „Nu, n-am să ţip, nu mi-e frică. Nu 
mi-e frică! Nu… mi-e… frică!”

În timp ce Bruma încerca să-şi mai facă puţin 
curaj, gheara enormă o aşeza pe acoperişul prăfuit şi 
găurit. „Nu mi-e frică! Nu trebuie decât să privesc în 
ochi orice-o-fi-în-spatele-meu şi n-o să-mi fie frică.”

— Mamă, mamă, Smoc-Gălbui a prins ceva! 
Vino să vezi!

Jos se agitau două mogâldeţe. Una dintre ele, 
cea care strigase, părea să fie un băiat. Avea un fes mov, 
decolorat. Cealaltă era o fată cu un păr morcoviu, care 
purta o rochie galbenă, cam largă. Rămăsese împietrită, 
arătând cu degetul în direcţia acoperişului.
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— Vai de mine, ce-i gălăgia asta? Izma, Omăt, 
treceţi la masă! De câte ori credeţi că se întinde masa 
pentru voi? Azi abia a vrut! A zis că s-a săturat de 
mofturile și de întârzierile voastre!

În curte apăruse o femeie tare subţirică şi scundă, 
cu o bonetă și un şorţ portocaliu. Agita un polonic în aer, 
dar, uitându-se în direcţia spre care îi arăta braţul Izmei, 
o zări şi ea pe Bruma, care se uita la ei. Încercase să se 
întoarcă, dar o aripă uriaşă o făcu să se răzgândească.

— Smoculeţ, coboară de-acolo! a strigat femeia 
cu un glas prea puternic pentru silueta ei.

S-a auzit un fâlfâit şi Bruma a văzut ceva de 
trei ori mai mare decât ea aterizând în curte. După 
ce-a clămpănit din ciocul imens, şi-a strâns aripile cu 
indignare, aşteptând ceva în schimbul prăzii la care 
fusese nevoită să renunțe. Penele de pe piept şi de 
pe spate erau maronii, iar pe aripi aveau o nuanţă de 
maroniu-roşcat. Mai avea şi un smoc ciudat pe frunte, 
care-i cădea pe un ochi. „Seamănă cu o găină mare şi 
bătrână”, își spuse Bruma.

— E în regulă acum! Poţi să cobori!
Femeia îi vorbise. Ea, cei doi copii şi ceea ce 

părea a fi o pasăre o aşteptau în liniște să coboare. Bine. 
Dar cum?

— Mă scuzaţi, dar nu am pe unde. Nu aveţi 
cumva o scară?

— O ce?! Ce-a spus, mamă?
Omăt se amuza foarte tare. Bătea din palme şi 

râdea de parcă auzise cel mai tare banc, pe care trebuia 
neapărat să-l țină minte ca să-l spună şi prietenilor lui.

— Hai, drăguţo, vino-ţi în fire! i-a spus femeia. 
Se răceşte mâncarea!

— Mamă, oare nu poate să…
Izma se uita cu ochi mari la Bruma.
— O cunoşti? a întrebat-o mama ei. E vreo 

prietenă de-a ta?
— Nu, nu cred că ne-am întâlnit vreodată.
— Hm! Bine. Sărăcuţa…
Bruma se uita la ei nedumerită.
— Deschide-ţi braţele larg, i-a zis femeia. Aşa. 

Acum îndepărtează-te de margine, să-ţi iei avânt! Bun. 
Acum eşti gata.

— Dar o să-mi rup gâtul! a strigat Bruma.
Femeia rămăsese fără grai.
— Ce-a zis, mamă? Că-şi rupe gâtul?! Ha, ha…
Omăt râdea cu sughiţuri. Izma s-a apropiat de mama 

ei. Apoi, fata s-a întors şi a întrebat-o pe Bruma cu milă:
— Eşti boboc?
— Cum adică? a zis ea, întrebându-se în acelaşi 

timp dacă nu arăta caraghios aşa, cu braţele întinse şi 
cocoţată pe acoperiş.

— Păi, bobocii nu ştiu să zboare. Apoi sunt 
Începătorii, pe urmă Avansații. Cei mai tari sunt Vulturii. 
Eu şi fratele meu suntem Vulturi. Am primit şi inele cu 
emblemă…

Oricât de curioasă ar fi fost să vadă inelele, 
Bruma tot nu știa cum să coboare. Izma a continuat:

— Trebuie să te concentrezi foarte tare, să nu te 
gândeşti la niciun lucru care se află pe pământ. Ca să 
te înalţi, trebuie să te concentrezi asupra cerului, ca să 
cobori trebuie să-ţi fixezi privirea asupra locului în care 
ai dori să aterizezi. Gata! Astea sunt regulile de bază. 
Încearcă. Doar n-o să stai toată ziua acolo, nu?

„Da, destul de uşor pentru ea. Dar are dreptate. 
Mi-e destul de foame şi aici nu văd nimic din ce-aş putea 
să mănânc. Dar aş putea fi mâncată eu. Şi nu cred că-
mi doresc să ajung într-un burdihan de găină mutantă!” 
Aşa că singura soluţie care îi rămânea era să înveţe să 
zboare. Începând din clipa aceea. „Nu poate fi chiar aşa 
rău. Să vedem… Trebuie să mă concentrez… Aşa…” 
Bruma şi-a întins braţele, şi-a luat avânt şi a pornit cu 
toată viteza, uitându-se la nişte nori pufoşi, albi. Păreau 
aşa de aproape! Da, chiar zbura. Se cam clătina, dar 
zbura. „O, n-am crezut că poate fi atât de frumos! Nu 
trebuie decât să-mi imaginez că zbor și chiar zbor. Dacă 
aș fi știut că e atât de ușor, ce-aș mai fi tulit-o pe geam la 
orele de matematică!”

— Hai, acum coboară uşor! Planează!
Izma striga în zadar. Bruma zbura în cercuri 

largi şi nici măcar nu se uita la ei. Descoperise ceva 
extraordinar. 

Și chiar avea de ce să se minuneze. Se afla 
deasupra unui deal, unde era căsuţa, iar în vale se zăreau 
sute şi sute de căsuţe, de toate mărimile şi culorile. Un 
orăşel cu străzi pline ochi de omuleţi grăbiţi, cu o pădure 
întunecată şi deasă în spate şi, dincolo de ea, un munte…

— Prinde-o, mamă! a strigat Omăt.
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Ioana NICOLAIE

Domas – Ajutor! Planeta senviș

Stop. Jurnal de bord e-aici
Navigând prin galaxie
Am găsit un soare-arici
Și pe el o... farfurie.

Una galbenă, c-un cer
Peste partea superioară
Vreau s-asolizez. Reper
O să-mi iau o aripioară

Care, ciudățenie mare,
Văd cum se întoarce-n sus
Cobor iute, stop motoare,
În ocean de praf sunt pus.

Dar începe brusc urgie
Prins sunt rău într-o felie
Senviș uriaș și fiert
Din compusul cel incert

Care vrea să mă topească
Nava mi-o pornesc pe loc
Inta, vezi să nu te-oprească,
Scuipă-n urmă fum și foc.

Inta - O amintire

Școala mea a fost un ghem
Din al patrulea sistem
Ca să mă primească-n ea
Mi-am pus uniformă-n stea

Mi-am prins părul în spirală
Mi-am luat tableta-ovală
Ca să pot fixa în taste
Doar planetele albastre

Și spre marginea pătrat
Am găsit un nor mișcat
Semn că-n el va crește-ncet
Un sistem mai violet

Dacă-aceste-au fost făcute
Eu am absolvit și iute
Mi s-a dat o navă casă
Am pe ea și o terasă

Până plec, invit intieni
Verde-praz sau indigeni
Sau cei albi, de fel turiști,
Care nu-s vreodată triști

Și-i întreb dacă îl știu
Pe Domas, cel dispărut,
O să-l caut, simt că-i viu,
Un mesaj mi-a apărut

Cum că-i în pericol mare
Într-un spațiu schimbător
O să-l scap, sunt călătoare,
Domas, vin în ajutor!

(fragmente din Salvarea lui Onux)
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Victoria PĂTRAȘCU

Peripețiile lui Covrigel 

Covrigel a costat doar un leu. Nu și-a cunoscut 
tatăl, deși s-a născut în casa lui, într-un chioșc numit 
„La Tati”. Mamă i-a fost o covrigăreasă guralivă.   
  

În ziua în care s-a născut Covrigel, mama lui s-a 
trezit cu noaptea-n cap. Cât s-a mai chinuit, sărăcuța, 
până când l-a adus pe lume! L-a frământat minute în 
șir, l-a izbit de masă până a devenit moale și catifelat, 
l-a întins într-un șnur lung, i-a încrucișat mâinile pe 
piept și, cu un suspin lung, l-a aruncat în oala cu apă 
clocotită. L-a pescuit după un minut, l-a lăsat nițel să-
și tragă sufletul, l-a uns cu lapte pe la subțiori și l-a 
presărat cu semințe de mac.

Covrigel credea că a scăpat, dar – ce să vezi? – 
maică-sa l-a aruncat în cuptor. Văleu! Ce arșiță! Dar 
acolo, în foc, a crescut Covrigel și s-a făcut mare. Ei, 
și după atâta trudă, mama l-a luat în brațe, l-a privit cu 
drag și l-a așezat la geam, în lada covrigilor.

După ce se mai dezmetici din chinurile nașterii, 
Covrigel privi curios în jur. Se zgâi pe geam, dar 
nu reuși să vadă mare lucru. Întrezărea doar umbre 
mișcătoare care alunecau gălăgioase de colo-colo. 
Lumea semăna cu coca mișcătoare/aluatul din care 
tocmai prinsese viață.

„Cling! Cling! Vruuuum-Vruuuum! Nino-
nino-nino! Cioc-boc!”

— Bzzzz, asta-i muzica orașului, îi șopti o 
muscă bătrână. 

Dar nu apucă să-i spună mai multe, că mama 
lui Covrigel o și alungă prin ferestruică.

Covrigel ciuli urechile și auzi o voce melodioasă 
care cerea:

— Doi covrigi și o merdenea, vă rog.
— Proaspeți, proaspeți și fierbinți,
    Vin acum, vă scot din minți! 
Și covrigăreasa veselă îi apucă pe Covrigel și 

pe un frate mai mare de urechi și îi îndesă într-o pungă 
roz transparentă, fix peste o merdenea fierbinte.

Covrigel se lipi imediat de punga rece. Uaaa! 
Abia atunci văzu pentru prima oară lumea. Era ROZ. 
Toată. Case roz, balcoane roz, mame roz, copii, 
câini și pisici, biciclete și tonete, ziare și trotuare. 
Rooooozzzz. Toate. 

„Viața e roooozzzz”, se gândi fericit Covrigel. 
Îl trezi, însă, din uluire vocea certăreață a fratelui său:

— Dă-te, soro, mai încolo că mă sufoci cu 
aerele tale! îi striga el merdenelei.

Săracu’ frate-său, se săturase de aburi. Căldura 
cuptorului îi săpase o crăpătură adâncă pe obraz.

— Nu-i vina mea, răspunse merdeneaua 

supărată, aruncându-le în față un damf de brânză 
de oaie. Credeți că mie mi-e ușor? Că vreau să vă 
înghesui și să vă încălzesc? Îmi era bine în vitrină, 
alături de surorile mele. 

— Puți, spuse strâmbându-se fratele lui 
Covrigel.

Merdeneaua se burzului la el supărată:
— Ce știi tu ce miroase bine, săracule? Habar 

n-ai! Află că sunt mai nobilă decât voi. Și mai scumpă.
Și merdeneaua fâlfâi din foietaj, întorcându-le 

spatele.
— De ce ești mai scumpă? o întrebă Covrigel.
— Simplu. Oamenii dau mai mulți bani pe 

mine decât pe voi. Pe mine mă mănâncă doamnele 
de la coafor, elevii de liceu și domnii care lucrează 
la birouri. Pe voi nu dau doi lei. Sunteți mâncarea 
săracilor.

— Serios? De unde știi?
— Iaca, știu. Mi-au spus surorile mele. Voi ați 

costat doar un leu. Niște amărâți. Nu sunteți buni de 
nimic.

Adina POPESCU 

Cea mai cuminte elevă din tabără

— Adina, vrei să mergi în tabără la Predeal? mă 
întreabă mama. 

Nu știu ce să zic, n-am mai fost niciodată într-o 
tabără. Până acum n-am fost în vacanță decât la Cluj, 
la bunicii mei, sau în concediu cu părinții. Concediile 
îmi plac cel mai mult, pentru că mama și Anton mereu 
au grijă de mine – să nu mă înec, la mare, așa că-mi 
cumpără colac, să nu mă plictisesc, la munte, așa că 
jucăm chibrițele sau spunem povești inventate. Și îmi 
fac toate poftele, adică Pepsi și friptură, dacă găsim, 
ciocolată chinezească, clătite cu gem de caise, plimbare 
cu minicarul, cu telecabina, parc de distracții, vată de 
zahăr și măr pe băț, minigolf, morișcă și fluierătoare cu 
apă din talcioc. Nu cred că în tabără voi reuși să fac rost 
de toate astea de una singură. Totuși, sunt o mulțime de 
copii din școala noastră care merg tot timpul în tabere 
și se întorc de acolo foarte fericiți. Ei povestesc un 
trimestru întreg despre cât de bine s-au distrat în tabără 
unde se organizează jocuri, iar în ultima seară se face un 
foc de tabără care e mai înalt decât cabana, se vede chiar 
din spațiul cosmic, iar la foc se cântă cântece și se spun 
glume. Așa ceva mi-aș dori să văd în realitate, pentru că 
mama și Anton, oricât și-ar da silința, în concediu, nu 
pot face decât un foc mic și tot timpul se ceartă în jurul 
lui: „Doino, lasă-mă pe mine, că tu îl etufezi!”, „Na, că 
te-am lăsat și uite că l-ai stins de tot!”.

— Da, e bine să meargă într-o tabără! zice și 
Anton. Să mai fie împreună și cu alți copii, că prea stă 
tot timpul numai cu noi! O să devină o sălbatică… 
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Și uite așa mi se hotărăște mie soarta – ca să nu 
mă transform într-un copil sălbatic precum Mowgli din 
Cartea junglei, în vara asta trebuie să merg în tabără, 
deși abia am terminat clasa a II-a, de puțină vreme 
reușesc să adorm de una singură, în camera mea, fără 
să mă țină nimeni de mână, iar când mă pierd de mama 
sau de Anton, încep să plâng, așa cum s-a întâmplat 
atunci când m-am rătăcit în magazinul Bucur Obor. 

— Tabăra asta e organizată de o prietenă de-a 
noastră, Ruxi, care e profesoară de chimie la școala 
paișpe, îmi spune mama, ca să mă încurajeze. O mai 
ții minte, nu-i așa?

Sigur că o țin minte – e o tanti căreia îi place 
să poarte fuste minijup, să fumeze țigară de la țigară 
și uneori să spună bancuri cu prostii, iar toți cei care 
se nimeresc prin preajmă, mai ales bărbații, râd de se 
prăpădesc. 

— O să vezi că o să aibă grijă de tine ca o 
mamă! Mai ceva ca tovarășa de la școală, mai spune 
mama mea care are de gând să mă abandoneze, tocmai 
acum, în vacanța de vară.

Oare ce să-mi pun în rucsacul de tabără? Mama 
mi-a pus deja șosete, chiloți, tricouri, pantaloni, 
treningul, o haină de fâș pentru ploaie, un hanorac, 
prosop, pastă de dinți, periuță, săpun, pieptăn. Eu îmi 
pun o păpușă micuţă, căreia i se închid pleoapele atunci 
când o lași pe spate și o culci și pe care mi-a adus-o 
Anton din Bulgaria, deși eu i-am cerut să-mi aducă o 
păpușă Barbie, dar cică nu se găsesc păpuși Barbie nici 
în Bulgaria. Iau și văsuțele din ceramică pentru păpușă 
pe care le-am cumpărat din talcioc – farfurii și cănuțe, 
le bag pe toate în interiorul ghemotoacelor de ciorapi, 
ca să nu se spargă. Păpușa nu poate să stea nemâncată 
o săptămână, cât durează tabăra! Îmi iau patru cărți 
– „Familia Roademult”, pe care am citit-o deja de 
două ori, „Făt Frumos certat cu gluma” și, desigur 
„Legendele Olimpului”, volumele 1 și 2, „Zeii” și 

„Eroii”. Aș vrea să iau și „Povestiri istorice”, volumul 
1, dar e o carte prea mare și nu încape în bagaj. Mai 
iau un pachet de cărți de joc, poate o să joc Păcălici 
împreună cu copiii din tabără, iau și jocul de Marroco. 
Rucsacul meu e deja foarte greu și arată burdușit. 

— Ce ți-ai pus în rucsacul ăla, pietre de moară? 
mă întreabă mama mirată.

Are dreptate – abia pot să-l ridic de jos, dar nu-l 
mai desfac, nu mai las nimic acasă, căci nu mai e timp. 
Peste două ore, voi pleca în tabără la Predeal, cu trenul 
Personal. 

E doar a patra zi și pot să spun cu mâna pe 
inimă că nu-mi place deloc în tabără, e mai ceva ca-n 
filmele de groază. În fiecare zi, am cumpărat vederi 
de la Poștă, toate înfățișau Predealul cât mai frumos 
– hotelul Cioplea, Cabana Trei Brazi sau pârtia de la 
Clăbucet, iarna, plină de schiori, deși eram în luna iulie. 
Și pe spatele fiecărei vederi scriam cât mai citeț, ca la 
caligrafie – „Dragii mei, vremea e frumoasă, mâncarea 
e bună, salutări din tabără!”, apoi trimiteam vederile 
pe adresa noastră de pe Calea Moșilor, sperând că vor 
ajunge la timp la mama și la Anton, iar ei vor înțelege 
că nu mai pot să stau în tabără nicio clipă. Nu puteam 
să le scriu pur și simplu adevărul, pentru că mama mi-a 
zis la plecare: „Vezi să o asculți pe Ruxi și să nu ne faci 
de râs față de ea!”. Însă le lăsam tot felul de indicii pe 
vedere, desenam un soare care plânge sau câte o floare 
tristă și ofilită. Ori vederile nu ajungeau la noi acasă, 
ori părinții mei erau atât de proști încât nu pricepeau 
nimic din indiciile mele. N-a venit nimeni să mă ia de 
acolo.

(fragment din volumul „Vine vacanța cu trenul 
din Franța”, în curs de apariție la Grupul Editorial ART)

Adina ROSETTI 

Cronicile Domnișoarei Poimâine

Nimeni n-ar fi putut spune cu exactitate când a 
început epidemia. Puținii locuitori ai Orașului Etern care 
nu fuseseră atinși își aminteau că totul avusese legătură 
cu sfârșitul sărmanei Poimarți și cu starea bizară care-l 
cuprinsese pe Tempus. În istoria regatului mai existaseră 
perioade în care conducătorul fusese fie dispărut, fie 
amnezic și lipsit de puteri magice, fie cufundat într-
un somn vrăjit, însă întotdeauna existaseră o cauză și 
o explicație pentru aceste probleme care fuseseră, în 
cele din urmă, rezolvate. Acum însă nici măcar nu se 
știa ce e cu el: stătea în pat, privind în gol, și nu vorbea 
cu nimeni, ca și când nimic n-ar mai fi prezentat vreo 
importanță. 

La început, cu toții au sperat că o să-și revină. „E 
normal, bietul Tempus e trist din pricina celor întâmplate 
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cu soția sa”, își spuneau. Doar că nu și-a revenit… ba 
dimpotrivă, starea lui a devenit molipsitoare. 

Prima care a prins acest morb invizibil a fost 
Doamna Ieri. S-a trezit într-o dimineață, pur și simplu, 
peste măsură de obosită, deși nu s-ar fi putut spune că 
nu dormise bine. O osteneală atât de adâncă și profundă 
nu mai simțise niciodată. Doar gândul de-a se ridica să-
și facă un ceai o epuiza, așa că nu s-a mai ridicat din 
pat. Seara nici nu s-a sinchisit să ordoneze și să arhiveze 
amintirile zilei care tocmai se încheiase. La ce bun să 
păstrezi atâtea amintiri? Cui foloseau? Cui îi pasă de 
trecut? Ei, cu siguranță, nu-i mai păsa. De fapt, nu-i mai 
păsa de… nimic, își dădu seama după câteva momente 
de gândire, dar nici măcar acest gând neobișnuit nu o 
miră. Mirarea, bucuria, orice fel de altă senzație sau 
sentiment o părăseau, rând pe rând. Așa că Doamna Ieri 
rămase culcată, într-o stare foarte asemănătoare cu cea a 
lui Tempus: cu ochii larg deschiși, cu privirile mute, fără 
vorbe. Doamna Altădată, care veni să o viziteze după 
câteva zile, îngrijorată, nu izbuti să afle nimic de la ea 
și nici s-o convingă să comunice. Lăsă prăjiturelele pe 
care le adusese pe comoda de la intrare și plecă înapoi 
acasă. Ajunsă acolo, simți nevoia să se întindă puțin, 
dar rămase așa tot restul zilei, nemaigăsind vreun rost 
pentru care să facă altceva. În scurt timp, ajunse și ea în 
aceeași stare de apatie totală.

De-aici încolo e greu de zis cum au evoluat 
lucrurile și care a fost traseul urmat de această ciudată 
și inexplicabilă epidemie – căci așa au numit-o ziarele 
care nu mai conteneau să scrie despre acest subiect, 
până când reporterii au fost și ei, la rândul lor, atinși de 
ea și nu s-au mai ridicat din paturi. 

Cazurile se înmulțeau de a o zi la alta. Astăzi 
vânzătoarea de la librăria „O tempora! O mores!”, mâine 
cofetării de la Temps d’Amour, poimâine doi profesori 
de la Academia Timpului, în ziua următoare întreaga 
redacție a revistei „Sunet și Timp”, plus cea mai celebră 
creatoare de modă, Mademoiselle Quelquefois. Nici nu 

se mai putea ține socoteală! Toți cei care se îmbolnăveau 
aveau aceleași simptome: o oboseală profundă, o lipsă 
de chef, urmată de pierderea oricărui sens. Tristețea fără 
leac, nepăsarea aparent fără cauze îi paralizau pe toți: își 
lăsau treburile neterminate, uitau de orice distracție sau 
prietenie, refuzau să mai vorbească. 

În scurt timp, Orașul Etern deveni o adunătură 
de lucruri lăsate de izbeliște, de proiecte neterminate, 
treburi abandonate și distracții inutile. Ateliere de 
reparat ceasuri în care nu mai intra nimeni, autovehicule 
temporale abandonate în mijlocul străzilor, cofetării 
pustii, în care dulciurile se dezintegrau pur și simplu 
în vitrine, librării în care cărțile se umpleau de praf, 
grădinițe unde copiii rămâneau nesupravegheați pentru 
că educatoarelor nu le mai păsa de nimic – acestea erau 
doar câteva dintre multele efecte ale epidemiei a cărei 
cauză rămăsese necunoscută.

Lucrurile s-au înrăutățit și mai mult când s-a 
îmbolnăvit însuși Domnul Azi. S-a luptat să-și facă 
datoria până în ultima clipă, alergând de colo-colo fără 
oprire pentru a supraveghea activitățile prezentului. 
Cum nu dormea niciodată și nici nu cunoscuse oboseala, 
nu a dat atenție senzației care începuse să-l cuprindă, 
continuând să-și vadă de treabă, în felul sau ubicuu și 
hiperactiv. Însă, până la urmă, n-a mai rezistat nici el: 
s-a întins pur și simplu pe un trotuar, hotărând că de-
acum încolo nu-i mai pasă de absolut nimic. Prezentul 
nu mai avea nici cea mai mică importanță, iar Domnul 
Azi n-avea de gând să mai facă ceva sau să comunice 
cu cineva. Tot ce voia era să stea întins pe trotuar și 
să privească în gol, fără să-i pese că încurcă puținii 
trecători care mai rămăseseră. 

(fragment din „Cronicile Domnișoarei 
Poimâine”, volumul 3, în lucru, care urmează să apară 
la Editura  Arthur)
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Carmen TIDERLE 

Oaia cu trei miei

O oaie s-a dus la Creangă
Să îi ceară socoteală
Dând nervoasă din talangă
Și fiind foarte vocală:
„Păi, cum ne fu vorba, Ioane?
N-am zis noi că o să faci
O poveste cu mutoane,
Nu cu capre sau cu vaci?!
Când ai fost colo, la stână,
Ia spune-mi tu mie, nene,
Cine ți-a dat ție lână
Să-ți faci veste și izmene?
Plus că sunt discriminată.
De ce mă discriminezi?
Te dau azi în judecată!
Ce?! Doar caprele au iezi?!
Mieii mei nu-s frumușei?!
Nu le-am oferit de toate?!
N-ar fi meritat și ei
Niște imortalitate?!
Sau poate-oi fi eu mai proastă
Decât vaca-aia de capră
Și, când dau de vreo năpastă,
Să nu știu să sap o groapă
Să comit o crimă-atroce...
Ah, sau poate că n-am voce!
Să cânt șlagărul cu țâțe
Și cu... frunzele din buze!
Dacă n-ai în cap tărâțe,
Ar fi bine să-ți ceri scuze!”

Creangă-a zis că-i prea de tot,
Că de ce să se disculpe.
I-a-nchis oii ușa-n bot
Și-a scris... „Ursul păcălit de vulpe”.

(Fără absolut nicio legătură.
Pur și simplu, că așa i-a venit.)

(poezie din „Fabrica de lipici”, Humanitas Junior, 
2020)

Radu ȚUCULESCU

 Liliacul Vico și șerpoaica Sarisa
 -love story-

o poveste/ cum alta nu mai este/ și 
nici nu va mai fi/ pentru adulți, tineri și copii

Numele meu este Vico. Mai am încă doi frați, 
eu sunt cel mai mic. Părinții sunt de treabă, ne doresc 
tot binele din lume. Își permit să ne crească în condiții 
onorabile. Mama este un exemplu de hărnicie, iar tata 
un exemplu de curaj. 

— Neînfricatul meu, îl alintă mama, adesea.
— I-aș reteza capetele unui balaur cât ai zice pește! 
O replică de-a lui repetată, mai ales seara, după 

ce dă pe gât un păhărel cu un lichid sângeriu. La noi 
nu trăiesc balauri și nici zmei. Dar nu se știe niciodată 
când apare vreunul rătăcit din alte ținuturi.

Cu mine au avut probleme de când m-am născut. 
De la mama am aflat. Urlam ca un apucat, de câte ori 
trebuia să mă culc. Degeaba m-ar fi întrebat ce mă 
doare de zbier ca înțepat de viespe, încă nu știam vorbi. 

— Poate are crampe la burtică.
Mama mă masa ușurel, iar eu tăceam. Cum 

mă puneau la culcare, alături de ceilalți frați ai mei 
atârnați de cracă, începeam să țip ca din gaură de șarpe. 
Mama mă dădea jos și mă lovea cu blândețe pe spate. 
Eu râgâiam de câteva ori și tăceam mâlc. Ba chiar 
gânguream vesel. 

— Na, i-a trecut. Atârnă-l la loc. Sper să 
adoarmă! Ne-a năucit pe toți! bombănea tata, pe 
jumătate adormit.

În clipa în care mama mă agăța la loc lângă 
frățiorii mei, mă porneam pe răcnit de se cutremurau 
și copacii din jur. 
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— Lasă-l să zacă întins pe jos, ca un mort! se 
enerva tata. Îi vine lui mintea la cap, când va mai crește.

Culcat la orizontală, adormeam imediat cu un 
zâmbet drăgălaș pe bot.

Noi locuiam, singuri, într-o scorbură proprietate 
personală. Nu ne înghesuiam prin peșteri ori poduri 
alături de alte familii. Făceam parte din categoria celor 
înstăriți. O familie de lilieci-vampiri, de origine nobilă 
și rară. Mai exact, originea asta o are tata. Pe una dintre 
aripi i se poate distinge blazonul. Doi colți însângerați 
și-o aripă neagră. Mama, însă, își are originile în marea 
masă a insectivorelor unde nu există blazoane. Între ea 
și tata a fost, și mai este, o mare iubire. În consecință, 
mama s-a adaptat noilor reguli de viață nobiliară. Din 
când în când, însă, înghite și câte o porție de insecte, 
iar tata închide ochii. 

Scorbura-locuință e bine plasată în apropierea 
unor ferme de animale. Tata a moștenit-o de la bunicii 
săi. Noaptea, când animalele dorm adânc în grajduri, 
li se aplică scurte înțepături, iar sângele scurs e lins cu 
poftă, fără ca vreunul să moară. Pentru mine, încă mic 
și habarnist într-ale zborului, au adunat sânge într-un 
păhărel. După primul strop care mi s-a turnat pe limbă, 
am vărsat puternic până mi-au dat lacrimile. Mare 
spaimă în familie!

— Băiețelul e bolnav, du-te repede după medic! 
i-a spus mama tatei.

A venit medicul, m-a consultat temeinic, apoi a 
rostit solemn:

— Unii copilași pot avea astfel de reacții, când 
primesc prima oară hrana noastră cea de toate zilele. 
Nu vă panicați, nu-i o boală. Recomand să-i dați suc 
de fructe...

— Suc de fructe?! a țipat tata uimit. E o 
adevărată jignire adusă strămoșilor noștri!

— Așa se procedează, altfel crapă de foame, îl 
întrerupse, ferm, medicul. Deci, suc de fructe în care 
picurați, treptat, câte unul, doi, apoi trei stropi de sânge.

— Ahaaa! Acum pricep. Ai înțeles, dragă? Până 
la urmă o să-i vină mintea la cap, după ce mai crește, 
da? 

Mama încuviință. Tot ce ținea de mine, era 
problema ei. Începu să mă hrănească cu sucuri din 
fructe, spre marea mea încântare. Când strecura 
stropul de sânge în ele, imediat vărsam. Mațele mele 
refuzau, aprig, amestecul. Pentru ca tata să nu intre la 
bănuieli, mama îmi storcea rodii care îmi pătau buzele 
cu o culoare sângerie. După ce am învățat să zbor și 
participam, obligatoriu, alături de familie la atacurile 
nocturne, duceam mereu o rodie salvatoare cu mine. 
Dar știam că păcăleala nu va putea ține multă vreme. 

Mie, animalele domestice îmi sunt tare dragi. 
Cum să le înțepi și să le vlăguiești de puteri în timpul 
nopții? Chiar dacă rămâneau în viață, tot îmi era milă 
de ele. M-am împrietenit cu mielușeii, căprițele și 
vițelașii. Zburdam împreună pe pajiști, în timp ce ai 
mei atârnau cu capul în jos în scorbură. Dacă noaptea 
umblau să se hrănească, normal că-i lovea somnul în 
timpul zilei. 

Îmi amintesc prima mea experiență nocturnă 
alături de întreaga familie.

— Vico, în noaptea asta înveți să te hrănești 
singur, mi-a zis tata pe un ton ferm. Mai mult de 
jumătate din oi au fost tunse până la piele. Te lipești 
de una care doarme adânc. Atunci emană multă 
căldură, așa te orientezi. O înțepi scurt și rapid apoi 
lingi bunătate de sânge. Va continua să doarmă, nu-ți 
fă probleme. Vom fi și noi pe aproape...

Spre deosebire de ei, vederea mea era foarte 
bună. Un secret pe care nici mamei nu i l-am destăinuit. 

Noaptea era plină de stele. Dansau cu mare 
veselie, ca la o sărbătoare.

Deasupra țarcurilor de la stână, ne-am despărțit. 
Eu am căutat, și descoperit, oile încă netunse. Și 
mielușeii. Am planat, fără zgomot, deasupra lor, apoi 
m-am scufundat într-o blană deasă, pufoasă, caldă. 
Respirația animalului era o blândă legănare. Am 
adormit buștean, fără vise. Dimineața am dat o raită 
prin livezi și m-am hrănit cu fructe, în special cu rodii 
zemoase. Acasă dormeau toți, mai puțin mama.

— Pe unde ai umblat? mă întrebă în șoaptă.
— Prin țarc...
Tata deschise un ochi și se holbă la mine. Mormăi 

ceva, zâmbi, apoi îl închise la loc. Era mulțumit. Cel 
mai mic fiu al său avea botul plin de pete sângerii...

 (fragment din volumul în pregătire la editura 
Polirom Junior)
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III. SCURT DOSAR DE 
RECEPTARE A LITERATURII 

PENTRU COPII

Florin BICAN 

De ce iubim Olguțele

În „Cuvântul către cititori” din încheierea celui 
de-al doilea volum al seriei Olguțelor, Alex Moldovan* 
mărturisește că la originea poveștii sale se află gândul de 
a scrie o carte pe care i-ar fi plăcut s-o citească la vârsta 
protagonistei (doisprezece ani). O astfel de abordare 
soluționează elegant disputa iscată de ceva vreme în 
rândul criticilor și istoricilor literaturii pentru copii, care 
nu reușesc să cadă la pace în privința „poziției copilului” 
în literatura inspirată/generată de el: e construct al 
adulților sau constructor al lumii sale? Încercând să 
arbitreze această dispută, David Rudd1 propune conceptul 
de hibriditate, care încapsulează, spune el, deopotrivă 
statutul copilului și pe cel al adultului, într-o lume cu 
granițe poroase separând flexibil zone predispuse să se 
amușine și să se fagociteze reciproc, într-un perpetuu 
echilibru dinamic.

Olguțele lui Alex Moldovan ilustrează perfect 
acest concept de hibriditate. Sunt opera unui adult, 
adresată copilului care a fost, și pe care și-l asumă, 
postulând implicit că și copilul respectiv își asumă adultul 
care a devenit, într-un fel de mit al eternei reîntoarceri 
pus în scenă la scară personală. În același timp, Olguțele 
rezonează și cu observația lui Wordsworth din My Heart 
Leaps Up: „The Child is father of the Man”. Sunt convins 
că, la fel ca autorul, și eu aș fi fost încântat să citesc cărțile 
cu Olguța la doisprezece ani. Dar și citindu-le cu cincizeci 
de ani mai târziu, am fost la fel de încântat. Păi, cum să 
n-o iubești pe Olguța?

Un alt motiv pentru care o iubesc este și nobila 
ei descendență din Alisa lui Lewis Carroll, primul copil-
constructor din literatura pentru copii. Harvey Darton 
vede în Alisa lui Carroll cea dintâi manifestare „a libertății 
de gândire într-o carte pentru copii”2. Olguța ilustrează 
exemplar această libertate de gândire într-o lume care tinde 
să fie populată mai degrabă de copii-construct. Familia, 
școala, societatea în general, se străduiesc să facă și din 
Olguța un copil-construct, ștampilând-o cu o identitate 
prefabricată, aplicată pe ceea ce toți cred/speră că e o 
tabula rasa. Dar Olguța se dovedește rațional-refractară 
la astfel de tentative, rebeliunea ei fiind argumentată 
impecabil și susținută coerent de fapte. În acest proces 
de emancipare, Olguța reușește să se facă în primul rând 
auzită și apoi ascultată de adulți (demonstrând că există 
speranță și pentru nefericiții de ei). Păi, cum să n-o iubești 
pe Olguța?

După cum observă Rex și Wendy Stainton Rogers, 
când vedem în copil un construct, mai degrabă decât un 
constructor, îl percepem ca având o identitate construită 
de forțe externe și ignorăm tânăra persoană în formare, 
care „își construiește propria identitate din ceea ce îi este 
cultural disponibil”3. Olguța este exact tânăra persoană 
care își construiește selectiv identitatea, raportându-se 
activ la elementele culturale latente din sociosferă. Iar după 
ce le probează, onestă, pe pielea ei și le verifică efectele, 
le recomandă mai departe, în deplină cunoștință de cauză. 
Mărturisesc că și eu mi-am completat listele personale cu 
recomandările ei. Păi, cum să n-o iubești pe Olguța?

O mai iubesc pe Olguța și pentru că cele două cărți 
cu ea apărute până acum – Olguța și un Bunic de milioane 
și Olguța și operațiunea Jaguarul (Ed. Arthur, 2016, 2020) 
– bifează admirabil toate cele cinci zone identificate de 
Jerry Griswold4 ca esențiale pentru experiența copilăriei. 
În cartea sa Feeling Like a Kid: Childhood and Children’s 
Literature, Jerry Griswold își propune să demonstreze că 
motivul pentru care unele cărți pentru copii se bucură de 
un succes deosebit (cazul cărților lui Alex Moldovan) este 
capacitatea lor de a surprinde cu acuratețe sentimentul 
copilăriei. Cei cinci parametri care, după Griswold, 
caracterizează acest sentiment sunt snugness – preferința 
copiilor pentru spațiile izola(n)te și confortabile, 
scariness – fascinația copiilor față de ceea ce îi sperie, 
smallness – atracția copiilor față de miniatural, dar și felul 
în care propriile lor dimensiuni le influențează percepția 
lumii, lightness – aspirația copiilor spre imponderabilitate 
și respingerea efectelor oprimante ale gravitației (și 
gravității) și, în sfârșit, aliveness – convingerea copiilor 
că tot ce există în univers este viu și posedă conștiință de 
sine. Familiaritatea Olguței cu toate aceste cinci zone este 
evidentă. Păi, cum să n-o iubești pe Olguța?

Spațiile izola(n)te și confortabile o atrag și o 
satisfac în egală măsură. Ideea ei de maxim confort pare 
să fie izolarea într-o bibliotecă: „Mi-ar plăcea să locuiesc 
într-o bibliotecă cu câteva zeci de mii de cărți… din care să 
nu fiu nevoită să ies decât în cazuri de forță majoră. Adică 
o dată pe săptămână, ca să-mi cumpăr cărți.” Mai mult, e 
musai ca biblioteca asta să fie situată în centrul orașului. 
Deși claustrofobă, Olguța este o citadină împătimită. 
Orașul însuși este perceput ca un spațiu închis, în care se 
poate izola și în interiorul căruia poate exercita o formă 
de control (asociată de Griswold cu senzația de snugness). 
Cu natura, după cum mărturisește chiar ea, Olguța nu le 
prea are. Dar există o excepție remarcabilă – Cimitirul 
Central din Cluj, pe ale cărui alei dosnice și sufocate 
de vegetație îi place să se izoleze. Cu o carte… Cartea 
este, pentru Olguța, bastionul suprem al confortului, 
izolării și siguranței. Ceea ce e explicabil atâta vreme cât 
Clujul pe care îl adoră Olguța pare înrudit cu Augsburgul 
terifiant din cartea lui Delumeau, „Frica în Occident”. 
La tot pasul îi oferă câte-un motiv de spaimă, iar Olguța 
savurează frisonul. Personajele (pseudo)malefice cu care 
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se confruntă, spațiile dubioase pe care le frecventează 
au o componentă angoasantă, dar aparent tonică pentru 
această fetiță. Atracția ei față de miniatural (vila din 
Strada Zorelelor nr. 4 în care „s-ar fi putut muta pe loc” 
pare mai degrabă o căsuță de păpuși), ca și percepția 
lumii înconjurătoare ca oprimantă, din cauza elementelor 
masive cu care o confruntă (vezi Capitolul 8, „În care mă 
simt brusc minusculă”) rezonează perfect cu categoria 
smallness din lista lui Griswold. Aspirația Olguței spre 
imponderabilitate (lightness) este ilustrată de faptul că 
pare să se afle tot timpul într-o mișcare sfidând legile 
gravitației. Cel mai adesea se deplasează cu mijloace 
de transport, iar odată ajunsă la destinație, musai să 
escaladeze ceva. Cât despre convingerea că tot ce există 
în univers este viu și posedă conștiință de sine, o regăsim 
în cărțile cu Olguța în felul în care acest univers – evident 
inteligent – conspiră pentru a-i rezolva în final problemele 
acestui copil – evident constructor. Și o regăsim în relația 
Olguței cu cățelul Farid, un pitbull alb cu puțin negru la 
ochi, cu eșarfă roșie și cu ochelari de sârmă…

Așadar, cum să n-o iubești pe Olguța?
_____ 

*Alex Moldovan, Olguța și operațiunea Jaguarul, Editura 
Arthur, 2020

______
Note:
1David Rudd, Theorising and theories: how does children’s 

literature exist?, în Peter Hunt (ed.), Understanding Children’s 
Literature, 2ndedn., Routledge New York, 2005, pp. 15-33.

2F. J. H.Darton, Children’s Books in England: Five 
Centuries of Social Life, 3rd edn., Cambridge University Press, 
1982, p. 260

3R. Stainton Rogers, și W. Stainton Rogers, Stories of 
Childhood: Shifting Agendas of Child Concern, London: Simon 
and Schuster, 1992, p. 84

4Jerry Griswold, Feeling Like a Kid: Childhood and 
Children’s Literature, Johns Hopkins University Press, 2006

Adrian LĂCĂTUȘ 

Fabulele contemporane ale lui 
Alexandru Mușina

Dincolo de umorul colocvial implicit, 
Alexandru Mușina avea desigur dreptate atunci când 
punea titlul volumului său de poezii pentru copii: Și 
animalele sunt oameni. În fabule și povești ele sunt 
de fapt întotdeauna oameni iar umanitatea lor e mai 
vizibilă decât a noastră. Un animal într-o fabulă este 
o scurtătură spre înțelegerea mai clară a unei trăsături 
omenești. O mască - blănoasă, cu dinți, urechiată, cu 
cioc, mustăcioasă, cu trompă, solzoasă, cu coarne - te 
ajută să spui mai ușor adevărul, să fii tu însuți, puțin 
mai liber. 
Fabulele au desigur o lungă tradiție, care merge cu 
mii de ani în urmă, încă înainte de Esop, poetul grec. 
De atunci și până azi animalele și-au mai schimbat 
obiceiurile, meseriile, accesoriile, mobila din casă și, 

mai ales, aspirațiile, și e nevoie de scriitori buni pentru a 
le descrie așa cum sunt ele acum, oameni contemporani.

Alexandru Mușina – poet cunoscut până atunci 
doar adulților, mai ales celor din generația sa – s-a apucat 
de treaba asta, într-o bună zi. Avea tot ce-i trebuie, talent 
și experiență, pentru această întreprindere, deloc atât de 
ușoară pe cât cred diletanții sau cei care cred că poezia 
pentru copii este o problemă de versificație cu vocabular 
restrâns. De fapt, la început, ziua aceea nu părea chiar 
așa de bună, pentru că era o zi ploioasă de la începutul 
toamnei (anului 1992, cred), când poetul era răcit cobză 
și a trebuit să stea acasă. Nu s-a dus la universitate, unde 
era profesor de poezie, de literatură comparată și de 
folclor. Și a stat în casă cam o săptămână, până s-a făcut 
bine și până a terminat de scris cartea asta de poezii 
pentru copii. 

Dar ce înseamnă să scrii pentru copii? Maurice 
Sendak, marele autor al Sălbăticiunilor, se întreba odată 
cum ai putea să scrii o carte pentru copii, cum adică să 
o faci (doar) pentru copii, exclamând că nu e posibil 
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așa ceva. Imaginația, inteligența, umorul, curiozitatea 
sunt fără vârstă, le ai sau nu le ai, nu le achiziționezi, 
nu le formezi, mai degrabă le pierzi, dacă nu ai grijă 
de ele, dacă nu le hrănești. Cred că Alexandru Mușina 
gândea și el cam același lucru și a ieșit din capcana asta 
spunând că acestea sunt poezii pentru copii între 3 și 
103 ani, fără să-i excludă pe „copiii” mai în vârstă de 
atât, care pot citi și ei liniștiți, dacă pot. Limita a fost 
pusă acolo de dragul rimei. Așa că a scris ce i-a plăcut 
lui să citească, și ce s-a gândit că le-ar plăcea și copiilor 
lui să citească, și tuturor copiilor deștepți de astăzi, 
indiferent de vârsta lor și de ce alte cărți au mai citit 
până acum. Mușina reușește să facă în această carte 
(de poezii) pentru copii ceea ce reușesc marii autori ai 
genului: să multiplice și să stratifice nivelurile de sens 
ale textelor, fără să împiedice accesul genuin la farmecul 
lor esopic și de situație. Aluziile unor poezii sunt erudite 
și savante. Sau adesea satirice sau politice (în sens larg, 
social sau cultural), cum este de pildă Gagademicianul: 
„Papagalul, repetând zi de zi, an de an / Cuvintele-
nvățate de la unul, de la altul, / A fost distins – într-un 
târziu – cu înaltul / Titlu de – academician.”

Dacă copiii mai în vârstă și mai duși la bibliotecă 
l-au citit pe Flaubert, o vor înțelege mai bine pe doamna 
Broscvary, dacă l-au citit pe Bacovia vor înțelege de 
unde vine frigul din hitul cocoșului roșu. Dar nu asta 
e cel mai important. O lume întreagă, foarte diversă, se 
dezvăluie în aceste poezii. Titlul cărții este adevărat și 
dacă îl inversăm: și oamenii sunt animale, din specii 
diferite. Caracterele subtile ale lui Mușina, exprimate 
dincolo de repertoriul clasic (care nu este deloc evitat 
nici el), prin animale rare sau exotice (pangolinul, 
leneșul, hipopotamul) sunt prinse în dileme familiale, de 
carieră (uneori artistică), și aspiraționale. Nu suntem toți 
la fel, iar diferențele cele mai mari sunt pe dinăuntru. 
Dar merită să le descoperim, să fim atenți unul la 
celălalt, poate fi și un spectacol, poate fi o plăcere.

Înainte să adoarmă și să cadă în vizuina adâncă a 
iepurelui, Alisa lui Lewis Carroll se întreba care e rostul 
unei cărți, dacă ea nu are imagini și dialoguri? Prima 
ediție a cărții, apărută la Editura Aula in 2002, a fost 
ilustrată de fiica poetului, Tania Maria Mușina, copil pe 
atunci (astăzi artist grafic), a doua ediție, apărută în 2018 
la Biblioteca Județeană Gheorghe Barițiu din Brașov 
(într-un tiraj limitat), a fost ilustrată de Alina Marinescu. 
Ilustratoarea a priceput ca nimeni altcineva nu doar că 
animalele sunt oameni, dar a înțeles foarte bine și ce fel 
de oameni sunt fiecare dintre ele. Și a dus mai departe 
poezia lui Alexandru Mușina, dincolo de cuvinte. Avem 
nu doar o a doua ediție, ci poate ceva mai mult, o carte 
nouă, semnată A. M. & A. M., pe cât de deșteaptă, pe 
atât de frumoasă. Și viceversa.

Ioana CISTELECAN 

Popasuri ale copilăriei

După ce-am epuizat lecturile clasicizate ale 
copilăriei, parcurgând pas cu pas de-a lungul vârstei 
preșcolare a fetiței mele acele titluri arhi-consacrate ale 
bibliografiei cu iz generic și internațional, ne-am oprit rând 
pe rând la autorii în vogă ai momentului literaturii pentru 
copii, și-aici mă refer în speță la seria Harry Potter a lui J. 
K. Rowling, la ciclul Stăpânul inelelor semnat de J. R. R. 
Tolkien și la Matilda, Marele uriaș prietenos sau Charlie 
și fabrica de ciocolată ale lui Roald Dahl; fiind oarecum 
presată de fiica mea și de nevoile sale de poveste, am 
descoperit scriitori de-ai noștri ce au dat viață unor personaje 
și istorii fabuloase, cărți dedicate copiilor și nu numai, pe 
care copila mea și, de ce nu, chiar și eu le-am gustat din 
plin, și-aici îmi vin în minte Veronica D.  Niculescu și-al 
ei volum O vară cu Isidor și Alex Moldovan cu aventurile 
din Olguța și un bunic de milioane. Cu certitudine, gustul 
lecturii și al poveștii în sine variază și e într-o dinamică 
accentuată, căci generația copiilor de acum pare că nu mai 
prețuiește aceleași texte pe care generația noastră în faza 
naivității și a ingenuului specific perioadei de început le-am 
consumat. Și oferta e alta, mult mai generoasă, iar autorii țin 
inspirat pasul cu preferințele publicului jun. Cu bucurie am 
constatat că atât optzeciști, cât și milenariști s-au apucat de 
dragul nepoților, respectiv al copiilor proprii, să imagineze 
isprăvi și eroi/eroine ce să cucerească atenția și pofta de 
lectură a acestei nișe de vârstă în discuție. 

O surpriză ne-a fost regalată de Radu Țuculescu și 
ale sale două volume de povești adresate copiilor: Ina și 
Ariciul Pit. Aventuri în aparatul de fotografiat al bunicului 
(I și II)* – ilustrații de Ana Alfianu. Adresate copiilor e un 
fel de a le înregimenta, căci nici adulții nu sunt scutiți de 
emoții și de empatii odată ce parcurg textele. Fiece volum 
rostește suav câte două istorii fabuloase:  Ina și Pit în ținutul 
împăratului Ardei Primul…și ultimul, Ina în țara oamenilor 
într-o ureche, respectiv Ina, mlaștina Asfodelei și inima de 
stejar, Ina și Didi cea năzdrăvană. Protagonista cărții, Ina, 
are, ca orice copil care se respectă, un animăluț de companie 
– ce-i drept – cam bizar: ariciul alb Pit, cu o fire cel puțin 
sucită și împreună aleg să evadeze din real și să purceadă 
într-o călătorie miraculoasă, prin burduful aparatului de 
fotografiat al bunicului; odată ajunși la curtea împăratului 
Ardei Primul și... Ultimul și mai apoi în țara oamenilor 
într-o ureche, cei doi îl vor cunoaște pe micul Drago, 
ultimul dragon de pe pământ și vor schimba răul în bine, 
așa cum îi șade bine oricărui basm; își vor aduna forțele 
și se vor confrunta cu vrăjitoarea Asfodela, ajutați fiind de 
magnificul păianjen Taranti și mai târziu se vor împrieteni 
cu personaje fantastice precum baziliscul Pliniu ori liliacul 
Yoda, lăsându-se conduși de vioaia și simpatica Didi, 
cățelușa năzdrăvană, dar și de amuzantul șoricel Tumba; la 
finele voiajului vor avea parte de o surpriză binefăcătoare. 
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Dincolo de delicatețea istorisirii, dincolo de ingredientele 
absolut indispensabile în construcția unui univers fantastic, 
specific paradisului copilăriei, dincolo de toate elementele 
narative fără de care o asemenea carte n-ar avea priză la 
publicul căruia în speță îi este destinat, Ina și Ariciul Pit 
țese o poveste cu mii de tâlcuri, o poveste a sensibilității, a 
despărțirii de figuri familiare și dragi, căci – esențialmente – 
escapada Inei în imaginar reprezintă felul ei de a se împăca, 
de a îndura pierderea bunicului „cel șugubăț. (...) cel vesel, 
mare iubitor de excursii, care, câteodată, dispărea de unul 
singur, chiar și mai multe zile, și numai el știa unde. Mereu 
însoțit de aparatul său de fotografiat cu burduf”. Saltul Inei 
în ficțiune, pe lângă atributul curativ pe care îl comportă, 
are ca finalitate deopotrivă și descoperirea forței interioare 
a copilei; eroina își dovedește sieși înseși că poate fi tot 
ceea ce bunicul i-a sugerat să devină: „Ina, să nu-ți fie 
niciodată teamă de necunoscut. Înfruntă-l, cu zâmbetul pe 
buze. Necunoscutul îți poate face rău doar atunci când îți 
este frică de el. Fii mereu curioasă să afli tot ce se întâmplă 
în jurul tău. Lumea este plină de miracole, trebuie doar 
să vrei să le deslușești”. Excursia nocturnă, onirică a Inei 
și a fabulosului său animăluț devoalează metaforic spații 
comune ale universului adulților și le corijează prin puterea 
extraordinară a purității și a inocenței copilăriei: despre lene, 
indolență, intoleranță, discriminare, malefic, nedreptate, 
absența compasiunii – despre toate acestea și despre multe 
alte răutăți care ne pervertesc progresiv articulează duios, 
dar și ironic, debordând a umor fin, această carte. 

Mircea Pricăjan îl introduce în scenă pe Mihai, 
eroul de șapte ani al cărții Pumnul de fier*, din nou un 
text adresat deopotrivă copiilor, dar și adulților. Romanul 
devoalează într-un registru discursiv al firescului, pas cu 
pas, stațiile evolutive din parcursul existențial al unui băiat 
ce se vede nevoit să își ia la revedere de la grădiniță și zona 
sa de confort și să se îmbarce în aventura școlară, o dată 
cu venirea toamnei; doar că vacanța mare debutează cu un 
mic accident – circumscris simbolic de experiența tentată 
a zborului – și Mihai se vede nevoit să își petreacă o bună 
parte din vară la țară, la bunicii săi, cărând la propriu și la 
figurat după sine greutatea unui braț în ghips, căci acesta 
fusese consecința directă a zborului său eroic...; întreaga 
sa dinamică – odată familiară lui – cu prietenii va suferi 
schimbări radicale din cauza minorului său handicap 
motric: astfel, Mihai se va izola încetul cu încetul de restul 
grupului de amici, își va proiecta și va acumula frustrări, 
se va răzvrăti împotriva bunicilor (ca exponenți ingrați ai 
autorității mature), va suferi consecințele atitudinii sale 
recalcitrante, va începe școala mizând pe aceeași carte 
a impertinenței și a încăpățânării – toate acestea într-o 
tentativă disperată de reconstrucție a propriului sine, de 
recalibrare și de reinventare a propriului eu. Petrecerea de 
ziua lui echivalează cu apogeul aventurii sale: super-puterile 
pe care Mihai și le-a imaginat ca fiind concentrate în brațul 
nu demult imobilizat în ghips se dovedesc a fi nu atât fizice, 
precum suspectase el, ci mai degrabă interioare, după cum 

cititorul experimentat putea să anticipeze deja. Felul în care 
eroul salvează situația de la dezastru la petrecere coincide 
cu momentul transformării sale intrinseci, cu momentul în 
care intuiește matur că e timpul să renunțe la o fantasmă, 
la o masca imaginată eroic, la un vis și să își articuleze în 
forță o voce a sa, veridică și verosimilă; este tocmai clipa 
dureroasă în care micul erou se împacă nu doar cu sine, ci și 
cu lumea, reconfigurându-și puterea, revalorizând-o într-o 
reconciliere cu realul proxim. Pumn de fier e în aceeași 
proporție și  cartea părinților, decantând fidel frânturi ale 
prismei adulților asupra pericolelor și provocărilor realității 
închipuite de copil, îngrijorări zilnice și eforturi constante 
de a controla și corija comportamentul băiatului, un balans 
fragil in extremis între a acta și, respectiv, a reacționa, 
între fapte și consecințe, între distanțare și implicare, între 
pedeapsă și recompensă. 

Atât Mircea Pricăjan, cât și Radu Țuculescu au 
izbutit în poza lor de autori de ficțiune pentru copii să-
și cucerească lectorii cu istorii și personaje veridice și 
familiare, complet credibile și șarmante.
______ 

*Radu Țuculescu, Ina și Ariciul Pit. Aventuri în 
aparatul de fotografiat al bunicului (I și II),  ilustrații de Ana 
Alfianu, Editura Corint Junior, București, 2017, respectiv 
2018

*Mircea Pricăjan, Pumnul de fier, Editura Polirom, 
Colecția Junior, Iași, 2018

Mia CHINDRIȘ 

Despre DOR, cu blândul 
conDOR IsiDOR

Literatura pentru copii a cunoscut un reviriment 
după anul 2000. Acest lucru se datorează, pe de o parte 
editurilor care deschid secțiunile Junior, facilitând și 
încurajând traducerea operelor pentru copii în serii de 
autor, și sprijină cercurile de lectură din școli și cluburi de 
copii, pe de altă parte, apariției unei generații de scriitori 
talentați care încearcă și acest segment – pretențios, de 
altfel – al literaturii pentru copii, pe lângă alte genuri care 
i-au consacrat. Îi amintim aici, într-o ordine aleatorie, pe 
Dan Coman, Radu Vancu, Florin Bican, Alex Moldovan, 
Ioana Nicolae, Lavinia Braniște, Horia Corcheș, Veronica 
D. Niculescu sau Adina Popescu. 

Veronica D. Niculescu (n. 4 mai 1968) și-a început 
activitatea ca jurnalistă în 1996, colaborând de-a lungul 
timpului cu publicații precum Suplimentul de cultură, 
Evenimentul zilei sau Adevărul. A tradus în limba română 
din opera lui Vladimir Nabokov și a lui Samuel Beckett, 
literatură pentru copii (Stuart Little de E. B. White și cărți 
din seria Lama Lama)  și a scris proză scurtă și romane.1 
Cele două cărți pentru copii, care îl au ca protagonist pe 
condorul Isidor, au fost foarte bine primite de public, 
copii și adulți cu suflet de copil deopotrivă. O vară cu 
Isidor a apărut în 2017 la editura Polirom Junior, coperta 
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și grafica de interior aparținându-i lui Radu Răileanu, iar 
continuarea, Iarna lui Isidor la aceeași editură, trei ani mai 
târziu, ilustrată tot de Radu Răileanu. Despre geneza celor 
două cărți vorbește autoarea la finalul fiecărei cărți; scrisă 
la propunerea editorului Bogdan-Alexandru Stănescu, O 
vară cu Isidor își are originea în povestirea „C și O și N și 
Dor”, publicată în antologia „Uite cine vorbește” (Editura 
Arthur, 2016), ușor modificată și inclusă în capitolul 3 
al cărții. Condorul Isidor, cel mai bătrân locatar al Zoo 
Băneasa, va fi eliberat de o fetiță de 13 ani, curajoasa 
Serena, și vor petrece câteva zile împreună într-o vilă 
nelocuită din Sinaia. După întoarcerea fetiței la familia ei, 
condorul rămâne singur, iar cartea Iarna lui Isidor continuă 
– la cererea publicului – aventurile lui Isidor în libertate, 
pentru a supraviețui iernilor reci și dorului mistuitor de 
fetița care îl eliberase. 

De o sensibilitate aparte, cărțile cu Isidor sunt 
incursiuni în profunzimea ființei umane; te obligă să-ți 
pui întrebări despre lucrurile importante din viață, despre 
îndrăzneală și risc, despre relații și oglinzi, despre prietenie 
dincolo de timp, despre frumusețe și zbor. Și despre 
speranță. Nu întâmplător, cred, cartea a doua a apărut într-
un an al restricțiilor, în care am simțit mai mult ca oricând 
nevoia de celălalt, de comunicare, de îmbrățișare – „opusul 
gardului” (O vară cu Isidor, p. 161), în care am înțeles, 
asemenea bătrânului Isidor, că „e foarte important să-ți fie 
dor de cineva sau de ceva. Dorul înseamnă speranță. Iar 
fără speranță nu se poate trăi.” (Iarna lui Isidor, p. 198)       

Ambele repere temporale din titluri se raportează la 
relația dintre cele două personaje. O vară cu Isidor nu este 
o vară întreagă, ci doar câteva zile pe care protagoniștii le 
petrec la Sinaia. După ce aude o știre aparent neimportantă 
despre moartea cimpanzeului Thor de la Zoo Băneasa și 
despre Isidor, cel mai bătrân locatar al grădinii zoologice, 
Serena, o fetiță de 13 ani, pasionată de fotografie și plante, 
nu găsește un răspuns adecvat la întrebarea „Cum e să 
trăiești toată viața într-o cușcă?” Îl vizitează pe Isidor, îl 
fotografiază, dar tulburarea fetiței crește când în fotografii 
pasărea este un fundal neclar, prim-planul fiind ocupat de 
gardul din plasă de sârmă. Niciuna dintre fotografii nu a 

surprins clar condorul, dar Serena înțelege că pozele ei au 
imortalizat „singura poveste adevărată de acolo”, o poveste 
despre captivitate și despre zborul – imposibil – spre un cer 
incredibil de albastru. După o muncă de cercetare despre 
condorul andin și habitatul acestuia, Serena pornește în 
aventura vieții ei: îl eliberează pe Isidor, îl ține în cameră 
câteva zile, ascuns de ochii suspicioși ai părinților, caută 
un loc unde să îl învețe să zboare, călătorește cu trenul la 
Sinaia, având un condor în geamantan, găsește o vilă scoasă 
la vânzare în Sinaia unde va petrece câteva zile de neuitat 
alături de bunul ei prieten, Isidor. Dar aceste câteva zile vor 
fi pentru Serena „o vară, vara lui Isidor: de când l-am văzut 
prima dată în cușcă la zoo, până când a zburat pe această 
fereastră.”(p.212) Șapte ani mai târziu, cei doi prieteni se vor 
reîntâlni la Sinaia. Serena, acum studentă, câștigătoarea unui 
concurs național de fotografie, va căuta cu înfiorare camera 
și fereastra prin care a zburat Isidor, iar condorul va zbura 
temător spre fata înaltă ce semăna cu Serena și purta aceiași 
bascheți verzi. Da, era ea, „zâna lui pământeană”. Și de la 
ea află că „toată iarna asta nesfârșită... Nu fusese o singură 
iarnă, ci șapte ierni înlănțuite, punctate de veri scurte, pe 
care eu abia le simțisem. Șapte ani. Ani în care, reînvățând 
sălbăticia, luptându-mă și cu singurătatea, și cu dorul, mie 
mi se păruse o veșnică iarnă...” (Iarna lui Isidor, p. 195)   

În puținele zile de vară petrecute împreună, Serena 
descoperă că bătrânul condor știe să citească și să scrie, că 
este un ascultător înțelept, care o provoacă să mediteze la 
frumusețea dată de imperfecțiune, dar și la modul în care 
percepția celorlalți ne poate influența imaginea de sine. Una 
dintre secvențele cele mai emoționante din carte o găsim în 
capitolele 16 „Despre frumusețe și un fel de zbor” și 17 
„Isidor și forța nebănuită”- dialogul provocat de imaginea 
din oglindă a condorului împodobit cu o pereche de cercei 
cu rubin. O singură discuție, relatată din două puncte de 
vedere, al fiecărui protagonist pe rând.   

„— Sunt urât, a scris. Nu-i de mirare că-mi ziceau 
că sunt urât. Nu-i de mirare că speriam lumea. [...] 

— Isidor, am continuat, tu te-ai văzut vreodată în 
oglindă?

— Când trăiești patruzeci de ani într-o cușcă, te 
vezi în foarte multe oglinzi! mi-a răspuns.
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— Ce vrei să spui? Am întrebat, cam grăbită, 
fiindcă în clipa în care am terminat de formulat întrebarea, 
am avut senzația că știam de fapt și răspunsul. 

— Te vezi în reacțiile celorlalți. Te vezi în spaima 
lor, în oroarea lor.” (p.149-150) 

Iar dialogul continuă în capitolul următor, de data 
aceasta subliniind trăirile condorului: 

„— Când trăiești patruzeci de ani într-o cușcă, te 
vezi în foarte multe oglinzi! Sunt toți acei vizitatori, sunt 
ochii și cuvintele lor!

Serena a rămas cu privirea plecată pe foaie. 
— «Hei, urâtule, hei, chelule!» am continuat. Cam 

asta auzeam. Nu zi de zi, dar de obicei. Duminicile erau 
înfiorătoare. «Băi, păsăroiule!» Cum să îți spun? Oglinzile 
mele, în copilărie, erau mama și tata. Ei mă iubeau.

Serena mi-a luat tocul din mână și a adăugat sub 
cuvintele mele: 

„Și eu te iubesc, Isidor!” (p. 159)
A doua carte despre Isidor completează cei șapte ani 

până la reîntâlnirea celor doi prieteni. Sub semnul versurilor 
bacoviene plasate în moto, Iarna lui Isidor este despre 
supraviețuirea în sălbăticie, despre prețul libertății, despre 
prietenie și legături și, mai ales, despre dor. Singurătatea 
și tristețea resimțite, neputința de la începutul vieții în 
sălbăticie, deprinderile omenești (cititul, scrisul, plimbările 
deghizat în bătrânel cu pelerină și pălărie de fetru), care 
par a nu-i folosi la nimic, sunt provocări cărora condorul 
trebuie să le facă față. Păstrează o parte din lucrurile de 
la vilă – pălăria și pelerina, blocul de desen și pixul-pană, 
dicționarul enciclopedic și puloverul Serenei, își găsește o 
căsuță într-un stejar, unde își va face un prieten, apoi se 
mută într-o casă părăsită a unui poet, pe care o va denumi 
Vila Serena. Acolo va citi poezii și va scrie inspirat de 
peisajul hibernal și de dor. Tot acolo, împreună cu noii 
săi prieteni, Corbul, Bufnița și Cățeloiul, vor pune la cale 
evadarea păsărilor de la Zoo Băneasa și vizitarea Serenei la 
București. Planul este un succes, păsările eliberate acoperă 
cerul Bucureștiului, iar pe geamul fetei rămâne semnătura 
Dor și o pană neagră. Cu bani din fântâna de la Peleș, 
închiriază o pereche de patine și desenează dealurile cu 
numele celei de care îi era tot mai dor. Când, în cele din 
urmă, le mărturisește prietenilor că nu înțelege gestul fetei 
de a-l elibera și apoi a-l abandona, descoperă cu stupoare că 
este în mersul firesc al lucrurilor să te desprinzi din cuib și 

să devii independent. Este descoperirea eliberatoare pentru 
naratorul Isidor, căci după ce tăiase de pe lista de priorități 
foamea, frigul și casa – rezolvate grație înțelepciunii 
sale și relației cu noii prieteni –, lasă dorul ca prioritate 
permanentă. 

Atât Serena, cât și Isidor evoluează pe parcursul 
derulării evenimentelor. La început timidă și ascultătoare, 
Serena își asumă riscuri mari eliberând pasărea într-un 
habitat care nu îi este propice. Pleacă de acasă singură, își 
cheltuie banii de vacanță pentru mâncarea condorului și îl 
ajută să-și capete încrederea că poate zbura. Crede în el și 
în visul ei că va reuși, iar acesta este un mesaj extraordinar 
pentru micul cititor. De cealaltă parte, Isidor, cel mai bătrân 
condor de la zoo, devenit invizibil pentru mulți vizitatori, 
a uitat ce înseamnă libertatea și gustul cărnii fragede, a 
uitat să zboare și să mai viseze la înălțimi. Însă prietenia 
fetiței și încrederea ei în forța lui îl face să se schimbe, 

să-și recâștige încrederea în sine, să se bucure de viața în 
sălbăticie, să descopere cine este el cu adevărat. Și că nu 
e niciodată târziu să-ți împlinești visul, dacă te privești în 
oglinda bună. Imaginea corectă despre sine din copilărie a 
fost distorsionată în perioada captivității, dar cu ajutorul 
Serenei și a celorlalți prieteni se regăsește: „Prietenii 
mei erau acum oglinda mea. Cum mă vedeau ei, așa mă 
vedeam și eu cel mai bine. [...] Acolo, pe înserat, i-am 
făcut cunoștință și cu corbul și cu bufnița. Ce încântat am 
fost să văd cât de bine se înțeleg, și cu, dar și fără sunete 
sau cuvinte. Era un balet minunat, o plăcere să îi privești. 
Ce plecăciuni elegante făcea corbul, ce privire încărcată 
de bunătate avea bufnița când înclina din cap ascultând. 
Privindu-i, m-am gândit că, iată, ei toți alcătuiesc acum 
o oglindă a mea. Prietenii mei, prietena mea.” (p. 193) 
Iar această oglindă trebuie păstrată, întrucât îi permite 
privitorului să devină cea mai bună versiune a sa. Astfel că, 
pentru a rămâne împreună, cei doi prieteni decid să scrie 
o carte care să spună tuturor povestea și să le ducă mai 
departe prietenia.

„— Să scriem o carte împreună, Isidor! Despre 
noi. Despre vara noastră de atunci. Despre salvarea de 
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la grădina zoologică. Și despre prietenie. Și despre dor, 
și despre regăsire, și despre supraviețuire. Despre ce 
înseamnă sălbăticia și ce înseamnă acasă și, mai ales, 
despre ce înseamnă să-ți fie dor și să fii fericit și ...

— ...și așa o să putem rămâne împreună pe viață! 
Scriind cartea. În carte. Împreună  mereu.” (p.202)   

Folosindu-se tehnica mise-en-abyme, structura 
primelor capitole din cartea „O vară cu Isidor” este 
trimisă de Serena d-lui C. Isidor, Fundătura Tisei, Vila 
Serena, pentru continuare.  Experiențele trăite sunt vii în 
memoria protagoniștilor, iar prietenia lor merită să rămână 
o frumoasă și sensibilă poveste despre regăsire de sine și 
devenire. 

 Cartea Veronicăi D. Niculescu este o pledoarie 
pentru întoarcere spre autenticitatea relației cu noi înșine 
și cu cei din jurul nostru, spre ascultarea bătăilor inimilor 
celor dragi, ceasul timpului nostru.  

______
*Veronica D. Niculescu, O vară cu Isidor,  Editura 

Polirom Junior, București, 2017, Iarna lui Isidor, Editura 
Polirom Junior, București, 2020

_______
Note: 
Amintim câteva dintre volumele publicate:  Cum e lumea 

(2004), Orchestra portocalie (2008), Roșu, roșu, catifea (2012); 
Toți copiii librăresei (2020), Simfonia animalieră (2021).

Melinda CRĂCIUN 

Copiii și poezia

Copiii se apropie de poezie încă din primii ani 
de viaţă, fiind atraşi de ritm, rimă, de onomatopee, de 
sonoritatea cuvintelor şi a asocierilor de cuvinte. Pătrund, 
cu ajutorul versurilor, într-o lume familiară sau nouă de 
multe ori, o lume a jocului, a miniaturalului, o lume a 
mesajelor pozitive. Liricul este o formă de cunoaştere, de 
explorare a lumii, are o altă relaţie cu universul explorat, 
un alt mod de comunicare. Cuvântul poetic este un mod 

artistic specific de a gândi relaţia subiect-obiect, forţa 
evocatoare a cuvântului fiind rezultatul ambivalenţei sale 
structurale. Limbajul poetic e afectiv, implică o mare 
densitate de sugestii, fiecare expresie poetică autentică 
fiind unică şi irepetabilă. 

Copiii găsesc uşor calea de acces spre opera acelor 
poeţi care şi-au propus să scrie pentru ei, iar Carmen 
Tiderle este unul dintre aceștia. Jovială și pusă pe șotii, 
autoarea poeziilor Pe dos. Poezii cu prostii pentru copii, 
volum cu care intră pe scena literaturii pentru copii, aduce 
în fața celor mici, și nu numai, un univers eclectic, pe 
cât de cunoscut pe atât de ciudat, aranjat după alte legi 
decât cele obișnuite, care stârnește, cu siguranță, buna 
dispoziție. Până să ajungă la Fabrica de lipici, volumul 
pe care vreau să îl pun în discuție, ea explorează prin cele 
6 volume (În orașul Bucurville, Marele Acoperiș, Cine 
a pus piper în mare?, Selfie cu elfii, Povești originale cu 
animale făcută pentru Kaufland și Povești de la Polul 
Vest făcută pentru Kinder) universul copilăriei moderne, 
apropiindu-se din multiple unghiuri de sfera de interes 
a copiilor de azi. Știm că urmează să apară în 2021 
Turvy-Topsy, o carte în engleză, în traducerea lui Victor 
Ghiga, cu unele dintre poeziile din Pe dos și din În orașul 
Bucurville, astfel că putem spune că vorbim deja de un 
autor consacrat pe scena literaturii pentru copii. 

Fabrica de lipici, și alte poezii pentru copii mari 
și mici*, este un volum apărut la editura Humanitas Junior 
în 2020 și este un volum născut în pandemie, „într-o casă 
albastră, unde i-au venit majoritatea ideilor pentru această 
carte. Ar fi putut să le aibă în vreo călătorie, dar… hello, a 
fost pandemie.”, după cum reiese de pe coperta 2 a cărții, 
ilustrată la 5 mâini, de „Cei 5 Petrindeni, care, cu mare, 
cu mic, desenează în fiecare zi câte-un pic!”. Colaborarea 
cu Vali Petrindean, în toate volumele sale, are ca scop 
o completare necesară a textului cu imaginea, pentru 
că în literatura pentru copii ilustrațiile au cam aceeași 
importanță ca și textul, iar Vali Petrindean este un foarte 
bun ilustrator. De exemplu, în volum găsim poezia Atât, 
alcătuită dintr-un distih: „Un băiat de sticlă/ Și-a cumpărat 
biclă”. Ilustrația arată niște cioburi, o bicicletă și un copac. 
Asemenea unei opere literare veritabile, textul nu spune, ci 
sugerează, la fel cum face și imaginea. Deși ideea e tristă, 
în esența ei, copilul conștientizează gravitatea, fără a trece 
în registrul tragicului, nici ca imagine, nici ca atmosferă, 
nici ca limbaj. Tocmai acesta din urmă, limbajul, este 
una dintre piesele de rezistență ale volumului. Cuvintele 
împrumutate din engleză, „breakfast”, „totally uncool”, 
„honeybunny”, „Gingerbread Man”, „spoiler” „DVD”, 
„happy end”, dacă le iau doar pe cele din primele 20 de 
pagini, nu fac altceva decât să oglindească exprimarea atât 
de familiară copilului zilelor noastre. Generațiile X, Y, Z 
sau Alfa au nevoie, exact ca și copilul sfârșitului de secol 
XIX, din vremea lui Creangă sau copilul dintotdeauna, de 
o lume ce să li se pară familiară, în care să se poată ușor 
identifica fie cu eroul, fie cu antieroul. Despre modul în 
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care acest lucru se realizează în basme sau proză, de-a 
lungul timpului, s-a vorbit mai mult. Despre nevoia de 
evadare în lumea fără granițe de pe celălalt tărâm, unde 
Prâslea învinge sau îmblânzește balauri, vorbesc nu numai 
teoreticieni ai literaturii, dar și psihologi sau puericultori, 
mai ales în ultimii ani, când se pune tot mai acut problema 
dezvoltării inteligenței emoționale. Prin poezia lui Carmen 
Tiderle, însă, universul miniaturalului se reconfigurează 
după accepțiunea copilului de azi, fără eroii și antieroii 
consacrați, și accentul nu mai cade pe latura formativă 
a mesajului (pe care n-o putem, nicidecum, exclude), ci 
pe plăcerea rostirii, pe jocul cu limbajul, pe naturalețea 
exprimării tuturor sentimentelor. Cred că autoarea are în 
vedere exact ceea ce-și propune și didactica modernă, și 
anume formarea „lecturii pentru înțelegere”. 

Atât literatura școlară sau didactică, propunătoare 
a unor modele normative, cât și literatura „de plăcere”, 
propun, pe căi alternative sau complementare, spații 
de consacrare a literaturii pentru copii, în egală măsură 
legitime ca modalități de succes în învățarea „lecturii”. 
Literatura didactică e bazată pe modelul învățării 
fonematice și orientată mai ales pe restituirea mesajului. 
Literatura artistică (și am în vedere ceea ce citesc copiii 
„de plăcere”, a nu se înțelege că cea didactică e lipsită de 
latura artistică, dar acesta e termenul folosit de teoreticienii 
literaturii pentru copii) e, de obicei, întemeiată pe modelul 
învățării globale și pe comunicarea pragmatică, fiind 
orientată pe efecte la receptare și vizând capacitatea de 
răspuns a lectorului real. (Rogojinaru A., O introducere 
în literatura pentru copii, Editura Oscarprint, București, 
1999, pp. 143-144)

De aceea, poeziile lui Carmen Tiderle pot fi 
încadrate în literatura artistică. Citindu-le, copilul nu 
simte că trebuie să caute „ce vrea să spună autorul”, dar 
nici nu e direcționat explicit înspre mesaj, astfel demersul 
său lectorial devine unul complex, fără să resimtă 
apăsarea căutării sensului. Cei mai cool părinți aduce în 
fața micului cititor o dorință pe care fiecare copil o are: 
„Mateiaș din Mehedinți/ Are cei mai cool părinți./ Nu îl 
pun să spele vase,/ Să citească, nici atât,/ Nu-l îmbracă-n 
haine groase,/ Nici nu-i pun fular la gât./ Când se-
ntorc de la ședință/ (Deși au cu prisosință/ Motive să-l 
pedepsească)/ Îi zic «Pune-ți o dorință!»/ Și sar să i-o-
ndeplinească./ Îi permit, el abuzează/ De acel cuvânt cu 
«f»,/ Să se culce nu-l forțează/ Dacă el nu are chef./ E de-
ajuns să vrea, și poate/ Să vadă și-un film, și-un meci…// 
Ei au un metru jumătate,/ El, 2 metri, 40.” Ritmul alert și 
rimele jucăușe cuprind versuri ce-l atrag pe micul cititor, 
îi satisfac nevoia de libertate prin micul Mateiaș, dar îi 
pun pe gânduri și pe adulți. Mateiaș crește și își depășește 
părinții tocmai prin libertatea de-a experimenta, de a greși, 
de a eșua, libertate pe care părintele „modern”, care știe 
tot și e expert în parenting, uită că trebuie să o permită, 
dacă vrea un copil adaptat vremurilor. Din frica de eșec 
și din dorința de a proteja copilul, părintele modern uită 

să îi dea responsabilități, să îl lase și singur, să bâjbâie, 
să ezite, și din acest motiv „Mateiaș” nu știe ce are de 
făcut când ajunge „mare”. Această didactică inversă o 
întâlnim și în textul Rebelzebut, în care părinții draci îi 
îndeamnă pe drăcușori la tot ceea ce copilului în viața 
reală nu îi este permis, dar drăcușorii, asemenea copiilor, 
sunt inobedienți, și „De-aia pân’ la vârsta-adultă/ Dracii 
se poartă frumos.”

Într-o discuție asupra literarității literaturii pentru 
copii, Mircea Breaz (Literatura pentru copii, Repere 
teoretice și metodologice, Ed. ASCR, Cluj-Napoca, 2013, 
p. 94) susține că aceasta, asemenea literaturii în general, 
ține mai curând de o stilistică „atențională”, decât de 
o stilistică „intențională”, în vreme ce discursivitatea 
generală a vorbirii comune, înțelegând stilul ca variantă 
expresivă a limbii literare standard, ține mai degrabă de o 
stilistică „intențională”, decât de o stilistică „atențională”. 
Acest lucru se remarcă, în mod evident, în poezia lui 
Carmen Tiderle, de literaritatea căreia nu ne putem îndoi 
nicio clipă, dacă suntem de acord cu premizele lui M. 
Breaz.

Dacă ne uităm puțin, din punct de vedere al 
tematicilor abordate, vedem că autoarea intră în dialog cu 
unii scriitori. Creangă, ale cărui povești, se pare, au stat la 
baza descoperirii dorinței de a scrie literatură pentru copii, 
după cum recunoaște în interviurile date, beneficiază în 
acest volum de vreo patru texte care trimit înspre opera 
sa, fiecare dintr-un alt registru și având un șarm aparte. 
Plecând de la Punguța cu doi bani, de exemplu, într-una 
dintre poezii, O noapte ca-n povești, îi împacă pe moș 
și pe babă, terminând textul cu multă subversivitate: „Și-
a fost o noapte ca-n povești/ În satul ăsta… Humulești”; 
în alta, Oaia cu trei miei, o oaie se simte discriminată 
și i se plânge direct autorului Ion Creangă, acuzându-l 
și amenințându-l că îl dă în judecată: „De ce mă 
discriminezi?/ Te dau azi în judecată!/ Ce?! Doar caprele 
au iezi?!/ Mieii mei nu-s frumușei?!/ Nu le-am oferit de 
toate?!/ N-ar fi meritat și ei/ Niște imortalitate?”, iar ursul 
e din nou păcălit în Ursul și vulpea 2: „Cum, mă, să-mi 
cadă păr din blană?!/ După ce că nu am coadă/ Să fiu și 
chel ca o castană?”. Întrebarea firească a oricărui părinte 
cititor al acestor versuri este „Ce învață copilul meu de 
aici?”, iar Carmen Tiderle îi răspunde, cred eu, în fiecare 
text din acest volum: învață că poezia e amuzantă, că 
e plăcut să citești și e și distractiv. Șotiile, cuvintele și 
situațiile pline de umor din carte nu sunt noutăți pentru cel 
mic, nou e să citească despre ele și, poate, nou e să mai 
vrea și altele. „Învățătura” nu e evidentă și nici imediată, 
poate, dar plăcerea lecturii, da! Iar literatura pentru copii 
are ca deziderat acest aspect.

Nici Bolintineanu nu scapă neatins. Poezia despre 
Ștefan, când încă nu era Mare, e amuzantă nu numai prin 
subiectul său, ci și prin jocul de limbaj. Ștefan cel Mare 
și Turkey vorbește despre copilul Ștefan, care „nu mai 
ieșea nici să se joace/ De teamă ca Turkey să nu-l atace/ 
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(Căci Turkey era numele curcii,/ Și, nu, n-avea legătură 
cu turcii.)” Mama, e și aici severă: „S-a dus la mama lui 
și i-a zis: «Mamă!»/ Dar ea nici n-a vrut să audă/ (Fiindcă 
era dură, nu fiindcă era crudă)/ «Nu mă privește!», a zis 
ea, «Te descurci!/ Or fi ele multe, dar sunt niște curci!»”, 
prin urmare, prima reușită avută în copilărie, împotriva 
curcilor, a fost „Prima victorie a lui Ștefan cel Mare”. 

Hipopotamul, oaia, păianjenul, pisicile, câinii, 
viermii, râmele, șoarecii, hiena, păsările, cocoșul, 
lupul, mieii, ursul, motanul sunt doar câteva elemente 
ale fabulelor fără morală scrise de Carmen Tiderle. 
„Personajele” seamănă izbitor cu copilul nemulțumit, 
vesel, fericit sau trist, răsfățat sau răzvrătit sau părintele 
orgolios, atent, ocupat sau implicat, empatic sau neatent, 
dar nu ne „învață”, și nici nu există o „morală”, implicită 
sau explicită, dacă ne gândim la definiția clasică a 
fabulei. Carme Tiderle se rezumă la a constata și a reda, 
cu jovialitate și firesc, niște situații extrem de „nefirești”. 
Venită din sfera publicității, autoarea are acea deprindere 
de a transmite multe prin cuvinte puține, iar desenele 
familiei Petrindean (în acest volum), întregesc armonios 
și deschid, totodată, interpretarea. Nu rămân neatinse nici 
anumite comportamente specific copilărești, cum e să faci 
nazuri la masă, gelozia dintre frați sau pânditul lui Moș 
Crăciun. 

Fiecare poezie în parte e ironică, parodică, 
subversivă, ludică, jucăușă, tragică, sensibilă, explicită 
și absconsă în același timp sau alternativ, iar nivelul de 
suprafață pe care îl percepe copilul și care îi provoacă 
plăcere, e completat firesc de un substrat plin de 
semnificații, astfel încât nu putem decât să bănuim că, 
dincolo de educația estetică ce o face copiilor, poezia 
lui Carmen Tiderle are în vedere și plăcerea cu care 
adultul, pus în situația de a citi copilului sau de a da unele 
explicații, pentru că cel mic nu știe unde e Buckhingham, 
Trafalgar Square sau Place de la Concorde, rămâne 
adâncit în universul miniatural plin de neprevăzuturi al 
poeziei, și nu se mai oprește până nu află Cum să ajungi în 
Guinness Book, adică ajunge la finalul volumului. 

Nu lipsesc nici textele adresate explicit, cred 
eu, adulților, cum ar fi, Mamă de zmeu sau Testul și 
extraterestrul, Crima din cartea de poezie sau Oaia 
Shania, care se împletesc armonios cu restul volumului 
și, chiar și după lectură, îl țin captiv pe cititor în Fabrica 
de lipici: „Cu clasa acum un an/ Am vizitat fabrica de 
lipici./ Și a fost atât de fun/ Că și-acum suntem tot aici.” 
Un astfel de demers, care să capteze adultul, asigură un 
succes garantat unui volum de poezie dedicat copiilor. 
Toți cei care vând produse destinate lor știu că, dincolo 
de cel mic, e un adult care trebuie convins că e nevoie 
de produsul său, iar cărțile de poezie scrise de Carmen 
Tiderle, au, cu siguranță, acest „lipici”. 

Limbajul poznaș, atipic, subiectele necanonice, 
unele chiar incomode nu îi asigură, evident, apreciere 
unanimă, dar, până la urmă e vorba de literatură, chiar 

dacă e ea pentru copii și nu trebuie să placă tuturor. Până 
să intre în manuale, va mai dura, dar știu că intrarea în 
clasă și-a făcut-o deja, textele sale sunt abordate în diferite 
ateliere și gustate de cititori, pentru că a scrie pentru copii 
nu înseamnă o renunţare la exigenţele esteticului, ci o 
sensibilizare a micilor ascultători prin intermediul forţei 
expresive a limbajului, care poate fi artistic și dacă e plin 
de „englezisme”.

Rolul hotărâtor în dezvoltarea sensibilităţii 
artistice a copiilor îl joacă toți cei ce-l îndeamnă pe cel mic 
la lectură, părinţii, bunicii, cadrele didactice, bibliotecarii, 
ce trebuie să aleagă opere accesibile vârstei, prin care să 
cultive gustul estetic al copiilor, discernământul critic, 
să realizeze educaţia intelectuală, estetică şi morală, iar 
volumele lui Carmen Tiderle mi se pare că nu fac altceva 
decât să intensifice lupta împotriva clișeelor, într-un mod 
plăcut și subtil. 
_____ 
*Carmen Tiderle, Fabrica de lipici, și alte poezii pentru copii 
mari și mici, Editura Humanitas Junior, București, 2020 

Romana PANTEA

Povestiri de pe Calea Moșilor. 
Nicio grefă magică

Povestirile Adinei Popescu nu sunt doar pentru 
copii. Recitindu-le recent, am retrăit același sentiment 
de apartenență istorică și etică la un timp comun. Istoria 
mare (comunismul anilor ’80 și începutul perioadei de 
tranziție) și istoria mică (a familiei Adinei) se întâlnesc 
atât pe Calea Moșilor, cât și în ființele noastre traversate 
de experiențe și emoții similare. Tocmai de aceea, scriind 
acum despre ,,Povestiri de pe Calea Moșilor” (ediția 2019, 
de la YoungArt) e ca și când aș debloca în mine timpul 
pierdut și câștigat al copilăriei. Cele 24 de povestiri sunt 
tot atâtea chipuri ale memoriei mele, care stăteau întoarse 
spre un perete ce părea că le-a absorbit în răceala lui. 
Povestirile acestea au adus în lumină stări, oameni, imagini 
și cuvinte care s-au amestecat cu lumea cărții și m-au 
dezmorțit.,,Povestiri de pe Calea Moșilor” este o carte-
emoție. Volumul cuprinde întâmplări trăite de autoare, 
din grădiniță, până la final de gimnaziu. Întâmplări, și nu 
aventuri, pentru că Adina Popescu rămâne ancorată într-
un realism sagace care nu tolerează dimensiunea magică. 
Personajul-narator Adina trăiește viața adevărată ca pe 
singurul univers posibil. Aspectul memorialistic al cărții 
îi conferă autenticitate și legitimitate în timp. De aceea, 
cartea nu poate fi citită doar cu inocența vârstei copilăriei, 
ca o poveste cu fante miraculoase, ci cu ochii larg deschiși 
către o realitate compactată. 

Cred că literatura pentru copii conține cel puțin două 
straturi de realitate care interferează și se condiționează 
reciproc: într-un prim strat ea se adresează copiilor prin 
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tematică, limbaj și abordare, dar, în stratul de adâncime, 
ea este dublată de înțelesuri accesibile adultului; așa că, 
pe de o parte, ea delectează, formează gustul estetic și 
trezește dragostea de cărți copiilor, iar, pe de altă parte, 
pune pe gânduri și provoacă la reflecție cititorul adult. 
Dubla perspectivă și intenție a scrierilor (nu doar) pentru 
copii este uneori evidentă, alteori mai estompată. În cazul 
povestirilor Adinei Popescu, realismul anilor ’80-’90, 
reflectat prin ochii fetiței, are deopotrivă doza de ludic și 
inocență (întreținute mai ales de relația Adinei cu Anton-
tatăl), dar și o proporție considerabilă de lucruri serioase, 
care îi dor chiar și pe oamenii mari. Când fetița Adina iese 
din lumea fericită, perfect protejată de Anton, ea intră într-
una vulnerabilă, în care descoperă cinismul, boala, teama, 
aroganța, lașitatea, abuzul și minciuna. Profesori absurzi, 
colegi malițioși, prieteni falși, adulți imposibili, toți intră în 
contradicție cu lumea lui Anton, care va rămâne paradisul 
niciodată pierdut. Oricât de triste ar fi unele zile, fetița se 
vindecă repede în drumul spre casă pe Calea Moșilor. O 
bomboană cubaneză de mentă și gândul la Anton reînvie în 
ea un cântec vesel, pe care îl aplică în chip de pansament 
peste orice rană.

Întâmplările din volum culisează fin între două 
epoci (înainte și după Revoluție), care chiar dacă au 
fundamente diferite (totalitarismul vs. democrația), în 
imaginarul fetiței ele sunt fluide și se manifestă ingenuu 
în același spațiu. Chiar Anton o ajută să se mențină în acel 
spațiu utopic, o lasă pe Adina captivă în Fantazia. Așadar, 
întâlnim, pe de o parte, imaginea gri a dezvoltării urbane 
socialiste: cu șantiere de blocuri, biserici mutate, tovarășe 
educatoare/ învățătoare, șoimi și pionieri, pene de curent, 
discuții interzise despre Nicolae Ceaușescu, jocuri în 
fața blocului, filme istorice ale lui Sergiu Nicolaescu sau 
ședințe de cumpărături în magazine cu produse unice – de 
exemplu, doar treningul albastru ș.a. Iar, pe de altă parte, 
narațiunea se deschide treptat și cuprinde transformările 
de după revoluția din ’89:  dezinvoltură adolescentină, 
firme luminoase, petreceri cu muzică la combină – de la 
Lambada la rock, plecări în străinătate, Quick/ Coca Cola, 
interfoane, sonerii up-datate, salturi în timp la referințe 
actuale, precum Mega Image sau Facebook. Întâmplările 
se desfășoară într-un timp elastic, iar povestirile au 
o coerență internă exigent gestionată, chiar dacă par 
incidentale. 

Narațiunea subiectivizată emană căldură, candoare, 
blândețe și bunătate, deoarece personajul-narator Adina 
privește lumea cu înțelegere și acceptare, chiar dacă se 
comportă uneori ca o ,,fetiță fantastică”. În substratul 
textelor recunoaștem o armonie familială care ține legat 
întregul univers al supereroinei. Ea „își permite”, cu un 
asemenea tată-prieten de joacă precum Anton, să cutreiere 
neînfricată lumea copilăriei și a adolescenței timpurii. 
Pe alocuri, ca de nicăieri, mijește printre rânduri elogiul 
tatălui Anton și nesfârșita compasiune pentru mama Doina 
tot timpul obosită.

 „Povestiri de pe Calea Moșilor” este, în primul rând, 
cartea copilăriei noastre, a șoimilor patriei care așteptau 
cu emoție ziua în care să devină pionieri. Apelând la 
imaginarul nostru comun, cartea plonjează într-o istorie pe 
înțelesul tuturor, dar, în același timp, relatarea întâmplărilor 
este cuceritoare și pentru copiii de azi. Nicio lecție cu forța, 
nicio grefă magică nepotrivită, nicio dulcegărie stilistică 
menită să păcălească cititorul. Tonul cărții este constant, 
plăcut, suav, totul este așezat la locul potrivit. O scriitură 
onestă cu sine și cu timpul, o voce narativă dublu asumată: 
cu subiectivitatea copilului de atunci și cu obiectivitatea 
adultului de acum.   

Personajele cărții sunt copii și adolescenți, de la 
școală sau de pe stradă, care marchează, într-un fel sau 
altul, viața socială și emoțională a personajului-narator 
Adina: mama Cameliei Popuțan, care trezește frica fetei 
(deoarece băuse sucul Cameliei), Miruna, care oripilează 
prin gestul ei de a mângâia un șoarece-șobolan, Barbu 
Marilena, Dan Roacherul, Elena Grozavu sau Filimon Paul, 
care trezesc un amestec de senzații și sentimente tradus prin: 
am înțeles că poți muri de cald chiar și fără termoficare. 
(p. 219) Deasupra tuturor personajelor tronează Anton. Un 
maha-tată bun și jucăuș, o prezență discretă, dar esențială 
în ingineria subtilă a volumului. Unele personaje trec 
dintr-o povestire în alta, nu există o cronologie previzibilă, 
iar Adina răzbate prin toate greutățile ca lider de grup, cu 
lacrimi mereu ascunse. Puține personaje știu ce se ascunde 
în sufletul Adinei, pentru că ea se impune prin autonomie și 
(auto)ironie, știe să se uite urât, se bate cu băieții, vorbește 
cu franchețe și rezolvă probleme. Totuși, există o umbră 
care o însoțește pe Adina, o absență prezentă în lumea ei, o 
nesiguranță și o fragilitate pe care nu le dezvăluie nimănui. 
Poate pentru că toate acestea ar plasa cartea într-o zonă care 
nu ar mai fi ,,pentru copii”, iar credința salvatoare a autoarei 
este că vom trăi o mie de ani în lumea noastră mică.

„Povestiri de pe Calea Moșilor” este o autobiografie 
ușor ficționalizată, din care nu lipsesc secvențele 
tragicomice: aventuri din excursia cu clasa, practica la 
tricotat cu degetele boante, întâmplări hazlii cu o hartă 
care cade în cap unui elev, episoade nesfârșite de bullying, 
uitatul în clasă pe gaura cheii după o așa-zisă grevă, 
vuietul pauzelor, petreceri cu mult-râvnitele aperitive 
(cu maioneză) din apartamentele înghesuite, desene 
suprarealiste ale Nicoletei Vulpe, portrete carnavalești ale 
unor colegi sau profesori.

Este o carte care merită citită de copii și de adulți. 
Lectura este ușoară, prietenoasă, și chiar dacă povestirile 
par rupte din biografia copilului/ elevului universal, ele 
sunt străbătute, totuși, de un fior unic, neobișnuit și au final 
neașteptat. „Povestiri de pe Calea Moșilor” are, pe de altă 
parte, aspectul unui document de epocă, acea metaficțiune 
istoriografică în care evenimentul/ faptul istoric este aluziv 
și voalat de farmecul și suplețea stilului. Scrisul este 
limpede, iar atunci când mai intervine supratextual vocea 
narativă a prezentului, ea este lucidă și tandră, mai degrabă 
decât nostalgică și apăsătoare. 
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Știu că Adina Popescu face parte dintr-un proiect 
de promovare a literaturii (nu doar pentru copii) în școli. 
La aceste întâlniri se inițiază dialoguri deschise și plăcute 
cu elevii și profesorii. Nu știu dacă, în viitorul apropiat 
sau îndepărtat, Adina Popescu va păși în școala noastră 
(noi ne dorim foarte mult să vină și poate ne aude), dar 
eu aș întreba-o (deși știu că nu se prea face, pentru că este 
imposibil de știut ce a vrut să spună autorul; dar dacă el nu 
mai este doar „o statuie”, ci o ființă vie, atunci, de ce nu?): 
Adina Popescu, ce ai vrut să spui cu eu am fost șefa clasei 
până într-a VIII-a, după care n-am mai fost nimic?
_____ 
*Adina Popescu, Povestiri de pe Calea Moșilor, Editura 
YoungArt, București, 2019 

Valentin COVACIU 

Curioasele dealuri unde s-a pitulat 
diavolul istovit de plictisitoarele veri 

dinaintea erei CartoonNetwork* 

În Gersa (I, II și III) Dan, fratele Rățoi mai 
mare din cuplul „Ucudane!”, învață de la mezin limbajul 
poetic al plictiselii și limba pragmatică a eschivării 
(păsăreasca) de la eroul periferic al spațiului rural. 
Plictisul vine ca o emanație demonică metapolitică, 
la sfârșitul penultimului deceniu al mileniului trecut, 
când izolarea geografică și socială transformă începutul 
vacanței de vară într-o istovitoare muncă de așteptare. 
Până în ziua izbăvirii, când Ucu a decretat: „Plictiseala 
e foarte vicleană”, frații Rățoi fentează zilele și 
săptămânile cu ajutorul imaginației.    
Cu adevărat provocatoare pentru Ucudane este doar 
supraproducția de fasole verde, întâi pentru că monotonia 
meniului zilnic – zamă de păstăi toată ziua, din răsărit 
în asfințit, duce plictiseala „galbenă și moale” la limita 
suportabilului, apoi, totuși, câtă zamă poate să mănânce 
un singur copil într-o singură zi – „Musai să mâncați zama 
asta, o să vă liiiiiiiiiingeți pe degete, nu alta!”.

Dumnezeu și diavolul par să-și fi pierdut atributele 
de atotauzitori și atotvigilenți. În sfârșitul de eră al 
copilăriei în Gersa, cea ascunsă de dealuri la marginea 
hărții, potențialul de ființă atotauzitoare și atotvigilentă 
este păstrat doar de autoritatea politică. Nu merită să 
crezi că ai șansa de a te afla în afara ariei de manifestare 
a atributelor de control ale partidului nici la priveghi, nici 
în vârful dealului, nici în copacul din vârful dealului. E 
mai la îndemână să-ți înjuri și pocnești consăteanul decât 
să scapi o vorbă de ocară la adresa autorității politice. 
„Părinte, se pare că nici aici nu prindem bulgarii (…) 
Muma lui de Ceașcă și cine l-o mai făcut azi și mâini 
(…) Taci, mă nebunule, a zis vocea pițigăiată, taci!” 
Propaganda și vicleana plictiseală alungă diavolul în 
anonimat. 

Nici transmisiunile de pe terenurile îngerilor nu 
sunt la îndemână. Semnalul poate fi interceptat doar din 
străinătate, dar și acela, chiar cu strădanii supraomenești, 
cu preotul satului urcat lângă antenă în copac, tot nu poate 
fi captat. E nevoie de dealuri mai înalte pentru ca sătenii 
să poată urmări bătăliile îngerilor de la Cupa Mondială.

Răul e insinuant ca figurile de stil debordante 
ale lui Ucu și se manifestă ca șuturile neanunțate ale lui 
Dan, direct în paginile manualelor și în tablourile agățate 
pe pereții școlii din sat. Nici măcar Voichița nu te poate 
salva, ba, mai rău, te ademenește să „păcătuiești” politic 
și te bagă în bucluc. 

„Promite-mi că nu o să se mai întâmple.
Dar ce-am făcut? am zis. Doar m-am jucat.
Cu lucrurile astea nu-i de joacă, mi-a zis și tata. 

Nu avem voie – nici tu, nici eu, nici altcineva – să facem 
glume sau să vorbim urât de Președinte sau de Partid, 
știi prea bine. (…)

Hai, jură pe roșu că nu o să mai faci una ca asta.”
Promisiunile jurate pe roșu se țin, în schimb 

supărarea mai și trece. „Am urât-o pe Voichița aproape 
patru zile”. La fel, și celelalte încercări ale plictisitoarei 
vacanțe de vară sunt depășite de Ucudane, înarmați 
cu „pităceață”. Personajele periferice social capătă 
rol central prin trafic de măiestrie – fizică și verbală 
(lingvistică), cealaltă monedă-forte a copilăriei fraților 
Rățoi fiind atenția, comercializată între copii, între copii 
și părinți, dar și între adulți.

Pe lângă fotbal, alt tip de joc care supraviețuiește 
generațiilor este „board game-ul” – ritualul de seară al 
familiei părintelui Rățoi. Un element care coagulează 
atât echipele părinte-copil din carte, dar care poate fi și 
o „lanternă” cu care părinții cititori își pot ajuta copiii 
preadolescenți să navigheze glosarul din Universul Gersa 
și să penduleze grațios între era pre-CartoonNetwork și 
era binge-watching.

Faptul că textul e adesea frugal în explicații, îl 
poate face dificil de parcurs pentru un copil de 10-11 ani. 
Pe de o parte pentru că unora dintre tinerii cititori le va fi 
greu să înțeleagă lumea în care trăiesc Dan și Ucu, pe de 
altă parte, uneori, vor fi puși în dificultate și de vocabular, 
însă acest aspect se poate dovedi un atu al cărții, devenind 
un bun prilej pentru conversații savuroase între părinți 
și foarte tinerii cititori. Nu consider necesar să facem 
paralele cu Ion Creangă, nici să menționez că volumul 
conține și un veritabil manual de Limba Păsărească.

„Plictisitoarea vacanţă de vară a fraţilor Răţoi” de 
Dan Coman este un excelent text de trecere de la lecturile 
copilăriei la literatura pentru tineri adulți și, mai ales – 
atât pentru copii, cât și pentru părinți –, se poate dovedi 
un podeț strașnic către poezia și proza contemporană 
autohtonă.  

__________ 
*Dan Coman, Plictisitoarea vacanță de vară a fraților 

Rățoi, Editura Arthur, București, 2021
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Cătălin STURZA 

J.R.R. Tolkien în receptarea 
românească1

 
O poveste fantasy, în sens clasic, urmează un 

anumit tipar general: un erou sau un grup de eroi trece 
printr-o serie de aventuri – quest-ul – iar acţiunile 
acestuia înclină balanţa dintre rău şi bine; forţele răului 
sunt copleşitoare, speranţa pare să fi dispărut din lume; 
cu atât mai mare este aşadar bucuria din final, când binele 
va triumfa asupra răului; cadrul unei asemenea aventuri 
este un univers secundar autonom construit din materia 
universului primar. Un scriitor atent de literatură fantasy 
va avea grijă de fiecare detaliu al noii lumi: istorie, 
geografie, popoare care o locuiesc, plante şi animale care 
alcătuiesc decorul. Şi, mai presus de toate, o mitologie de 
sine stătătoare, o poveste a originii acelei lumi. Mitologia 
nu include doar un panteon de zei şi de eroi; înseamnă, 
în cazul ficţiunilor mai complexe, o cosmogonie bine 
conturată şi o istorie a apariţiei fiinţelor gânditoare.

Modelul acestui gen literar, numit în mediile 
academice „high fantasy”, şi opera care ilustrează, în 
opinia celor mai mulţi critici, reuşita cea mai completă, de 
până în prezent, a genului este trilogia Stăpânul inelelor, 
a universitarului englez J.R.R. Tolkien. Una dintre cele 
mai bune descrieri a ceea ce ulterior vom numi „high 
fantasy” o găsim în eseul On Fairy-Stories, prezentat 
pentru prima oară de Tolkien la o conferinţă Andrew 
Lang la Universitatea St Andrews, din Scoţia. Eseul a fost 
publicat ulterior în mai multe ediţii: în „Essays presented 
to Charles Williams”, volum editat de C.S. Lewis în 1947; 
în „Tree and Leaf”, alături de povestirea „Lief by Niggle” 
în 1964 şi în „The Tolkien Reader”, în 1966. 

Niggle, eroul din „Leaf by Niggle”, este un 
artist care pictează o pânză cu un mare copac, în spatele 
căruia se vede pădurea. Fiecare frunză este reprezentată 
în cele mai mici detalii, iar tabloul acaparează toată 
atenţia artistului, celelalte picturi sunt aruncate sau sunt 
adaptate pentru a se întâlni într-o singură viziune. Efortul 
lui Tolkien, care construieşte vreme de mai bine de patru 
decenii un univers ficţional coerent şi care îşi dedică, 
în timp, aproape toate povestirile, poemele şi creaţiile 
lingvistice Pământului de Mijloc, e destul de apropiat de 
cel al lui Niggle. Nu puţini sunt aceia care susţin că, mai 
mult decât basme pentru oameni mari, Stăpânul inelelor 
reprezintă, alături de Hobbitul şi de Silmarillion, „minuni 
ale filologiei veacului XX”, invenţii literare perfecte.

On Fairy-Stories reconsideră o categorie literară 
exilată de adulţi şi chiar de filologi printre jucăriile 
copiilor: cea a basmelor sau a poveştilor cu zâne. Eseul 
dezvoltă câteva dintre temele esenţiale ale lui Tolkien: 

Creaţia şi Subcreaţia, construirea de lumi secundare în 
paginile unor opere de literatură, fantezia, sau „fantasy”-
ul, ca împlinire într-un plan superior a artei, escapismul şi 
evadarea, vrăjirea şi suspendarea benevolă a neîncrederii, 
eucatastrofa, ca formă specifică a poveştilor cu zâne, în 
antiteză cu catastrofa, ca formă a tragediei antice.  
Trei sunt problemele fundamentale pe care le urmăreşte, 
pe parcursul eseului, J.R.R. Tolkien: care sunt originile 
poveştilor cu zâne?; sunt acestea destinate exclusiv 
copiilor?; şi, în sfârşit, care e sensul luptei dintre bine şi 
rău şi al deznodământului fericit, în care binele va învinge 
întotdeauna răul, din schema oricărei poveşti? 

Opera lui J.R.R. Tolkien a avut o influență 
foarte mare asupra literaturii fantasy din spațiul anglo-
saxon din a doua jumătate a secolului al XX-lea și de 
la începutul secolului al XXI-lea, modelând genul high 
fantasy. Stăpânul inelelor este textul de referință pentru 
toți autorii și cititorii de literatură fantasy, fie că aceștia 
se revendică de la această operă, fie că se raportează critic 
la ea sau chiar o resping. Într-un top al celor mai bune 
romane ale secolului al XX-lea, realizată de prestigioasa 
publicație Times Literary Supplement, Stăpânul inelelor 
figurează printre primele 100 de romane, alături de 
Portocala mecanică de Anthony Burgess, De veghe în 
lanul de secară de J.D. Salinger sau Împăratul muștelor 
de William Golding. 

Nicolae Steinhardt: primul articol despre 
J.R.R. Tolkien în limba română 

În spațiul românesc opera lui J.R.R. Tolkien 
a fost mai puțin cunoscută, cel puțin până recent, când 
ecranizarea trilogiei Stăpânul inelelor a stârnit interesul 
publicului din România. În cele ce urmează voi realiza 
o scurtă trecere în revistă a câtorva repere care țin de 
receptarea românească a operei lui J.R.R. Tolkien.

Primul articol în limba română dedicat lui J.R.R. 
Tolkien este semnat de scriitorul și monahul Nicolae 
Steinhardt. Convertit la creștinism în condițiile extreme 
ale temnițelor comuniste, Nicolae Steinhardt a practicat 
o analiză literară care este întemeiată, concomitent, 
atât pe o foarte solidă cultură filologică, pe un rafinat 
gust pentru valorile estetice, și pe moralitatea creștină. 
Pasionat de producțiile artistice subsumate conceptului de 
„paraliteratură” sau de „literatură fantastică”, Steinhardt 
s-a oprit și asupra operelor profesorului Tolkien. Asupra 
întrebării de la care pornește Steinhardt se vor opri, 
ulterior, și alți exegeți români ai operelor profesorului de 
la Oxford: cum se explică succesul foarte mare de care 
se bucurau, încă din anii 1960, scrierile profesorului 
Tolkien, în toată lumea? În eseul Universul copilăriei 
în literatura pentru adulți: cazul Tolkien2, Steinhardt se 
referă la originalitatea și adâncimea „metodei literare” 
a profesorului: „Succesul său cu adevărat excepțional, 
tirajul record al edițiilor, «furia» stârnită de fenomenul 
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Tolkien (au luat ființă cluburi de admiratori entuziaști, 
analoge celor pentru adorarea beatleșilor, vedetelor 
cinematografice, campionilor sportivi), declarațiile de 
totală subjugare ale unor personalități luminate se explică 
numai prin incontestabila originalitate (și adâncime! și 
justețe!) a metodei la care s-a recurs”.3  

Metoda pe care o descrie Nicolae Steinhardt am 
putea să o numim „metoda mito-poetică”: „Meritul lui 
Tolkien este de a fi înțeles că unul din modurile cele mai 
îndemânatice și mai fericite de a capta mintea omului 
matur constă în a folosi nu atât conceptele și ideile, cât 
mai curând simbolurile, miturile și metaforele universului 
copilăriei”.4

Vocația esențială a lui J.R.R. Tolkien

În ceea ce privește abordările critice de substanță, 
în literatura română există un singur studiu monografic 
dedicat lui J.R.R. Tolkien. Acesta se intitulează Lumea 
lui J.R.R. Tolkien, și este semnat de filosoful și scriitorul 
Robert Lazu. Monografia, publicată deja în două ediții, 
are ca miză revelarea „vocației esențiale” a lui J.R.R. 
Tolkien, vocație în care se împletesc credința creștină 
și sursele istoriei antice și mitologiei nordice. Lucrarea 
discută pe larg despre religiile Lumii de Mijloc, despre 
antropologia și despre semnificațiile spirituale ale operei 
lui J.R.R. Tolkien, și despre sensurile creației Pământului 
de Mijloc. Iată un alt posibil răspuns la întrebarea „de 
ce ne plac poveștile lui Tolkien”, pe care o ridica mai 
devreme și Nicolae Steinhardt: „Oamenii nu pot trai 
fără povești «adevărate», fără mituri, fără texte sacre. 
Iată care ar fi, spus pe nerăsuflate, răspunsul nostru. În 
timp ce unora le va părea, neîndoielnic, prea simplist, 
altora le va părea ininteligibil. Explicațiile pe care le 
vom furniza, clarificându-l, ascund o altă afirmație care, 
probabil, va nedumeri toți cititorii: «țesuți» din poveşti, 
oamenii dau întâietate acelor autori care-i ajută, cât mai 
bine, să-și reamintească povestea esențială, camuflată în 
anonimitatea vieților lor cenușii. Acesta este, cu adevărat, 
secretul lui Tolkien (dacă a avut, într-adevăr, vreunul).”5

La întrebarea „de ce ne place Tolkien”, Robert 
Lazu schițează un răspuns mai elaborat: „Tehnica folosită 
în elaborarea poveștilor e binecunoscută. E vorba de 
compoziții literare stratificate, alcătuite din foarte multe 
povești și relatări, întinse pe durata mai multor epoci 
și ere, suscitând astfel interesul cititorului căruia îi este 
menținută trează atenția prin încrengătura fabuloasă de 
istorii care se ascunde în spatele celor deja cunoscute.” 

Un alt „secret” ține de profunzimea personajelor 
lui Tolkien și de bogăția simbolică a poveștii: „Pe lângă 
stratificarea de mare amploare a legendelor, întâlnim, 
deopotrivă, o copleșitoare deschidere a fiecărui personaj, 
obiect sau loc din poveste către multiple substraturi bogate 
în detalii, explicații, și, desigur, în povești încă mai vechi 
și mai ample decât cele deja știute. Totul pare a face parte 

dintr-un uriaș «arbore al poveștilor», fiecare întâmplare, 
istorie sau personaj avându-și propria sa lamură.” 

În sfârșit, un al treilea „secret” este veridicitatea; 
iată ce înțelege exegetul prin acest termen: „Dincolo 
de toată această călătorie imaginară în care cititorul 
este captivat, se află un element-cheie, esențial, care dă 
seama de puterea fascinatorie a scrierilor tolkieniene: 
veridicitatea lor totală. Citindu-l, ai sentimentul puternic 
că participi la o realitate, extrem de vie, care mustește de 
viață și sens.”6

Credință și imaginație – o serie de perspective 
teologice 

Un alt reper bibliografic semnificativ este volumul 
J.R.R. Tolkien. Credință și Imaginație, coordonat de 
Virgil Nemoianu și Robert Lazu. Culegerea se bucură 
de participarea internațională a unor importanți exegeți 
ai operelor lui J.R.R. Tolkien precum Joseph Pearce 
(Aquinas College, UK/USA), Bradley Birzer (Hillsdale 
College, USA), Stratford Caldecott (Oxford, UK) și 
Christopher Garbowski (Universitatea Maria Curie-
Skłodowskiej, Polonia). 

În prefața volumului, intitulată Marele Tolkien, 
profesorul Virgil Nemoianu vorbește despre implicațiile 
teologice ale mitologiei lui Tolkien: „Mitologia creată 
– sau «descoperită», după cum prefera el – conținea 
numeroase implicații teologice augustiniene. Una dintre 
cele mai importante contribuții teologice ale Sf. Augustin 
(și au existat numeroase asemenea contribuții!) a fost 
consfințirea viziunii lui Platon despre două tărâmuri: 
Împărăția Cerească desăvârșită și copia sa coruptă. 
Pentru Platon, însă, cele două lumi nu se întâlneau decât 
în împrejurări foarte rare și mistice. Pentru Sf. Augustin, 
cele două cetăți, a lui Dumnezeu și a Omului, nu puteau 
fi separate cu ușurință într-un dualism strict sau printr-o 
opoziție profundă. «Într-adevăr», scria Sf. Augustin, «cele 
două cetăți sunt legate una de alta în această lume și vor 
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rămâne amestecate până ce ultima judecată le va despărți.» 
Creștinii viețuiesc în Cetatea Omului, dar trec prin această 
lume asemenea unor pelerini, ca și niște cetățeni ai Cetății 
lui Dumnezeu. Dragostea separă cele două cetăți, adică 
o înțelegere corectă a naturii și a însemnătății dragostei 
la fel ca una îngâmfată și eronată desparte această lume 
de cea viitoare. «Două cetăți s-au ivit prin două feluri 
de dragoste: cetatea prematură – prin dragostea de sine, 
mergând până la disprețuirea lui Dumnezeu, respectiv cea 
cerească – prin dragostea de Dumnezeu, mergând până 
la disprețuirea de sine”, susținea Sf. Augustin. «Într-un 
cuvânt, cea dintâi se preamărește în ea însăși, iar cea de-a 
doua – în Dumnezeu.”7   Profesorul 
Virgil Nemoianu arată, în aceeași prefață, că textele lui 
Tolkien sunt complexe și multistratificate, și că el însuși a 
realizat, treptat, că „dincolo de suprafaţa atât de colorată 
se aflau adâncimi pe care observatorii le descoperă 
treptat”. Există, astfel, un prim strat al mitologicului, 
inspirat de legendele popoarelor nordice și de mitologiile 
Antichității; apoi urmează un nivel alegoric, care ar putea 
cuprinde și unele conotații despre politică și Putere și 
din care se desprinde o filosofie a istoriei; iar dedesubt 
cititorul atent poate distinge „un nivel spiritual, etic, în 
esenţă «religios»”8.

În același volum, Robert Lazu încearcă o analiză 
mito-critică sau mito-simbolică a operei lui J.R.R. 
Tolkien. „Puternic polarizat între forțele Binelui și Răului, 
Pământul de Mijloc cuprinde atât cetăți ale luminii, cât și 
bastioane ale Întunericului”, scrie Robert Lazu. „Fără a 
fi dualistă, viziunea lui Tolkien se nutrește din realismul 
biblic al Vechiului și Noului Testament, care evidențiază 
dramatismul istoriei umane marcate de căderea în păcat 
a primilor oameni. Astfel, dintre creaturile zămislite 
de Iluvatar – Zeul suprem –, de la bun început s-a 
remarcat prin mândria sa nechibzuită acea creatură care-l 
întruchipează pe Satan: Melkor. Dornic să creeze el însuși 
o muzică zămislitoare de noi lumi superioare celei făcute 
de Dumnezeu, el va refuza să accepte că nu poate fi cu 
adevărat Creator decât Cel Unic, al cărui cuvânt – Eä 
– pe toate le-a adus la viață din nimic și le susține de-a 
pururi ființarea. După ce sunt demascate intențiile sale, 
Melkor – numit de elfi Morgoth – se retrage din lumea 
zeilor, stabilindu-se în Arda până ce va fi alungat definitiv 
dincolo de marginile lumii. Prezența sa malefică duce însă 
la coalizarea tuturor forțelor care s-au lăsat fascinate de 
puterea distructivă a inamicului. Conduse de câțiva dintre 
«generalii» săi, aceste forțe întunecate vor crea cele mai 
înfiorătoare locuri cunoscute vreodată în Arda: Angband, 
Angmar și Mordor.”9

Motivele mitologice recurente

Robert Lazu identifică câteva motive cu o 
reprezentare puternică, în textura romanelor lui Tolkien, 
motive care se regăsesc în toate marile religii și tradiții 

spirituale ale omenirii. Astfel, o categorie aparte de 
imagini cu caracter simbolic este cea dedicată traseelor 
mistagogice sau inițiatice parcurse de personajele 
principale. Simbolismul cu caracter inițiatic este ghidat, 
arată exegetul, de un principiu fundamental: „Trecând 
prin anumite experiențe-limită, eroul dobândește un 
statut ontologic «sacru», net diferit față de cel «profan», 
specific ființelor umane obișnuite. Cu alte cuvinte, 
«inițiatul» dobândește o condiție umană transmutată, 
care îi permite victoria finală asupra forțelor ostile, 
oricare vor fi acestea.”10 Prima treaptă inițiatică îi 
cere eroului să treacă prin „burta balaurului”. „Privite 
din perspectiva ritualului înghițirii de către monstru, 
poveștile lui J.R.R. Tolkien ne apar ca adevărate epopei 
inițiatice, ce prezintă adesea înfruntarea balaurului cu lux 
de amănunte.”11 Toți eroii, arată Robert Lazu, trec prin 
parcursuri inițiatice: „Aragorn «Regele Ascuns» va trece 
împreună cu elful Legolas și gnomul Gimli prin proba 
întunericului străbătând terifiantele «căi ale morților» 
de sub Muntele Bântuit, după ce au străbătut alături de 
membrii Frăției Inelului tunelurile regatului subteran al 
gnomilor, Moria. Frodo Baggins, alături de Sam, Merry și 
Pippin, traversează Pădurea Bătrână, descrisă de Tolkien 
întocmai ca o făptură uriașă ce pare că vrea să-i înghită 
pe micii viteji.”12

O a doua treaptă este reprezentată de „moartea 
ritualică și învierea mistică”. Conform lui Mircea Eliade, 
acest episod pe care îl putem numi de tip baptismal 
presupune că omul vechi moare prin cufundare în apă 
și dă naștere unei ființe noi, regenerate. Robert Lazu 
identifică acest simbolism într-un episod celebru din 
romanul Stăpânul Inelelor – cel în care Gandalf se 
confruntă cu un balrog, cu un „demon al terorii” pe podul 
Khazad-Dum, în apropierea ieșirii din labirintul subteran 
al Moriei. „În mod vizibil, atât botezul – simbolizat de 
străbaterea unei ape adânci și reci [de către Gandalf, după 
ce acesta reușește să învingă balrogul, și trece apoi prin 
moarte, n.m.], cât și elementele sale constitutive, moartea 
și învierea rituală, sunt prezente în episodul confruntării 
lui Gandalf cu balrogul. Toate acestea, departe de a fi 
încifrate în mod conștient de autor în narațiune, prezintă 
o dimensiune simbolică implicită.”13

Robert Lazu se mai întreabă dacă prezența acestor 
motive este explicită și intenționată, sau dacă ea este 
implicită: „Constatând toate aceste prezențe discrete, 
implicite, ale anumitor imagini și simboluri în opera 
lui J.R.R. Tolkien, suntem nevoiți să ne întrebăm din 
nou cum au ajuns acolo, oarecum independent față de 
voința scriitorului. (...) Întrebarea crucială este aceasta: 
cum poate fi explicată prezența în scrierile anumitor 
autori – cum ar fi J.R.R. Tolkien – a unor motive de 
origine mitologică de care ei înșiși nu sunt conștienți? 
De unde provin motivele de origine iraniană (dezvăluite 
de Culianu) din «Moara cu noroc» a lui Slavici? Dar 
simbolismul mistic al insulei din nuvelele fantastice ale 
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lui Eminescu? Dar motivul sacru al scării din operele lui 
Julien Green? Sau simbolismul ritualului înghițirii de 
către balaur or cel baptismal din poveștile lui Tolkien?”14

Răspunsul pe care îl dă Robert Lazu, pe urmele 
unor filosofi precum Platon și Aristotel, a Sfinților Părinți 
și a Doctorilor Bisericii, și a unor istorici ai religiilor 
precum Mircea Eliade și Ioan Petru Culianu, ține de 
natura fundamentală a mitului și de semnificațiile extrem 
de adânci pe care mitul le are pentru ființele omenești din 
toate timpurile: „existând o continuitate de profunzime, 
la nivelul naturii universale, a tuturor persoanelor de 
ieri și de azi, există posibilitatea certă ca vechi motive 
simbolice să fie transmise, inconștient, din cele mai vechi 
timpuri până în inima tehnocrată a (post)modernității.”15 
Exegetul arată că „structura cea mai profundă a sufletului 
și a minții oricărui om este mitul”, iar, în sens alegoric, 
„«scheletul» sau, poate mai fericit spus, «sistemul nostru 
sanguin» îl reprezintă istoria sacră.”16

Creatorii autentici, precum J.R.R. Tolkien, 
revelează, prin mit, adevărul ascuns despre istoria 
noastră adevărată: „Așa se explică faptul că, aprinși 
de focul creației, când scotocim în propriile suflete 
în căutare de noi sensuri și formule alchimice, alături 
de J.R.R. Tolkien sau de oricare alt creator autentic, 
întâlnim mitul – Marea Poveste –, care nu e nimic altceva 
decât istoria noastră cea adevărată, istoria noastră de 
făpturi destinate veșniciei.”    
Filosoful și teologul Robert Lazu este cunoscut și 
pentru contribuția sa la elaborarea unei antologii de 
studii dedicate operei lui J.R.R. Tolkien: Light Beyond 
All Shadow. Religious Experience in Tolkien’s Work 
(Fairleigh Dickinson University Press, 2011), lucrare 
coordonată de istoricul Paul E. Kerry și de scriitoarea 
Sandra Miesel. Studiul semnat de Robert Lazu în cadrul 
antologiei, The Fantastic Secret of Tolkien’sFairy-Tales. 
Literature & Jesuit Spiritual Exercises, urmărește modul 
în care J.R.R. Tolkien propune cititorilor o versiune 
secularizată a exercițiilor spirituale ale Sfântului Ignațiu 
de Loyola. Astfel, apelul la imaginația celor ce participă 
la aventurile eroilor lui Tolkien este un catalizator pentru 
interiorizarea eroismului creștin fundamentat pe valorile 
carității, milostivirii și umilinței. După ce, în 2006, o 
sinteză a studiilor sale fost expusă în cadrul prestigioasei 
Oxford Tolkien Conference, Robert Lazu și-a prezentat 
o parte dintre aceste idei, alături de alți cititori avizați 
ai operelor lui J.R.R. Tolkien, în cele trei conferințe 
organizate până în prezent de Societatea Tolkien din 
România – în 2012, 2013 și 2014. 

Enciclopedia lumii lui Tolkien

Enciclopedia lumii lui J.R.R. Tolkien, coordonată 
de Robert Lazu și elaborată împreună cu Mihaela 
Cernăuți-Gorodețchi, Györfi-Deák György, Ionuț 
Arghire, Eva Damian, Teodora Ghivirigă și Ștefana 

Vieru, reprezintă o colecție de articole care trec în revistă, 
pe larg, atât personajele-cheie ale Pământului de Mijloc, 
cât și sursele de inspirație ale profesorului de la Oxford.

Redau un scurt citat din capitolul intitulat Puterea 
fanteziei, semnat de Mihaela Cernăuți-Gorodețchi. 
„Lumea vastă pe care o închipuie J.R.R. Tolkien în 
zecile de mii de pagini scrise, ani la rând, cu răbdare de 
furnică, este una impresionant de ordonată (deși ordinea 
riguroasă vine ceva mai târziu, scrierile diferite, au multe 
în comun, se înscriu într-o viziune coerentă, unitară). 
Voluptatea invenției disciplinate este absolut remarcabilă 
la acest fantast pasionat, deopotrivă, de exactitate, de 
limpezimea de cristal a științei. Tinzând către cuprinderea 
(prin înțelegere) a lumii întregi, Tolkien este fascinat, 
încă din copilărie, de tot ce-l înconjoară (la propriu și 
la figurat): copacii, iarba, gâzele din Anglia strămoșilor 
săi (…); planetele, stelele, toate corpurile cerești ce vor 
fi existând în univers; diverse idiomuri (încă sau numai 
odinioară) vorbite pe mapamond; eroii și aventurile din 
cărțile pe care le citește cu nesaț. În toate acestea, el caută 
răbduriu legile care le guvernează existența și se uimește 
de frumusețea pură, de perfecțiunea Creației divine”17.

„Un pictor al peisajelor pline de verdeaţă şi de 
viaţă”

György Györfi-Deák, unul dintre co-autorii 
monografiei dedicate Pământului de Mijloc, este și 
semnatarul unei serii de articole dedicate profesorului 
Tolkien. Articolele sunt adunate, sub pseudonimul 
Franciscus Georgius, într-un volum de sine stătător, 
intitulat Tolkien cel veșnic verde. 

O parte consistentă a volumului este dedicată 
temelor „vegetale” din opera lui Tolkien – și iubirii pe 
care eseistul englez o arată pentru peisajele naturale 
care nu sunt perturbate de intervenția brutală a omului. 
„Titlul volumului şi al primei secţiuni este dat de un ciclu 
destinat să evidenţieze dragostea şi respectul marelui 
scriitor englez faţă de Natură, parte a Creaţiei Divine, 
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care ne cuprinde ca parte componentă, deşi mulţi dintre 
noi contestă cu trufie faptul că am fi doar nişte molecule 
minuscule, angajate în marele circuit al fluxului vital, 
prin a cărui perturbare ne ameninţăm propria existenţă 
ca specie şi indivizi. În articolul În legătură cu Tolkien 
din volumul Magie, Isaac Asimov considera că Inelul 
Suprem simboliza tehnologia industrială, «care a 
dezrădăcinat vegetaţia şi a înlocuit-o cu structuri urâte, 
învăluite în nori de fum greu, cu miros de chimicale». 
În ciuda caracterului lor distructiv, omul renunţă cu greu 
la invenţiile care îi fac viaţa mai comodă, chiar şi atunci 
când îi pun existenţa în pericol.”18  

György Györfi-Deák vede în Tolkien nu doar un 
mare iubitor al peisajelor englezești rurale, ci și un artist 
militant: „«Părintele hobbiţilor» este un artist militant, 
un pictor al peisajelor pline de verdeaţă şi de viaţă, un 
«impresionist» îndrăgostit de satele unde obştea se adună 
sub Copacul Petrecerii, un cetăţean bonom al Feeriei, 
dornic să trăiască într-o ţară care are silueta Arborelui 
Alb pe stindard. Astfel trebuie înţeleasă sintagma «veşnic 
verde», ca o contopire naturală a suflului viu cu traiul 
cotidian.”

Alte teme mitologice recurente

Și György Györfi-Deák identifică, asemenea 
lui Robert Lazu, câteva teme sau motive mitologice 
fundamentale prezente în opera lui Tolkien. Iată, de 
pildă, o ilustrare a temei trădării, care este, în accepția 
eseistului, o temă fundamentală: „În Silmarillion, lumea 
a fost creată de Eru Ilúvatar şi «vlăstarele gândului său» 
(ainurii) prin cântec. Dar, pe măsură ce tema iniţiată de 
Fârtatul tolkienean prindea contur, Nefârtatul, numit 
aici Melkor, iar apoi Morgoth Vrăjmaşul, a încercat să-i 
adauge «scorniri ale închipuirii sale». Deşi i s-au alăturat 
şi alte voci, motivul necredinţei n-a reuşit să spulbere 
armonia Marii Cântări. Izbânda lui Ilúvatar se datorează 
faptului că toate temele îşi au izvorul în El şi nici un 
ainur, oricât de puternic ar fi, nu poate cânta în vreun 
alt fel. El îşi previne trădătorul că toate tentativele vor 
fi menite doar să arate că «unealta» cu care a născocit 
totul este mai minunată decât poate Nefârtatul cu gândul 
să gândească, temă prezentă şi în mitologia populară 
românească. Tolkien zice că putem auzi şi azi frânturi din 
muzica divină, ascultând sunetul valurilor sau tumultul 
cascadelor izvorâte din munte, căci în apă stăruie ecouri 
ale Muzicii Ainurilor.”19

Foarte interesantă este și speculația autorului 
că hobbitul Frodo ar constitui tiparul după care a 
fost modelat personajul Luke Skywalker, celebrul 
protagonist al trilogiei Războiul stelelor: „Argumentele 
ar fi următoarele: amândoi sunt nişte copii orfani, de la 
ţară, însărcinaţi să distrugă cea mai puternică armă a 
inamicului, aflată în ţinuturile întunecate ale Mordorului 
sau ale unei Galaxii foarte, foarte îndepărtate. (...) Dacă 

însă privim conflictul interior al personajelor, devin clare 
asemănările dintre Aragorn şi Luke, mai cu seamă cele 
evidenţiate în ultimele episoade ale trilogiilor. Tolkien a 
botezat ultimul volum Întoarcerea regelui, în vreme ce 
George Lucas s-a hotărât în cele din urmă pentru varianta 
Întoarcerea cavalerului Jedi. La început, ambii eroi sunt 
orfani şi rătăcesc prin lume, fără un scop foarte bine 
definit. În momentul în care întâlnesc un mentor (vrăjitorul 
Gandalf, respectiv Obi-WanKenobi), ei se alătură unui 
grup de insurgenţi motivaţi şi decişi, parcurg un traseu 
spiritual aparte, marcat şi de momente de derută, ca apoi 
să joace un rol decisiv în bătălia finală dintre Bine şi 
Rău.”20 În fapt, la originea ambelor personaje am putea 
identifica un alt mit fundamental – fiul care răscumpără 
greșelile părintelui, sau ale strămoșilor: „Amândoi sunt 
marcaţi de câte o greşeală a predecesorilor. Aragorn se 
trage din spiţa lui Isildur, regele care ar fi putut să pună 
capăt puterii lui Sauron aruncând Inelul Suveran în lava 
Hăului de la Capătul Lumii, dar a fost sedus de puterea 
zăvorâtă în bijuterie şi a permis Răului să renască. Luke 
Skywalker este fiul cavalerului Jedi care a ales Partea 
Întunecată a Forţei, sedus de puterea viitorului împărat 
Palpatine.”21

Basmul popular vs. basmul modern

Volumul oferă și date interesante care pun opera 
lui Tolkien în contextul biografiei sale și a prieteniilor 
literare care au marcat această operă. Iată aici o evocare 
a grupului Inklings – într-o traducere jucăușă care îi 
aparține lui György Györfi-Deák, „împroșcătorii de 
cerneală”: „O latură semnificativă a vieţii lui J. R. R. 
Tolkien a constituit-o participarea la întrunirile Inklings, 
un fel de cenaclu al studenţilor, înfiinţat iniţial de alţii, dar 
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care a intrat în istorie abia după ce s-a destrămat, iar Clive 
Staples Lewis i-a preluat denumirea pentru a-i desemna 
pe cei care se adunau la el acasă şi discutau probleme 
literare. «Inkling» înseamnă «idee vagă, bănuială», dar 
într-o altă lectură, mai fragmentată, poate fi interpretat şi 
ca «strop de cerneală».”22

György Györfi-Deák se oprește și asupra eseului 
On Fairy-Stories, pe care îl discut și eu în detaliu în 
cartea Fantasy de la Editura Eikon. Iată câteva reflecții 
cu privire la basm, în accepția lui Tolkien. „Sintagma 
«basm» defineşte o multitudine de creaţii, populare sau 
culte, care fiinţează cu precădere în «spaţiul cuvântului»: 
o «lume ca nelumea» – într-o accepţie eminesciană. În 
«On Fairy-Stories», Tolkien operează o detaşare similară, 
trecând din «Lumea Primară», creată de Divinitate, într-o 
«lume secundară», o sub-creaţie umană ce repetă, la o 
scară proporţională, modelul divin. Eroii de basm şi 
ascultătorul/cititorul devin locuitorii acestor universuri 
ficţionale, printr-un transfer magic, intermediat de ceea ce 
părintele hobbiţilor desemna drept «Secondary Belief»: 
«credinţa secundară».”23   U n a 
dintre diferențele dintre basmul popular și cel modern 
ar ține de structură, în vreme ce o altă diferență ține 
de gradul de complexitate al intrigii și al personajelor: 
„În accepţia tolkieneană, Lumea Primară este a tuturor, 
învreme ce fiecare Lume Secundară poartă pecetea unui 
anumit autor. Dacă basmul popular urmează o schemă 
clară, elaborată cu înţelepciune, înfăţişând «o lume a 
raţiunii, solară, ordonată, stabilă, structurată de legi care 
acţionează sistemic şi organic», basmul modern pătrunde 
în cotloane întunecate, explorează zone necunoscute, 
poartă pecetea unor angoase, iar farmecul naraţiunii cade 
sub umbra unei magii întunecate, risipite în final.”24

O observație foarte importantă pe care o face 
György Györfi-Deák este acea că basmul modern 
poate servi nu doar pentru amuzamentul sau adormirea 
copiilor, ci și pentru manipularea adulților. „Cert este 

că secolului al XX-lea a exercitat o puternică presiune 
ideologică asupra basmului. Din diferite raţiuni, în Est 
sau în Occident, s-a încercat redefinirea raportului dintre 
bine şi rău, stabilirea unor noi bariere morale, menite să 
justifice diferite opţiuni şi finalităţi politice. Ele şi-au lăsat 
amprenta şi au produs o diluare a substanţei poveştilor.”25

Insist și eu asupra acestei observații în capitolul 
dedicat lui Vladimir Colin și „basmului militant” din 
cartea Fantasy de la Editura Eikon, din 2019. Spre 
deosebire de autorii care folosesc, prea adesea, basmul în 
scopuri propagandistice, Tolkien are marele merit de a fi 
pus, după Cel de-al Doilea Război Mondial, „imaginarul 
în drepturile sale, prin cărțile publicate și prin bogatul 
material ilustrativ creat în scopuri conexe.”26

Despre limbile elfice

Este remarcabil și eseul dedicat de György 
Györfi-Deák limbilor inventate din opera lui J.R.R. 
Tolkien. Iată un scurt paragraf unde sunt trecute în 
revistă principalele limbi inventate (cu un grad mai mic 
sau mai mare de complexitate) de Tolkien: „În fruntea 
tuturor graiurilor, idiomurilor şi dialectelor inventate de 
«părintele hobbiţilor» stă elfa nobilă, Quenya, inspirată 
de finlandeză şi, prin aceasta, înrudită cu maghiara 
(«atan» = «om»,«muritor» în elfă; «atya» = «părinte», 
«tată» în ungureşte). Un dialect al ei este Sindarina, 
vorbită de elfii cenuşii, în vreme ce «Vorbirea Nobilă din 
Apus nu mai era rostită decât de seniorii noldorilor între 
ei». Cel mai ciudat dintre toate este graiul vorbit de enţi, 
«Păstorii Copacilor»: o limbă «lentă, sonoră, aglutinată, 
repetitivă, de largă respiraţie cu adevărat; formată dintr-o 
mulţime de nuanţe vocalice şi diferenţe de ton şi de 
cantitate a vocalelor». Dacă piticii secretoşi «vorbeau o 
limbă ciudată, care s-a schimbat prea puţin de-a lungul 
anilor; căci devenise mai degrabă limba istoriei lor, decât 
a cântecului de leagăn, şi aveau grijă de ea şi o păzeau 
ca pe o comoară a trecutului», fără ca s-o împărtăşească 
altora, uriaşii enţi «n-aveau nevoie să-şi ţină graiul secret, 
pentru că nimeni altcineva nu era în stare să-l înveţe.»”27

Ceea ce caracterizează comentariile lui György 
Györfi-Deák cuprinse în acest volum este bogăția 
enciclopedică a informației și ușurința cu care eseistul face 
conexiuni între surse foarte diferite și adesea eterogene. 
Asemenea unuia dintre personajele cele mai misterioase 
ale lui Tolkien, Tom Bombadill, eseistul pare, în multe 
locuri, că mai degrabă se „joacă” de-a hermeneutica și-și 
lasă mintea să alunece liber pe o suprafață foarte amplă, 
jalonată de repere ale culturii populare. Deseori, eseistul 
face observații nuanțate și profunde; în unele rânduri, 
observațiile par totuși fanteziste și uneori analogiile 
sunt ușor exagerate sau forțate. Discuțiile despre opera 
lui Tolkien, dar și despre multe alte lucruri (studii, 
recenzii, dar și filme, jocuri pe calculator) sar de la Isaac 
Asimov la mitologia românească, de la Caragiale la 
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„Mordorul carpatin” (cu referiri la politica contemporană 
românească), și de la James Frazer la Apostolul Pavel. 
Per ansamblu, cartea lui György Györfi-Deák fixează o 
serie de repere fundamentale ale exegezei lui Tolkien, pe 
tărâmul culturii române – repere pe care nici un exeget 
care va veni mai târziu nu le va putea ocoli. 

„Unul dintre cele mai frumoase texte scrise 
vreodată în literatura universală”

Un alt autor care îi dedică câteva rânduri lui 
J.R.R. Tolkien este Bogdan Suceavă. Bogdan Suceavă 
consideră, într-un articol din revista Argeș, că universitarul 
englez este unul dintre cei mai interesanți filologi dintr-o 
universitate de vârf din Marea Britanie, și că pasajul de 
început din Silmarillion este unul dintre cele mai frumoase 
texte scrise vreodată în literatura universală28: „Astăzi ştiu 
că trilogia «Lord of the Rings/Stăpânul inelelor» a fost 
elaborată, în bună parte, în perioada din timpul celui de-
al Doilea Război Mondial şi că intenţia autorului nu era 
de factură alegorică: a spus asta foarte clar de mai multe 
ori, în interviuri şi în corespondenţa sa literară. Ştiu că 
există o ediţie în limba română publicată la Editura Rao, 
dar nu ştiu cât de cunoscute sunt volumele lui Tolkien în 
România. În orice caz, ar trebui spus că e vorba de opera 
literară a unuia dintre cei mai interesanţi filologi dintr-o 
universitate de vârf din Marea Britanie, autor, între multe 
altele, al unui eseu scris în 1938 şi intitulat «On Fairy-
Stories», un autor la fel de interesant şi de original ca, 
de pildă, Milorad Pavic (...).Ar trebui amintit aici că 
pasajul de început din Silmarillon, intitulat «The music 
of the Ainur», e unul dintre cele mai frumoase texte care 
s-au scris vreodată, aşa cum sună în original, ceva la fel 
de armonios ca şi unele pasaje din Levantul lui Mircea 
Cărtărescu, de pildă”.

Încă două contribuții care merită consemnate, 
la sfârșitul acestui eseu. Prima este reprezentată de 
susținerea de către marele clasicist și indo-europenist 
Dan Slușanschi a operei lui J.R.R. Tolkien prin 
traducerea pe care o realizează după romanul The Hobbit 
– traducere publicată la Editura Paideia, în 2010 (la doi 
ani după moartea profesorului Slușanschi). Profesorul 
explică într-un text prefațator rațiunile demersului său: 
„Privit invers, ca un preambul la operele ulterioare, mai 
însemnate, ale lui Tolkien, textul acestei povestiri trebuia 
mai bine încadrat în perspectiva ulterioară a întregului 
lumii poetice și eroice a autorului, fără multe românizări 
directe de termeni (de pildă, elfii sunt elfi, și nu duhuri 
mai degrabă rele, ca «ielele» noastre) și fără simplificări 
ale pasajelor poetice, care, sunând cât mai la fel, ar 
merita, totodată, ca și în engleză, să primească apoi o 
susținere muzicală, aproape de tonul viu, uneori arzător, 
alteori visător, mereu încântător, al poveștii înseși.”29 

A doua este reprezentată de promovarea de către 
filosoful și eseistul H.-R. Patapievici a operelor lui J.R.R. 

Tolkien printr-o emisiune dedicată profesorului britanic 
la TVR Cultural, în 2008 – sub genericul Înapoi la 
argument.30 Și gestul profesorului Slușanschi, și cel al lui 
H.-R. Patapievici au avut nu doar rolul de aduce opera 
profesorului Tolkien în atenția publicului mai larg, ci au 
reprezentat gesturi de recunoaștere a valorii intrinseci a 
operei lui Tolkien și de scoatere a acesteia din conul de 
umbră a „literaturii pentru copii” sau a „paraliteraturii” 
cu care era asociată, în percepția unei mari părți a criticii 
academice românești. 

__________
1 Acest articol este bazat pe fragmente din volumul 

Fantasy, cu subtitlul Lumi ficționale și mitologii inventate, 
apărut la Editura Eikon în 2019. Volumul cuprinde câteva 
capitole consistente dedicate operei universitarului englez 
J.R.R. Tolkien, dar și o analiză a fenomenului fantasy din 
spațiul literar românesc, raportat la reperele genului, așa cum 
sunt ele trasate de Tolkien. 

2Publicat în volumul Critică la persoana întâi, Editura 
Dacia, Cluj-Napoca, 2001, pp. 152-156.

3Op. cit., p. 153.
4Idem. 
5 Robert Lazu, Lumea lui J.R.R. Tolkien, Editura 

Galaxia Guttenberg, 2012, p. 144.
6Op.cit., pp. 118-119.
7 Virgil Nemoianu, Robert Lazu (coord.), J.R.R. 

Tolkien. Credință și imaginație, Editura Hartmann, 2005, pp. 
17-18.

8Op. cit., p. 19.
9Op. cit., p. 224.
10Op.cit., p. 251.
11Op.cit., p. 256.
12Op.cit., p. 259.
13 Op.cit., p. 267.
14Ibid.
15Op.cit., p. 272.
16Ibid.
17 Mihaela Cernăuți-Gorodețchi, J.R.R. Tolkien: Puterea 

Fanteziei, în Robert Lazu, Mihaela Cernăuți-Gorodețchi și 
Györfi-Deák György, Enciclopedia Lumii lui J.R.R. Tolkien, 
Galaxia Gutenberg, 2007, pp. 17-18.

18 Franciscus Georgius, Tolkien cel Veșnic Verde, 
ediție electronică, Jibou, 8 septembrie 2013, pagina 4, 
consultat la adresa https://ia600402.us.archive.org/29/items/
FranciscusGeorgiusTolkienCelVesnicVerde/Franciscus-
Georgius-Tolkien-cel-vesnic-verde.pdf, accesat pe 14 aprilie 
2019.

19Op. cit., p. 61.
20Op. cit., p. 69.
21Idem.
22Op. cit., p. 79.
23Op. cit., p. 91.
24Idem. 
25Op. cit., p. 92.
26Idem. 
27Op.cit., p. 114.
28Scriind Miruna, în Revista Argeş, februarie 2008.
29 J.R.R. Tolkien, Hobbitul sau într-acolo și înapoi, 

traducere de Dan Slușanschi, Editura Paideia, 2010, p. 17. 
30O înregistrare completă a emisiunii poate fi văzută 

aici:https://www.youtube.com/watch?v=gr_q3qOXUPk
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Eugen BUNARU

Poeme

***
Plouă destrăbălat pe trotuarul abia întrezărit
în spatele blocului de vizavi. Ici colo câte-un 
trecător rebegit. Dincolo pe șosea fulgeră 
mașina poliției în controlul ei de rutină. 
O vreme încă se împrăștie prin cartier ecoul 
virtual-strident al alarmei. Notez și eu în virtutea 
inerției crâmpeie în caietul-jurnal. Plouă destrăbălat 
pe trotuar și câteva flori albe infime tremură amăgite 
și ele de Dumnezeul lor aici la marginea străzii. 
Brusc un soare postum traversează aerul scanează 
clipa cea repede se ascunde dispare în spatele norilor 
mai dolofani mai picturali ca niciodată de azi înainte.

***
Trăiești retrăiești tot mai mult într-un film fabulos
de cinematecă. uneori te surprinzi pășind ireal 
de o viață întreagă pe străzilestrăvechi ale cartierului. 
pe partea cealaltă vizavi de cinema Arta cu zâmbetul 
lui inimitabil (de cuceritor) Alain Delon tocmai te salută 
din mers ridicând amical un deget în soare. îi răspunzi
aplecând ușor capul. tocmai inspiri și expiri un aer arhaic 
de primăvără în acest nesperat și irepresibil prezent 
al trecutului.

(ca aici și acum)

Când toate din jur nu vor mai fi (se va întâmpla și asta, 
poate curând, o știi prea bine, fără să crezi, totuși...) pe strada 
pe care tocmai te-mpleticești fericit în drumul cenușiu 
către casă vor alerga și-atunci purtate de vânt în stânga 
și-n dreapta aceleași peturi sparte aceleași hârtii și chiștoace 
aceleași urme umane și-aceleași petale primăvăratice inexplicabil 
de albe vor rătăci dansând halucinant ca aici și acum pe trotuar 
iar dinspre fereastra deschisă a blocului de vizavi se vor auzi ireal 
ca aici și acum furate de curenții de aer crâmpeie din Ave Maria 
laolaltă cu vocea și privirea suspendate de cer ale lui Andrea Bocelli
călătorite de aceiași curenți de aer fără odihnă pe-aceleași străzi 
mărginașe parcă mereu paralele cu viața și moartea 
ca într-un vis fericit de întoarcere.

***

chintă roială
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Îți fixezi ochii
asupra unui punct
topindu-se limpede 
și insignifiant
în albăstrimea străvezie 
a cerului. ai vrea să dispari
într-un poem primăvăratic
asemenea acelui punct 
mistuit în eter - un poem 
care să-și devore cuvintele 
și-apoi să le reinventeze
să le disimuleze până la 
contopirea cu albăstrimea 
străvezie adâncă a cerului

În aer 

Oamenii curgeau de-a dreptul lichizi
într-o parte și-n alta de-a lungul
zidurilor galbene ce tremurau și ele
asediate de soare în amiaza mare
Tu rămăseseși absentă în aer un fel 
de umbră subțire atârnată de privire
Deodată oamenii s-au oprit rând pe rând 
suspendați de ultima lor gestică și mișcare
Târziu începuse să adie încolo și încoace 
nesperată o boare și brusc statuile oamenilor
au început iarăși să înoate în aer pe trotuare 
De-acum se aprindeau deja ici-colo neoane 
felinare. Unii dispăreau pe sub porți acvatice
ca într-un fel de icoane alții intrau cuminți 
în vitrine – albe inerte manechine - și zâmbeau 
șic spre nimic 

chintă roială

***

A mai căzut o stea 
E ziua-n amiaza mare
(atenție, ironie! zice-se:
la mare preț, în poezie, 
la mare căutare, adicătelea ...)
Cineva nevăzut de sus
mă arde cu privirea câțiva stropi
mă binecuvântează pe creștet
Mi-am zis odată adânc în piept:
poezia e zvâcnire e aruncare în gol
acolo unde se arată ascuns (ca un soare)
Dumnezeu Însuși în Vinerea Mare
deschizând mici fante printre nori 
pentru noi cei nevăzători 

***

Ai ieşit în plină noapte
(în sfârşit liniştea de pe trotuare)
Doar stelele - dovezi palide în timp ce păşeai 
parcă spre parc, parcă la voia întâmplării
Din când în când câte-o limuzină cu fâşâitul ei 
misterios. Abia târziu ajuns în străfundul nopţii
ca întotdeauna în momentele tale de uitare de sine 
sau de derută fără ieșire ți-ai amintit brusc cotropit 
de remuşcări (nu se știe de ce) faţa de masă cu pete 
de vin din ajunul unei cine grăbite când tăcuți laolaltă 
fiecare cu gândul său ați mestecat frățește bucățele triste 
de pâine și ați sorbit surâzând nou născuți din potir
sângele Lui.

Decor noctambul

A trecut binișor de miezul nopții – da, știu, sună romantic,
dar asta e ... și viața merge înainte... 
Oricum, e mult prea devreme (la pofta mea nebună de insomnie,
la ...știința mea cronică de-a aboli timpul, ziceți-i clipa cea repede,
dacă așa vă sună mai bine...), e deci mult prea devreme pentru a trage 
obloanele, așa că renunț să-l strivesc ‒ poc! – sub talpă și nu-mi mai rămâne 
decât să-i împărtășesc faze și muzici din gândurile mele aiurea 
(ca un roi de furnici bezmetice) unui biet, mizerabil gândac de bucătărie
ce și-a întrerupt brusc traiectoria misterioasă, derutat și el de atâta
lumină. Mai apoi, îmi lipesc nările de întunericul ferestrei asemenea 
unui pește de sticla unui acvariu. Afară, crengile sunt un fel de gheare
teribile, gata să-ți scoată ochii, exact ca în cele mai puerile filme 
horror de pe netflix sau axn. În completarea decorului, țin să adaug
un Christ costeliv răstignit direct pe perete și luciul stins, aproape 
complice, al unui obiect infim (bibelou de porțelan cu existența 
efemeră ...) din vitrina ce, fără vreun dubiu, nu poate fi decât o piesă 
antícă, moștenită din generație în generație. A propos de generație, 
să nu omit(em) esențialul: eu deasupra mesei – contopire erotică, ei, da,
cu albul, firește feciorelnic, al unei hârtii ‒ eu, deci, scriindu-mi poemele 
în direct, la lumina ochilor viclean întredeschiși ai unei pisici.
Bineînțeles, pisica toarce. Neagră și visătoare, bineînțeles.
Toarce... 
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Cortina

Când, dintr-odată, o amintire fragedă
tapisează ici-colo pereţii camerei, 
(inaugurând asfinţitul unei zile ce deja susură
în rigole), atunci, răsar, uneori, din cine ştie ce 
culise absconse, răsar, din cine ştie ce coridoare 
umbroase, răsar, blând-violent, scenete peste scenete, 
din care a mai rămas, pustiu, adâncit în tăcere, bizar, enigmatic,
doar decorul. Personajele, care îl însufleţeau, ia-le de unde nu-s... 
Se mai pot distinge, prin preajmă, voci stinse, vagi ropote 
de aplauze, mici sughiţuri de râs și de plâns. 
Apoi, în virtutea unei cutume arhaice, o mână obscură 
va lăsa, cu arte & meserie, falduri-falduri, să cadă cortina 
imensă, ușor putredă, ușor fosforescentă, peste acest final desuet, 
reluat la nesfârșit, de spectacol. 

Metamorfoza
Lui Franz Kafka

Întunericul orbitor din oglindă 
de la miezul nopții
Tăcerea ca un fierăstrău măturând liniștea
de la miezul nopții
Insomnia ca o carte pe ochi de la miezul nopții
Poezia ca o pradă vânând undeva sus 
de la miezul nopții
Rugăciunea ca o nălucire cu ochii larg închiși 
de la miezul nopții
Păcatul trezvirii cu ochii larg deschiși
de la miezul nopții 
Amintirile ca un ropot taciturn
de la miezul nopții
Pânda sau spaima ca un catarg în erecție 
de la miezul nopții
Luminița din blocul de vizavi
de la miezul nopții 
Viziunea încercuitoare de la miezul nopții 
de-a te trezi în zori: o insectă jalnică
ce fuge deodată în toate direcțiile

***
Domnul pensionar Plăcintă, fost plutonier M.A.I. până la Revoluție, 
a văzut dis-de–dimineață prin geamul de la bucătărie o găină ciugulind 
te miri ce printre mașinile aliniate conștincios în parcare.
Era o găină cu pene roșcate, o găină dolofană, bine hrănită.
Domnul pensionar Plăcintă intrigat peste măsură a făcut imediat 112
și  a raportat pe un ton vehement cazul de-a dreptul anticonstituțional 
și ilegal. Întocmai așa ca odinioară, pe vremea odiosului, a raportat el 
ferm, fără să clipească: informez că aici, în față, pe strada Burniței nr. 13, 
la orele 6 și 30 de minute trecute fix…  Răspunsul prompt și sec al doamnei 
(mă rog, al tovarășei…) de la celălat capăt al firului a căzut pentru 
domnul plutonier Plăcintă ca o măciucă în moalele capului: problema nu este 
de competența 112! Puțin descumpănit, ușor descurajat, ba chiar indignat peste 
poate,

chintă roială
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a sunat apoi la primăria municipiului. O voce impersonală, cu mici reverberații metalice, 
l-a atenționat: pentru continuarea dialogului vă rugăm să ne comunicați datele
personale etc. etc. Fără nicio urmă de ezitare în voce dl. Plăcintă a raportat 
victorios superiorului de la celălalt capăt al firului: să trăiți, sunt plutonier 
pensionar Plăcintă Trandafir, Str. Plopului cu pere, nr. 9 bis., scara K. K., cartier 
Zona Nouă, Liberă de Neo-Comunism, localitatea Balta Verde, județul 
Timiș-Torontal, permiteți să raportez următoarele…    

Șerban AXINTE

   Îngerii din micro-fibre

(prima parte)

oamenii trebuie să fie unii cu alții, dar și unii fără alții, firele ies din toate 
direcțiile și se adună în ghem, prin ele circulă viața adusă la fierbere, curentul de 
mii de wați, putere, tensiune, mai multă putere

aici, în celula mea se aplică regula celui slab, pauze, puncte de suspensie, 
dar cel mai în formă se mișcă, eu nu pășesc, dar mă deplasez odată cu el

eu sunt omul care a învățat să trăiască invers acelor de ceasornic, un bătrân viril ce-și va dori să-și 
petreacă restul vieții în toate rețelele, ce-ar fi de spus, ce-ar fi de spus, călătoria mea, dincolo de parametrii 
umani mă va conduce la adevăr, adevărul atât de dureros pe care nici nu vrei să-l afli. 

o întâlnire forțată cu mine, un veritabil blind dating.

nici un învățător nu a fost mai aproape de adevăr: „oamenii trebuie să-și ducă viața fără ei înșiși”, 
doar așa vor ajunge la mântuirea făgăduită în spatele ușilor grele. ne vom dezgoli ca înainte de cea mai 
pasională acuplare, vom fi atât de vii încât creierele ni se vor încinge, nu vor exploda imediat, e bine, ce ne 
pândește de după colț? ceva ce se pretinde a fi viața fără de moarte, o privim în ochi, hipnoza nu funcționează, 
trecem mai departe.

ce-a fost cu tine atunci când te-ai încredințat marionetistului, slăbiciune, putere, nimic din toate 
astea, poate ceva ce nu are încă nici o reprezentare.

(partea a doua)

liniștea și armonia au sens doar dacă atingem sacrificiul
lăsăm emoțiile și sentimentele să facă din noi ce vor, începem să trăim pe muchie, real, ireal, adevăr, 

mai puțin adevăr, spume la gură după ce am încercat să ne extirpăm reciproc răul, dar acum suntem doar noi, 
cel de jos face și el spume la gură, crede că a pierdut, dar nu e sigur. 

tu, înger din micro-fibre, rămân să adun în mine tot ce vine de deasupra și mă înalță
ai făcut ce-ai vrut cu viața ta vreme de 15 ani, ai alunecat și te-ai ridicat, ai murit și ai înviat, 

putregaiul din tine te-a dirijat fără fire, ai ieșit în lume ca să dansezi pe trupul celui ce ai fost atâta timp, ani 
uriași, zile clare, atât de clare. 

îngerul din micro-fibre mă urmărește, mă arunc din balonul meteorologic, mă prefac în altceva.
toată creația depinde de mine. 
te-ai adâncit prea tare în lumea interferențelor, ai nimerit în fața unui copac pe care trebuie neapărat 

să îl îmbrățișezi.

drumul meu de acum e înspre cel mai sudic punct de pe hartă

chintă roială
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(partea a treia)

într-un labirint vienez din arbuști

cineva a rupt gardul, lumea se strecoară pe acolo, 
libertate, o zi senină, o petrecere fastuoasă, început de moarte

toți m-au văzut cum mi-am deschis sângele

(corpul ce adună lumină și întuneric) 

(omul care trebuie să-și ducă viața fără el însuși) 

profetul nu are mintea clară, bea o cafea, ia un blister de piracetam (și uimește-mă!) 

viața mă face imun la hipnozele colective eu am încercat un altfel de labirint, m-am 
pregătit de întâlnire, 

l-am căutat pe Dumnezeu și am dat peste un item - când începi să arzi, mergi adânc, 

îmi sfințesc sufletul cu sfântul ascuns în organele sexuale

mă trezesc, am clei în cap, voi continua să trăiesc pentru următoarea întâlnire pe nevăzute. 

(partea a patra)

puțin, încă puțin, să mi se refacă legăturile neuronale, sunt jos, sunt sus, bipolar – varianta 
soft; în afară de medici, nimeni nu crede asta, bipolar, tripolar, călătoresc prin trup ca și cum aș 
fi singur într-o conductă, soarele amiezii nu ajunge la mine, amiaza e mai târziu (știa bine cel ce 
scria – acum aproape două secole – cel mai frumos poem al limbii germane)

apar nervuri noi, cine pe cine salvează de la înecul în propriul sânge, când toți orbecăim 
prin trupurile noastre și cerem ajutor. nervurile se adună ghem, închid jocul, dar altceva se deschide, 
nu pot privi soarele orbitor al apusului, nu mă mai pot întoarce la adevăr de la neadevăr, pe tine 
te-am învățat să minți ca să te faci bine

țin cubul rubik în mână, și de aici începe ceva, mă scald în culorile amestecate, Doamne 
ferește, să vină cineva să le potrivească, aș rămâne o ființă cu doar șase fețe; de aici vine boala, o 
tratez cu tincturi, beția e acum un cocktail rușinos din plante, vine cineva din urmă, trece tacticos 
peste trupul meu, el vede forme geometrice, mă arunc în micro-fibre.

(partea a cincea: Übermensch)
analiză swot: punctele mele tari, punctele slabe, posibilitățile mele, de amenințat, nu mă 

amenință nimeni, inima e mai puternică atunci când nu bate, sufletul viril, errrrror, dar nici invers 
nu e posibil, fluturi uriași într-un stomac încordat la maximum, ce poate fi diferit, eu sunt cel ce 
nu sunt, un om ajuns înger din micro-fibre; mai importante sunt punctele joase, omul e jalnic, 
credibil și creator e cel mai jos decât el, Schau der Mensch, schau der grausamste Mench, gata cu 
declamațiile, înapoi în beznă, înapoi în febra neliniștii

un amestec de duritate extremă și duioșie, domino dintr-o singură persoană

el se prăbușește fără a avea nimic în spate, firul său roșu a ars în mai puțin de o clipă, dar 
alte fire vin să susțină piesa de rezistență, duritatea, blândețea după care a tânjit de cum a început 
să priceapă ce i se întâmplă, ieșire în ring, doar cu arma neîncrederii în teacă, obsedanta lume de 
jos îl ridică, Schau der Mensch, schau der grausamste Mench, o singură clipă de neatenție și se duc 
dracului amândoi, neputința e unica șansă de a ieși de aici

pentru a deveni un fenomen lipsește condimentul disperării

au trecut mulți ani de când deschideam fereastra trenului și scoteam brațul afară, contra 
vântului, ca să simt ce simțea Superman.
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Vasile ZETU

Poeme

Când drămuiesc un poem
Îmi vine să pun între ghilimele
Și virgulele
Înainte ca punctul să cadă
Ca drobul de sare
Peste sentimentul care închide
Înăuntru tăcerea.

Mi-am construit o groapă:
 Vreau să acopăr cu ea
RĂSTURNATĂ
Un tumul frenetic!

O mâhnire de pustnic 
 (deci iluminare)
acum mă surprinde 
cu ochii încercănați pe hrisoave,
poticnit ezoteric în derizoriu, 
cu sufletul gol 
ca buzunarele morții!

Înalță-mă, Doamne. Ajută-mi 
să fiu o fărâmă mai bun 
și  să pot năzui 
la o traistă de cântec –
Să-mi sară pingelele 
în dansul lugubru din noapte 
când cucuvelele torc 
dintr-un maldăr de lună. 
.

Ce torc?
Poate spune doar roua
în zorii peripatetici
ce se vor sparge
curând.

Am să rescriu poemul acesta
 (fie) și de o sută de ori 
chiar dacă el se burzuluiește la mine 
și-mi cere 
să-l păsuiesc 
să se pârguiască în voie. 

Lasă-mă singur,  plusează:
vreau să învăț penitența 
cu propria spaimă,  să simt
 răstignirea pe crucea 
zilelor calpe 
să văd cum se năruie 
toată neliniștea mea
într-o  baltă de lacrimi. 

Apoi vei putea să mă-nghesui 
în orice context, 
 să  mă calci pe grumaz
într-atât cât să umplu 
și groapa săpată în sine:
enclava astrală: 

‚l’ ascult. Nici n-aș risca să mă duc 
de-a  bușilea cum saltimbancii 
în racla de întuneric.

Tolăniți
Pe toloaca necenzurată
Ascultăm greierii
Și nu ne sinchisim
Că pentru fiecare din noi
Altul este cântecul lor.

De la o vreme
Fiecare zi ce se naște
Este miracol. Tu ești
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Draga mea,
Dulcea mea
Încă mai mult. Fără tine,
Acum când în stele se descifrează
Hieroglifă cu hieroglifă
Dezvăluindu-se
Itinerariul pe care se-ncheagă
Întoarcerea mea pentru zborul în gol,
Fără aripi, doar rază
Care va ține-ntr-o clipă cât veacul:
Vămi vaste și vag permisive, închid
Cercul în care triunghiul
Molfăie tropi. Ave, dar, vouă. Rămâneți 
Și bucurați-vă-n ample augururi. 
Viața este triumful aripii
Asupra migrării.

Mă-ntorc (tot mai des)
Către mine cu fața
Și umplu
Clepsidra cu lacrimi, fântâna
Secată subit în ograda
Copilăriei mirobolante:
Pun hamuri să smulgă
În zbor liliecii izvorul bicisnic
Ascuns
Undeva pe aproape, în altă fântână
Ceva mai adâncă:

Iau punctul
De la sfârșitul poemului
Și-l port ca pe un ecuson  
La reverul 
Unei dimineți nou - nouțe :
Poemul se prăbușește
Iar eu nu-i mai pot obloji
Rănile impetuoase.

Toma GRIGORIE

Cântecul inimii

Cel mai frumos cântec al fiinţei 
îl intonează ciocănelele inimii
care bat sans cesse
Bat în scândura de brad a pieptului
toaca de utrenie
întru slava lui Dumnezeu
Ne plângem inimii pentru 
toate iubirile şi durerile existenţei
Fără cântecul ei lacrimile
sunt stropi de ploaie
pe frunza zvântată de soare
Cu inima uşoară şi împăcată 
poţi scoate chiar şi ghimpele
înfipt în carnea timpului
Pune capul pe pieptul iubitei
şi vei asculta cântecul de privighetoare
al ciocănelelor dragostei
Cântecul de lebădă 
poate fi ascultat vai
pe pieptul vieţii 

Zborul oamenilor

Puneam mâna streaşină la ochi
şi priveam zborul păsărilor
De ce nu zboară oamenii tată
Nu-mi amintesc ce mi-a răspuns
Dar eu zburam noapte de noapte peste case
dimineaţa îmi căutam aripile înfrigurat
eram aşa de trist că le pierdusem în zori
Oamenii au altfel de zbor
doar atât mi-a spus tata
Căutam în mintea mea un răspuns
şi continuam să zbor
peste sat şi peste nori
Nu mai ştiu la ce vârstă 
mi-au căzut aripile definitiv   
în groapa din spatele casei
Din buchile cărţii am descifrat
treptat 
zborul real al oamenilor
Atunci am început să zbor
de-a adevăratelea
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Într-o zi

Greu la urcuş pe muntele Viaţă
mai greu la coborâre
Te opreşti 
la umbră de speranţe
să-ţi mai tragi sufletul
Nu ştii când nu se vor mai întoarce 
zilele disipându-se
în pâcla veşniciei
Te consolezi cu dramul de oxigen
ce ţi-a mai rămas  
în retortele arterelor
Pe drumul înapoi paşii te duc
tot mai departe
spre tărâmul inocenţei
Într-o zi se va închide cercul
Coborârea se va preschimba definitiv
în urcuşul spre stele
într-o zi

Locul de lângă Tine 

La intrarea în maturitate
am pornit metronomul
să-mi înnumăr deceniile
Unu două trei…opt
şi tot nu sună stingerea
Începe să mă cuprindă teama
Până unde vrei Doamne
să-mi îndepărtezi extincţia 
Vrei să mă copleşeşti cu iubirea Ta
sau să mă pedepseşti
lăsând chinul vieţii 
să-ţi răzbune creaţia nereuşită
Intenţionezi poate să-mi laşi 
cât mai mult timp de pregătire de curăţenie
ca să merit locul de lângă Tine
Mă pui pe gânduri Doamne

Prea târziu

Pândarul vieţii – moartea
Fără paza ei ne-am pierde
petala rozei din obraji
Frigul spaimei 
ne încălzeşte sângele
Strigă cerul din noi
să-l salvăm din ghiarele ghionoaei
Abia când ne pierdem liniştea
înţelegem rostul echilibrului
asigurat de prezenţa ei pânditoare
Vrem să întoarcem roata 
când şanţul se adânceşte
Stăm cu ochii pe ceas
când apare în colţul camerei
o umbră indefinită
Regretele lacrimi curgând
pe sticla ferestrei
vin prea târziu
prea târziu

La malul surpat

Mă strecor printre vremuri
cu capul plecat
M-apasă pe umeri viaţa
la final de păcat

Au fost şi lacrimi 
a fost şi bal
Nu mă pot plânge mereu
amar 

Am pierdut luceferi
Am pierdut şi sânge dar
de viaţă n-am avut
habar

Am lăsat-o să curgă în voie
m-am poticnit
m-am ridicat anevoie
am făcut din mit
ideal

Adesea m-am lăsat
purtat de val
ajungând cu scrâşnet la mal
La malul surpat

Căile Domnului

Îmi culc visul într-un cuib
de pasăre colibri
tapetat cu mii de pene şi puf
Mama pasăre îşi opreşte zborul vertical
să mă hrănească perpetuu cu fluturi
Simţeam cum îmi cresc aripi 
din umerii împrumutaţi de la îngeri
Învăţam zborul dintr-o creangă
în alta
liber ca pasăre a cerului
Inamici în abis inamici pe pământ
învăţam să evit întâlnirea fatală
De ce mamă râvnesc la locul meu 
de sub soare cât o nucă
De ce Doamne căile Tale
mereu răii le-ncurcă?

Amăgirea unei amintiri

Mă abandonez în leagănul unei amintiri
mă trezeşte scâncetul unei amăgiri

Mă întreabă dimineaţa cântecul de cuc
de ce m-am întros de unde voiam să mă duc

Se întorc privirile serii-nspre mine
îşi ascut auzul interioare ruine

Mai pot oare s-o iau de la început
Cine mă bănuieşte că n-aş fi vrut

să zbor fără oprelişti spre menitul scris
să nu cedez să nu mă las învins
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Un singur obstacol

Încă mai sper iluzoriu să mă pot avânta
peste obstacole
Am fost în vremuri pierdute
prin ani
atlet în această probă
Învăţasem să bat bine 
cu piciorul stâng
pista din preajma gardului 
să-mi chircesc bine sub mine
piciorul rămas
Uneori am rupt cu pieptul 
panglica finişului 
Alte ori am fost depăşit
Dar astăzi cu cine concurez oare
Care sunt onstacolele 
pe care să le mai pot sări
Mă aşteaptă cu certitudine
unul singur rămas
Care mă va proiecta direct 
pe Caleea Lactee

Într-o pauză de lectură

Fereastra dinspre Calea Bucureşti
mă face martor la furnicarul vieţii
Privesc gazonul din scuarul
mărginit de brazi şi de bănci
Nepoţii de vârste preşcolare
sau dintre cei care abia
au învăţat mersul biped
le scot pe bunici la ozonificare
Filozofia pragmatică a vieţii 
mă pune pe gânduri
Vârstele incipiente cu cele spre finiş
convieţuiesc în bună înţelegere
Unele privind în sus cu entuziasm 
nedisimulat
altele în jos gârbovite
de vârstele neîmplinirilor
Bucuria se împarte egal 
în aceste clipe de uitare de sine
Angoasele mele se strecoară ruşinate
în garderobe cu hainele anilor
atârnând inerte pe umeraşe
Trimit bezele inocenţei
Mă retrag în lecturile mele
martor altor vieţi înrămate
în pagini  

Daniela BÎRZU 

Poemele amiezei

soare de sticlă

peste soare s-a așezat o pânză 
de sticlă foarte subțire
ne trezim în dimineața în care întunericul dispare foarte repede
am văzut pe luna plină 
ca într-un cinematograf toată istoria lumii
toate poveștile ei de dragoste
ciuma din evul mediu
distincția renașterii

pielea noastră fragilă s-a făcut o plasă de oțel
tastele de la laptop se aprind când le atingem 
așa e și cu durerea cu frica 
a început să ningă as-noapte și ne-am trezit dimineață
mai aproape de cer cu 2 centimetri
pașii noștri au lăsat urme
ne-am amintit
că azi lumea ne cere să stăm cât mai departe unii de alții
e o altă poveste care se proiectează pe ecranul lunii

soarele de sticlă își împrăștie razele peste casele noastre
absoarbe luna în strălucirea lui

noi am adormit deja pe pernele de sticlă
în ele ni se reflectă chipurile frumoase
cu ochii închiși

mâine o să ne jucăm, 
dar ceva în creierele noastre nu va uita
vom simți în continuare
presiunea nefericirea și frica

când vom privi luna din nou
va fi albă goală și rece ca întotdeauna
un cinematograf gol uitat undeva într-un oraș de provincie
chipurile noastre/ păsări de sticlă se vor oglindi în ea 
suntem copii iarăși dar
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facem oameni triști de zăpadă le legăm eșarfe la gât
până aproape îi sugrumăm 
și nu știm de ce
nu știm

winter rise

când nu te mai vindeci e ca și cum ai scrie
pe pereții camerei tale
aceasta nu mai e camera mea.
te trezești înmormântat în mătăsuri albe
într-un pământ negru 
reavăn proaspăt săpat.
dar nu ești moartă ești la fel de vie ca oricând
ai vise
pentru că dormi 
visezi că răsare iarna ca un soare.
că ai lăsat 

inimi și orhidee să se usuce pe pervaz
particule atomice
de la bombele cu hidrogen
aruncate cândva în deșerturile Americii

ți-au luat de acasă trupul și l-au învelit
în otravă

cineva te-a dat jos din pat cu brațele, cineva cu brațe moi
cineva care știa ce se întâmplă cu tine
când dormi
te-a pus pe pervaz

împreună cu inima și florile
dar brațele îți lipseau

voiai să te strângă la piept 
în loc de asta ele te-au împins în afară

o clipă doar și jos a fost liniște senin și pace
o clipă doar și totul a fost distorsionare
cum te uiți printr-o lentilă
opacă la soarele de iarnă

acum
un tren lung fără călători trece prin fața ta
se izbește de gară
și asta nu te mai sperie
ești în pământul moale și rece

îmbrăcată într-o rochie frumoasă
pe care ți-ai cumpărat-o de la Zara
ai stat singură în camera ta
și te-ai privit în oglindă

o clipă doar și brațele 
te-au cuprins din nou

dar acum știai ce o să se întâmple
și ai rămas încremenită
și nu ai făcut nimic
iar
soarele de iarnă abia răsărea.

cântec de leagăn

abia în ianuarie au căzut toate frunzele.
frunze albite cu clor,
în grădina din spatele casei.
păsările păreau de sticlă.
copacii căpătaseră forme de cristal.
eu priveam de la geam și auzeam trenul cum fluiera în vale.
nu mai ningea.
dacă aș descrie mai departe cum era 
aș zice că totul părea pe moarte.

pentru că geamurile erau negre și tot ce vedeam era 
negativul unui film vechi.
am tras până la capăt de bandă.
am rupt ultimul cadru și l-am pus ca pe o fotografie în 
geam.
prin fața mea trecea trenul fluierând mai departe.
mi-am văzut de zeci de ori fața în geamurile vagoanelor.
ceilalți mă priveau și ei, dar nu reușeam să mă urc.

am oprit filmul și m-am întors acasă,
nimeni nu mă auzea. era liniște.

duritatea suprafețelor pe care călcam
mă făcea să simt că sunt vie.
am spart o pasăre de sticlă, am luat o frunză albă în mâini.
și așa mi s-a părut atunci că e viața mea.
așa mi s-a părut atunci că e viața tuturor oamenilor.
o pasăre spartă, o frunză ruptă,  un tren care nu se mai 
oprea
un soare
care se legăna, se legăna.
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snow apocalypse

zăpada a pătruns până în camera mea 
încă nu dorm
aștept cu ochii deschiși 
electrici 
să treacă iarna
să mă desprind de toate frânele pe care le pune 
o locomotivă de tren când se apropie de oraș.

cum se vede orașul în depărtare.
o omidă strălucitoare lascivă pe care îmi doresc să o 
ating.
trebuie să întrerupi fiecare frază ca să te gândești
// și tot se moare//

soarele mi se pare că rămâne în urma mea
mi se pare că sunt un cadavru cu părul lung
mă joc cu părul meu 
e aspru ca țoalele pe care le făcea bunica
când mă sui în tren deja e noapte și ar trebui să adorm
dar din nou vreau să simt fiecare clipă ca pe un camion
ce trece pe lângă mine și mă zguduie

dau perdelele la o parte și scot capul pe geam
văd tot trenul într-o curbă
câmpul deschis pe care mama m-a născut
văd stropii de ninsoare
alunecând spre șinele curate
mă țin strâns să nu cad
orice dar să nu cad.

de ce sunt atât de rece?
am uitat să mă îmbrac cu paltonul mamei 
ca să o țin minte mai bine

vreau să ajung acasă
în camera mea plină de zăpadă
să dau plapuma la o parte
și să mă ghemuiesc acolo 
ca într-un mormânt
// sunt o făptură făcută din ghips //

vreau să visez orașul fremătând, sclipitor
vreau să îl văd încă o dată cu ochii mei electrici
cum își stinge treptat luminile
una câte una
iar blocurile lui înalte
se dărâmă unul câte unul
vreau să mă văd în trenul care gonește prin ninsoare
și nu se mai oprește ca într-o apocalipsă din filme dar
trebuie să întrerup fiecare mișcare a mea sacadată și să scriu
// și tot se moare//
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Adrian MIELCIOIU

M E G A N E 

Prima dată când i-am auzit că vor să mă vândă 
a fost când aveam în jur de o sută şaizeci de mii de km. 
EL a deschis discuţia, pe drumul către Câmpulung, într-o 
sâmbătă, când am ieşit toţi patru la plimbare. Era vară 
şi pluteam pe şoseaua netedă ca-n palmă, când le-a zis 
c-ar fi timpul să schimbăm maşina. Am crezut că-mi 
scuip pistoanele prin capotă când l-am auzit, şi n-am 
coborât sub 7000 rpm decât după ce s-a legat de mica 
mea sincopă emoţională ca să-i convingă că are dreptate. 
Și eu care credeam că ţine la mine şi că nu mă mai ducea 
EL la spălătorie şi la service doar pentru că avea multă 
treabă! Quel imbécile j’étais! Iar puştiul lor, mai mare 
decât mine doar cu câteva luni, practic a crescut odată 
cu kilometrajul meu, ȋn loc să se roage de EL să nu mă 
vândă, l-a întrebat, simt că mi se descarcă bateria doar 
când mă gândesc, dacă pot să cumpere o Lada Samara la 
mâna a doua! Quelle humiliation!

Trebuia să m-aştept la una ca asta!, pentru că de 
mic a fost atras de tot felul de vechituri pe care ceilalţi 
copii nici nu le observau. Nici nu mai ţin minte de câte 
ori l-a pus pe taică-su să oprească „namana” când vedea 
pe marginea drumului câte o caţănă sau sipiniţă, cum 
numea el lămpile lunguieţe cu farfuriuţă de tablă ruginită 
deasupra, care atârnau pe stâlpi de iluminat, mâncaţi 
de carii, de pe vremea lui Pazvante Chioru’. Degeaba 
protesta maică-sa că poate să le facă poze şi din mersul 
maşinii, taică-su mă trăgea brusc pe dreapta, fără să 
semnalizeze, şi fi-su cobora în claxoanele maşinilor care 
ne depăşeau şi îşi aţintea telefonul BlackBerry Curve 
9320 spre creatura aia ciudată din vârful stâlpului. Să-l 
fi văzut cât de dibaci îşi glisa degeţelul pe butonul de 
trackpad al telefonului ca să se apropie cu zoomul digital 
de lampa aflată la o înălţime ameţitoare pentru el! Dacă 
te uitai în telefonul lui, nu găseai decât poze cu caţăne şi 
sipiniţe, atât de fascinat era de aceste corpuri vechi de 
iluminat! La cât de mult a fost frecat de ăsta mic, într-un 
final, butonul de trackpad al telefonului a cedat, moment 
în care taică-su a vrut să-i cumpere şi lui un telefon nou 
cu touchscreen, cum aveau toţi copiii. Dar cu cine să te 
înţelegi, că ăsta mic voia tot antichitatea lui cu butoane, 

aşa că taică-su s-a dat peste cap şi i-a făcut rost de unul 
identic de la un coleg care nu predase nici el telefonul 
vechi de serviciu după ce îl primise pe cel nou. Când l-a 
stricat şi pe-acesta era deja la şcoală şi se învăţase să facă 
poze de pe bancheta mea din spate. Au urmat ani care 
i-au adăugat în meniul preferinţelor specialităţi dintre 
cele mai neobişnuite, anunţurile de pe marginea drumului 
cu „vând piatră şi montez” înlăturându-mi orice îndoială 
că puştiul are ceva ieşit din comun. În ultima vreme îi 
bate la cap pe ai lui că vrea să înveţe limba rusă ca să 
înţeleagă mai bine înjurăturile cu care ruşii se salută în 
trafic. N’est-il pas très spécial?! Asta i s-a tras de când a 
intrat o autoutilitară în Loganul lui bunică-su’. De atunci 
tot caută pe internet să vadă accidente şi cu ocazia asta 
a învăţat toate mărcile ruseşti de maşini din filmuleţele 
postate de ruşi pe youtube. De asta vrea să mă înlocuiască 
cu rabla aia rusească, după doişpe ani în care l-am purtat 
pe bancheta din spate! Tel père, tel fils! Dacă nu le 
închidea EA gura, le dădeam eu motiv să mă schimbe, pe 
loc! Să-i fie recunoscători amândoi c-au ajuns atunci în 
siguranţă acasă! 

Ce-i drept, de la EA mă aşteptam să-mi ia 
apărarea. Sunt şapte ani de când facem şaizeci de km pe 
zi împreună şi niciodată n-am lăsat-o în drum. Și nu mi-a 
fost deloc uşor pentru că, de la Piteşti până în localitatea 
unde face EA naveta la locul de muncă, drumul trece 
peste o mulţime de dealuri care îl fac să semene cu un 
montagnes russes sinuos, abrupt şi plin de hârtoape. Am 
avut noroc şi cu EA pentru că are un stil de condus delicat 
şi cursiv care nu mă bruschează nici când calcă frâna sau 
acceleraţia, nici când schimbă vitezele. Cu EA la volan 
am impresia că sunt doar o prelungire a EI, atât de bine 
mă simte! Pe drum ascultăm muzică franţuzească şi 
Europa FM, iar când ajungem şi mă parchează în curtea 
şcolii ador să-i văd pe copii cum se adună în jurul nostru, 
ca puii pe lângă cloşcă, şi încep să piuie veseli, „Bonjour 
madame professeur!”. Până apucă să intre în şcoală, toţi 
ţâncii de la Pregătitoare se reped la EA să o strângă în 
braţe ca pe mămica lor, şi nu ştiu cum se întâmplă, dar 
de fiecare dată când asist la o scenă ca asta duzele de apă 
ale ştergătoarelor îmi stropesc emoţionate parbrizul. Sunt 
momente în care regret că sunt doar o maşină, dar îmi 
trece după ce mi se răceşte motorul. 

Uneori, în timp ce stau şi-o aştept să se întoarcă 
la mine în parcare, îmi imaginez că sunt un Autobot, ca 
cei din Transformers, care i-ar putea clona identitatea 
sub forma unui avatar robotizat. M-aş folosi de ADN-ul 
nostru stilistic comun să fiu la fel de chic şi elegantă ca 
EA, şi de puterea EI persuasivă, să fiu o mână de fier 
într-o mănuşă de catifea. Cel mai mult m-a impresionat 
cu talentul ăsta al EI când mi-a luat apărarea şi i-a convins 
pe cei doi ingraţi ai familiei să mă mai păstreze o vreme, 
folosindu-se doar de câteva vorbe şi gesturi bine alese cu 
care m-a uns pe suflet mai mult decât tot uleiul Elf care 
mi-a lubrefiat motorul de 1,6 până atunci. 

Numai că, după ce-am mai făcut încă treizeci de 
mii de kilometri, Madame Chic a cedat rugăminţilor LUI 
şi a acceptat să se despartă de mine pentru o necunoscută, 
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care la momentul acesta prinde contur în uterul unei 
fabrici din Saxonia Inferioară. Până acum ar fi trebuit să 
fiu vândută deja, dar am reuşit să-i împiedic, fără să le 
pun vreun moment viaţa în pericol. Cu ocazia asta, am 
aflat că airbaguri din 2009 încă pot funcţiona şi în 2021. 
Mai bine să fiu dezmembrată bucată cu bucată într-un 
centru Remat de casare, decât să mă conducă altcineva! 
În felul acesta ne despărţim doar o dată, altminteri ne-am 
fi uitat cu jind unii după alţii prin trafic când întâmplarea 
ar fi făcut să ne întâlnim şi, s’il vous plaȋt croyez-moi, 
nu aş fi suportat să-i văd, mai ales pe EA, la bordul unei 
nemţoaice mătăhăloase cu care nu au nimic ȋn comun. 

Plăcere mortală

Dependent de plăcerea pe care o resimţea de 
fiecare dată când făcea abdomene, Arni se dezbrăcă în 
camera lui de la etajul zece şi se întinse cu spatele pe 
salteaua albastră de izopren aşezată în dreptul ferestrei 
deschise. Cu mâinile depărtate de corp respiră profund de 
câteva ori, extinzând şi contractând abdomenul pe fiecare 
timp al respiraţiei. Apoi îşi aduse mâinile deasupra 
capului şi începu să-şi flexeze corpul din talie ca pe 
un briceag, pe care-l închidea şi-l deschidea cadenţat 
ridicându-şi mâinile şi picioarele până când ajungeau 
să se-atingă, după care le depărta tot mai mult revenind 
progresiv la orizontală. Toată maşinăria corpului era 
implicată în această mişcare semicirculară, contribuind 
indirect cu alte grupe de muşchi la echilibristica menită 
să-i tonifice abdomenul. 

În timp ce număra în gând repetările, Arni se 
concentra cu ochii închişi pe vizualizarea contracţiei 
muşchilor, fără să poată vedea arcul de lumină pe care 
corpul lui în mişcare îl alcătuia în aerul cald din fotonii 
care se lipeau nenumăraţi de pielea lui transpirată. 
După ce ajunse la capătul seriei, Arni nu se opri decât 
din numărat, având sentimentul că poate să continue 
exerciţiul la nesfârşit, fără să obosească, ca un perpetuum 
mobile care se alimenta din plăcerea nesfârşită pe care 
i-o provoca propria funcţionare. Nu îşi amintea să se fi 
simţit vreodată atât de puternic şi nu se miră când mintea 
îl dezlegă din mănunchiurile de frânghii ale muşchilor, 
care continuau să-i plieze corpul rămas pe saltea, şi îl 
puse să tragă de o halteră cu multe discuri la un aparat 
pentru biceps. 

Sprijinit de banca tapiţată a aparatului, care 
gemea sub el presată între braţe şi piept, Arni nu-şi mişca 
decât antebraţele, lăsând toată greutatea halterei să-i 
cadă numai pe bicepşi. Cu ochii închişi, se concentra 
să menţină tensiunea în ei pe toată cursa mişcării ca 
să-i pompeze cu şi mai mult sânge. Mintea lui era la 
fel de încordată, ca şi cum i-ar fi coborât în bicepşi şi 
ar fi tras odată cu ei de haltera grea pe care o ridica la 
fiecare repetare până la nivelul umerilor, după care o 
cobora lent oprind-o atent înainte să-şi întindă complet 
braţele. Pe măsură ce muşchii i se umflau, întărindu-se 
ca piatra, efortul făcut ca să-şi îndoaie braţele, pe care se 
îngroşa o reţea proeminentă de vene, era tot mai mare, iar 

pielea care le învelea devenea din ce în ce mai strâmtă, ca 
mânecile unei bluze supraelastice cu câteva numere mai 
mici. Arni simţi în bicepşi o senzaţie puternică de arsură, 
dar nu se lăsă şi mai forţă încă o repetare. Înainte să 
ducă mişcarea până la capăt o usturime atroce îi străbătu 
braţele, ca şi cum ar fi trecut peste ele tăişurile ascuţite a 
zeci de lame de ras. 

Șocul durerii fu atât de real că Arni se întoarse 
instantaneu pe saltea şi nu mai îndrăzni să facă nicio 
mişcare. Fiori de groază îi traversară tot corpul la gândul 
că braţele lui s-ar putea să nu fie în regulă şi că plăsmuirea 
cu haltera le-ar fi afectat şi în realitate. Îşi aminti că visase 
o dată că fumează şi când se trezise avea în gură un gust 
pronunţat de tutun. Un ţiuit puternic îi răbufni în urechi 
acompaniat imediat de zvâcnetul tâmplelor sub bătăile de 
ciocan ale inimii. 

Arni respiră profund să se liniştească, după care 
îşi ridică braţele şi deschise temător ochii. Când descoperi 
noua realitate se făcu alb ca varul. Ochii aproape că îi 
ieşeau din orbite cercetând îngroziţi găurile căscate în 
pielea ce semăna cu o ţesătură roasă de molii. Cele mai 
mari despicături le avea pe faţa anterioară a articulaţiei 
cotului unde rupturile mai mici se lărgiseră până se 
uniseră între ele formând şanţuri lungi pe care ghearele 
minţii lui diabolice le săpaseră adânc în piele scoţând la 
iveală fibrele musculare de dedesubt. 

Arni se ridică în fund şi îşi trecu înfrigurat degetele 
peste pielea ciuruită care îi sluţea braţele. Când ajunse la 
umeri descoperi cu oroare rupturi noi ramificându-se şi 
pe piept. Era doar o chestiune de timp ca aceste rupturi 
să înainteze şi să-i destrame pielea de pe toată suprafaţa 
corpului. Dar Arni nu voia să mai aştepte până atunci. Se 
ridică imediat în picioare şi se aruncă pe fereastră. 

1993, fază terminală

Poate că am exagerat cu petrecerile astea de 
majorat la care mă târăşte Carina aproape în fiecare 
weekend. Eu aş mai sări peste câteva, cel puțin peste cele 
ale cunoştințelor ei cu care nu suntem colegi de clasă, 
dar ce să mai zic când vine şi mă anunță, cu sclipiri de 
fericire în ochi, că putem să ne mai petrecem încă o noapte 
împreună. Mă predau imediat şi mă duc, bombănind în 
sinea mea că ştie bine că noi doi nu prea stăm împreună 
la chefuri. Timpul efectiv în care stăm unul lângă altul 
e mai scurt decât cel pe care ni-l petrecem fiecare cu 
ceilalți colegi. Sunt sigur că şi-a făcut şi ea calculul ăsta, 
dar nu mi-a reproşat niciodată că stau prea puțin timp cu 
ea. Se mulțumeşte să mă aibă alături de ea de câte ori se 
poate, amăgindu-se de fiecare dată că se va putea toată 
noaptea. Poate şi pentru că pot conta pe tactul ei delicat, 
nu fac mari eforturi să stau mai mult cu ea la petreceri. 
În schimb, trag de mine cât pot să-i întrețin iluzia acestor 
întâlniri de o noapte. 

Participarea mea concretă la un chef se reduce 
la câteva apariții fugitive în sufragerie, care au loc pe 
fondul unei absențe îndelungate în dormitorul rezervat 
amatorilor de metale grele. Ținând cont că petrecerile 
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sunt disciplină obligatorie la şcoala vieții, aş putea spune 
că iubita mea, împreună cu majoritatea colegilor noştri, 
participă la cursuri în sufragerie şi ies în pauză la mine 
în dormitor, iar eu chiulesc de la cursuri în dormitor, 
ajungând în sufragerie din joi în Paşti. Aşa stând lucrurile, 
nu e de mirare că în materie de chefuri sunt corijentul 
clasei. Şi cum la acest capitol Carina excelează, fiind de 
departe premianta clasei, e evident pentru toată lumea că 
noi doi ne potrivim perfect. 

Dacă pentru colegi comportamentul nostru 
la petrecerile de majorat nu mai e demult un secret, 
pentru cine nu ne cunoaşte el se dovedeşte uneori 
o adevărată capcană. La început mă deranja când 
mai venea câte unul la mine să verifice dacă sunt, 
într-adevăr, prietenul Carinei. După ce mă scuzam 
politicos că tipa aia plină de şarm, care i-a picat lui cu 
tronc doar după câteva dansuri, e chiar prietena mea, 
ne dădeam frumos mâna şi discuția se încheia amical. 
De vreo două ori însă le-am spart fața unor masochişti 
care şi-au dorit mângâierea mea cu tot dinadinsul. 
Acum, după ce am dezamăgit atâția admiratori ai 
Carinei, mi se pare chiar amuzant să mă dau drept 
fostul ei prieten şi s-o las să se descurce cu ei cum 
poate ea mai bine. Nu intervin decât atunci când mai 
dă peste un cap pătrat căruia îi vine greu să priceapă că 
dacă e dispusă să danseze cu el, nu înseamnă automat 
că nu are prieten. 

Scurtele noastre apropieri la un chef, când ne 
vizităm reciproc zonele de confort, se prelungesc uneori 
pe teritorii neutre. Pentru că majoritatea sărbătoriților 
locuiesc la bloc, locurile de refugiu unde chiulim amândoi 
în toiul petrecerii sunt de obicei balcoanele, casa scării 
de la etajele superioare sau băncile din fața blocului. Rar 
ne aventurăm mai departe, pe acoperişul blocului sau 
prin vreun parc, dacă e unul prin apropiere. În funcție 
de ambianța de la fața locului, escapada noastră nocturnă 
atinge culmi erotice mai mici sau mai mari. De exemplu, 
dacă ne refugiem pe balcon, ne sărutăm până ne amorțesc 
fălcile, dar dacă noaptea e caldă şi ajungem, să zicem, pe 
bloc, ne răsplătim efortul ascensiunii cu un set complet 
de mângâieri temeinice. 

Destul de des, rămânem singuri şi în dormitor. E 
suficient să stea mai mult Carina în brațele mele pentru ca 
toți cei prezenți să se simtă şi să plece invocând diverse 
pretexte. Când se mai găseşte câte un deştept care ne 
închide ostentativ lumina înainte să tragă uşa după el, 
Carina îl complimentează amuzată pentru că a scutit-o de 
un drum până la întrerupător. 

Faza cea mai tare este că rămân complet singur în 
toiul petrecerii după ce Carina se duce şi ea în sufragerie. 
De obicei genul ăsta de solitudine e de scurtă durată 
pentru că am colegi care au şi ei alergie la muzica pe 
care se dansează în sufragerie şi nu întârzie să-şi facă 
apariția în rockoteca din dormitor. Dar sunt şi momente, 
ca acestea, când revenirea lor în dormitor se amână mai 
mult, pentru că unul dintre ei vrea să agaţe o tipă şi pune 
o baladă mai lungă, cum e „November Rain” care se aude 
acum. 

Cine ar fi crezut că puştii ăia timorați care se 
evitau prin clasă la începutul liceului se vor lega atât de 
mult până la sfârşitul lui? Dacă le pui o baladă rock şi 
le stingi lumina, se iau în brațe cât ai clipi. Obraz lângă 
obraz, se leagănă pe muzica lentă, strâns lipiți unii de 
alții, ca celulele unui organism care mai are puțin de trăit. 

Mai avem doar câteva luni de petrecut împreună. 
În ʼ89, când ne-am trezit colegi de clasă, PCR ne pregătise 
patru ani de realizări mărețe de care n-am mai apucat să 
ne bucurăm, pentru că, după doar trei luni, Revoluția l-a 
asasinat pe mult iubitul nostru conducător. Rămaşi fără 
părintele nostru spiritual la o vârstă atât de fragedă, odată 
cu uniformele ne-am lepădat şi de învățăturile lui prețioase. 
Liberi să ne alegem rolul pe care să-l jucăm, fiecare a intrat 
în pielea personajului care i se potrivea cel mai bine. În 
laboratorul MTV-ului britanic, uteciştii avortaţi dintr-a noua 
s-au transformat, începând cu a zecea, în rockeri, depeşari şi 
rapperi. 1991 a fost un an de excepție pentru rockeri. Premiul 
perfect că trecusem cu bine de treapta a doua, Metallica 
ne dăruie „The Black Album”, iar Guns N’ Roses dublul 
album „Use Your Illusion” pe care este şi „November Rain”. 
(Sunt curios cu cine dansează Carina). Tot în ʼ91, în primul 
trimestru din clasa a unşpea, la laboratorul de informatică, 
cât timp învățam versurile de la One, un fan Queen intră 
vijelios în sală şi ne anunţă că a murit Freddie Mercury. Mi 
se pune un nod în gât, în timp ce textul din faţa mea este 
traversat de un tremur ca o unduire uşoară de ape. Megadeth 
nu se lasă mai prejos şi scoate, toamna trecută, „Countdown 
to Extinction”, reamintindu-ne că suntem în clasa a doişpea 
şi pentru noi numărătoarea inversă a început. 

Numărăm weekendurile, majoratele, episoadele 
din „Beverly Hills, 90210” care au mai rămas până la 
BAC. E o întreagă isterie cu serialul ăsta. Mai mare decât 
a fost cu „Twin Peaks” anul trecut. Toată lumea îşi trăieşte 
adolescența prin delegație. Am colege care se strigă prin 
clasă Brenda, Donna, Kelly. Până şi eu mă suspectez că 
am luat ceva din stilul lui Dylan. 

„Sometimes I need some time on my own 
Sometimes I need some time all alone”

Mă simt puţin ciudat să-l aud pe Axl cântând 
despre motivul pentru care stau eu singur în dormitor, în 
timp ce toţi ceilalţi îl ascultă împreună în sufragerie. Dacă 
n-aş fi sigur că băieţii au pus cântecul pentru ei, aş înclina 
să cred că e o dedicație făcută special pentru mine, atât de 
mult mă reprezintă balada asta în aceste momente. 

E o potrivire atât de mare între povestea din 
videoclip şi ceea ce se întâmplă acum, încât îmi vine 
foarte uşor să-mi imaginez că eu am ieşit afară din capelă, 
în timp ce colegii mei au rămas să participe în continuare 
la ceremonie; că eu mă văicăresc din Gibson-ul lui Slash 
în mijlocul deşertului („Cause nothing lasts forever / 
Even a cold November rain”); că partitura mea solitară 
în culisele petrecerii nu este altceva decât un priveghi la 
căpătâiul relației noastre de liceeni în fază terminală; că 
vom renaşte în studenţie la o viață nouă în care vom fi 
unii pentru alții doar o amintire; că atunci când te desparte 
de amintire doar un perete, coarda melancoliei vibrează 
neasemuit de plăcut. 
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Gheorghe PERIAN

Critica universitară clujeană: 
Liviu Petrescu

Prin ultima lui carte, Studii transilvane. Coduri 
etice și estetice la scriitorii transilvăneni, publicată în 
1997, Liviu Petrescu s-a înscris pe o linie de studiu de 
mare interes, inaugurată la Universitatea din Cluj de Ion 
Breazu și continuată după al Doilea Război Mondial de 
mulți dintre succesorii săi la catedră. Între prima generație 
de profesori ai Universității și generația următoare, din 
care face parte și Liviu Petrescu, a existat o filiație de 
preocupări și de idei, neîntreruptă până în zilele noastre. 
În cartea sa, criticul a ținut seama de cercetările și 
rezultatele la care a ajuns Ion Breazu, a pornit de la 
ele, construindu-și propriile interpretări pe fundamente 
puse de înaintașul său. A preluat de la acesta nu doar 
interesul pentru literatura română din Transilvania, ci și 
modul regional de abordare a problemelor, după model 
german. Cadrul general al discuției a rămas același, 
neschimbat, așa cum l-a stabilit, parcă pentru totdeauna, 
Ion Breazu, dar obiectivele pe care Liviu Petrescu și-a 
propus să le atingă sunt diferite1. 

 Dacă predecesorul său a practicat o cercetare pe 
orizontală, năzuind să cartografieze întreaga suprafață 
(sau părți întinse din suprafața) literaturii române 
de dincoace de munți, autorul Studiilor transilvane 
a inițiat un demers de alt tip, un demers pe verticală, 
nu doar istorico-literar, ci și paradigmatic. Având un 
nivel ridicat de abstractizare, analizele sale tind spre 
o abordare teoretică (și chiar filosofică) a problemelor. 
În mod esențialist, criticul afirmă existența unui „spirit 
ardelenesc”, pe care încearcă să-l definească în repetate 
rânduri și a cărui formulă o găsim concentrată în 
fragmentul următor: „Spiritul ardelenesc a fructificat mai 
cu seamă rădăcinile noastre culturale latine, respectiv o 
anumită propensiune spre raționalitatea lucidă și, nu o 
dată, ironică (de care pot depune mărturie în primul rând 
Petru Maior și ceilalți mari polemiști ai Școlii Ardelene, 
dar și neîntrecutul geniu al parodiei literare, care a fost 
Ion Budai-Deleanu), precum și eticismul pronunțat pe 
care aveau să-l ilustreze mai târziu prozatori ca Ioan 

Slavici sau Ion Agârbiceanu. Așadar, stilistic vorbind, 
spiritul ardelean se înscrie mai degrabă pe coordonate 
ale apollinismului roman”. 

Liviu Petrescu s-a distanțat de Ion Breazu nu 
doar prin faptul că a deplasat discuția într-un alt cadru, 
ci și prin faptul că a avut o ezitare, poate și o reținere 
față de abordarea literaturii pornind de la criterii 
geografice. Contemporan cu procesul de centralizare 
accentuată la care literatura română a fost supusă în 
anii comunismului, criticul a sfârșit prin a se arăta 
neîncrezător în eficiența „categoriilor strict regionale”. A 
recunoscut, e adevărat, existența unor „trăsături specific 
ardelenești”, dar a restrânge comentariul la ele, mai ales 
în cazul scriitorilor mari, i s-a părut a fi insuficient.

Triptic

Poetica postmodernismului, carte publicată de 
Liviu Petrescu în 1996, și Studii transilvane formează 
împreună o pereche2. În Studii transilvane autorul n-a 
făcut decât să translateze în plan istorico-literar câteva 
din principiile enunțate în urmă cu un an. A păstrat 
viziunea trasată în Poetica postmodernismului și a 
identificat, pornind de la ea, trei direcții de evoluție în 
proza românească din secolele al XIX-lea și al XX-lea.

 Prima este aceea a realismului tradițional, 
inițiată de Ioan Slavici în perioada lui sibiană și 
teoretizată ulterior, la București, de Titu Maiorescu și 
Nicolae Iorga. Dintre prozatorii transilvăneni, au urmat 
această direcție, mai fertilă decât toate, Liviu Rebreanu, 
Pavel Dan, Titus Popovici, Alexandru Ivasiuc, Augustin 
Buzura și Nicolae Breban3. Realismul tradițional a fost 
„țărănesc” la început, cu Ioan Slavici, și „citadin” după 
al Doilea Război Mondial, cu prozatorii melioriști. 

Cealaltă direcție, a realismului mitic, e mai 
recentă și are multiple rădăcini, unele  în folclor, altele 
în cărțile biblice și în cele gnostice. Ea s-a cristalizat 
pe structura unor mituri, simboluri și arhetipuri, fiind 
reprezentată, în Transilvania, de prozatori precum Liviu 
Rebreanu, Lucian Blaga, Dumitru Radu Popescu, Sorin 
Titel, Tudor Dumitru Savu, Horia Bădescu și Eugen 
Uricaru.

Direcția metarealistă, ultima din cele trei, 
apărută cu puțin timp în urmă, mai precis în anii 
1980, și-a găsit în rândul scriitorilor ardeleni câteva 
din „spiritele ei directoare”, cum au fost Gheorghe 
Crăciun și Alexandru Vlad, creatorii unei poetici axate 
pe distrugerea semnificatului, pe metaficționalitate și 
autoreferențialitate. Remarcabil e că Liviu Petrescu 
s-a numărat printre criticii, nu foarte mulți atunci, care 
au înțeles din prima clipă și au recunoscut schimbarea 
ce s-a produs în literatura română prin acțiunea 
postmoderniștilor: „Generația optzecistă   ̶   scrie 
autorul   ̶   are meritul de a fi provocat nu numai o serie 
de prefaceri în ceea ce privește formele discursului epic 
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contemporan, ci de a fi determinat practic o mutație 
adâncă în conștiința literară a timpului nostru”. 

Direcțiile amintite nu sunt neapărat ardelenești. 
Dacă originile realismului tradițional se află cu 
siguranță în Transilvania, în opera lui Slavici, nu 
putem ști la fel de precis, dat fiind caracterul integrat 
al prozei românești din secolul douăzeci, de unde au 
pornit celelalte două orientări. Liviu Petrescu afirmă, 
dealtfel, încă de la început că literatura română, 
scrisă în locuri și timpuri diferite, este unitară. Pe 
de altă parte, la o cercetare mai atentă, a constatat 
că prozatorii ardeleni au introdus în cuprinsul celor 
trei direcții unele „trăsături diferențiale”, care nu se 
regăsesc (sau se regăsesc prea puțin) la prozatorii de 
peste munți. Unitatea nu exclude, așadar, prezența 
unor particularități regionale apărute, în cazul prozei 
din Transilvania, sub acțiunea unor circumstanțe 
specifice de ordin istoric și geografic. Explicate în mod 
determinist, prin factori de mediu și de moment, ca la 
Ion Breazu, diferențierile n-au fost niciodată atât de 
apăsate, încât să provoace fracturi majore în interiorul 
creației epice românești. De fapt, ele (diferențierile) 
s-au manifestat în grad variabil: în unele epoci au fost 
mai pronunțate, când și polemicile s-au întețit, în altele 
au fost mai slabe ori au dispărut cu totul.

Reprezentanții ardeleni ai realismului 
tradițional, de la Ioan Slavici până la prozatorii 
melioriști, se deosebesc de confrații lor de peste 
munți, încadrați în aceeași direcție literară, printr-o 
însușire aparte, mult dezbătută: eticismul. Cu privire 
la eticism, Liviu Petrescu a ajuns la câteva concluzii 
proprii, unele în răspăr cu acelea ale predecesorilor 
săi. Părerea lui a fost că prozatorii ardeleni n-au avut 
și nici n-ar fi putut să aibă o atitudine favorabilă față 
de principiul etic al datoriei, care, în opinia lor, duce la 
o aservire a ființei umane și, în final, la dezumanizare. 
De fapt, eticismul ardelenilor, departe de-a se fi axat pe 
problema datoriei, așa cum s-a tot spus, are în centru 
una din cele trei virtuți ale moralei creștine, anume 
iubirea: „Eticismul ardelenesc tinde să se înscrie 
(contrar unei credințe îndeajuns de răspândite) nu atât 
pe coordonatele unui principiu al datoriei, al cumpătării 
și al cumințeniei (principiu abandonat în termeni cât 
se poate de expliciți), ci mai degrabă pe coordonatele 
unui principiu al iubirii”. Cu asemenea idei, Liviu 
Petrescu a determinat o reorientare importantă într-o 
discuție de multe ori aprinsă, ce părea să fi ajuns la 
ultimul termen și să-și fi epuizat resursele.

În cadrul celorlalte două direcții, realismul mitic 
și metarealismul, scrierile prozatorilor transilvăneni 
n-au atins un grad de diferențiere la fel de ridicat. În 
lipsa unor particularități regionale evidente, ele au 
fost prinse într-un proces mai larg de omogenizare a 
literaturii române, proces neîncheiat până azi, aflat în 
plină desfășurare.

Meliorismul. O digresiune

Cartea lui Liviu Petrescu indică o dublă situare a 
criticului în istoria literaturii postbelice. Încadrat, cum 
am văzut, în critica universitară clujeană, de al cărei 
spirit s-a lăsat însuflețit, autorul Studiilor transilvane 
aparține, în egală măsură, curentului meliorist manifestat 
în literatura română între 1960 și 1980. Sobru aproape 
întotdeauna și aulic în exprimare, Liviu Petrescu a avut 
totuși unele tresăriri de entuziasm ori de câte ori a scris 
despre operele confraților săi, colorându-și frazele cu 
exclamații de admirație și cu aprecieri superlative. În 
mod evident, literatura care l-a satisfăcut și la piedestalul 
căreia s-a hotărât să lucreze, împreună cu alți critici din 
generația lui, a fost literatura deceniilor al șaptelea și al 
optulea din secolul douăzeci.

Bucurându-se de la început de sprijin oficial, 
meliorismul a câștigat repede și fără multe pierderi 
bătălia cu realismul socialist și a deschis o etapă nouă, 
de efervescență creatoare, în istoria literaturii postbelice. 
Dispariția unora dintre dogmele perioadei anterioare, 
tot mai uzate și mai stânjenitoare spre sfârșitul anilor 
1950, a întărit în rândul scriitorilor tineri convingerea 
că literatura e perfectibilă și că poate să înainteze rapid, 
în ritm cu reformele politice ale clasei conducătoare. 
Progresul în literatură a fost crezul de profunzime al 
melioriștilor și totodată cuvântul de ordine după care 
ei s-au condus și pe care l-au reiterat ori de câte ori 
au avut prilejul, atât în articole programatice, cât și în 
scrierile lor de ficțiune. După un îngheț ce a durat peste 
un deceniu, literatura a fost repusă în mișcare și a trecut 
printr-o serie de recondiționări succesive, în regim 
gradual, sub atenta supraveghere a factorilor de decizie.

E de precizat că, în cazul meliorismului, 
prefacerile au fost rezultatul unor acțiuni sistematice și 
voluntare, îndărătul cărora se afla un proiect nu numai 
estetic, ci și politic. A existat la toate nivelurile o voință 
de ameliorare și o încredere fericită a scriitorilor în 
șansele ce se prefigurau. Ca fapt voluntar, progresul 
prin diferențieri stilistice individuale nu poate și nu 
trebuie confundat cu evoluționismul. În evoluționism, 
devenirea se produce oarecum de la sine, în mod necesar, 
prin acțiunea determinantă a unor factori impersonali. 
Meliorismul însă a fost un decizionism, ca și realismul 
socialist, cu deosebirea că acum elitele politice au 
intervenit spre binele literaturii, iar nu în detrimentul ei.

Decizia a fost să se elibereze, cu măsură, 
energiile productive ale scriitorilor și să le fie dată 
acestora posibilitatea de a lucra după reguli specifice, 
pentru a crește randamentul estetic al creației literare. În 
aceste condiții, adeziunea la meliorism a fost profundă 
și de lungă durată, iar rezultatele n-au întârziat să apară. 
Nu putem ști dacă atunci scriitorii au urmat voința 
partidului comunist sau, invers, partidul comunist a 
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împlinit o dorință a scriitorilor, dar este cert că pe durata 
meliorismului cele două voințe s-au aflat împreună, 
au ținut seama una de cealaltă și au urmărit același 
obiectiv: progresul în literatură. Decizionismul politic și 
individualismul estetic au găsit o cale de acomodare și 
au format baza de susținere a literaturii noi. 

În succesiunea curentelor literare, meliorismul 
s-a plasat pe o poziție mediană, între optimismul silit 
al realismului socialist și decepționismul critic al 
scriitorilor postmoderni din deceniul al nouălea. Cu 
realismul socialist a întreținut, îndeosebi la început, când 
victoria noului era încă nesigură și când revenirea la 
dogmă încă se putea face, relații ambigue. Evidente, căci 
mult afișate, au fost relațiile de opoziție, dar într-un plan 
secund, mai puțin expus atenției publice, meliorismul 
a păstrat și unele relații de continuitate cu precedentul 
său. Realismul socialist n-a fost eliminat din genealogia 
meliorismului, unde avea ramificații de adâncime, 
puternice și numeroase, ci doar din manifestările de 
suprafață, strict estetice, ale curentului cel nou. O punte 
a existat mereu între cele două curente și mulți dintre 
scriitorii de seamă ai anilor ʼ50 s-au amestecat printre 
melioriști, făcându-și uitate sau revizuindu-și scrierile 
de tinerețe, tributare principiilor estetice și politice ale 
realismului socialist. Au fost și excepții, dar în general 
conformismul ideologic s-a menținut în meliorism 
(cu precădere în proză și dramaturgie), doar că de 
data aceasta el a putut fi acoperit fie prin cazuistică, 
fie prin artificii stilistice și compoziționale, cu cât 
mai ingenioase, cu atât mai greu de pătruns. Măcar 
că voalată, ideologizarea se întrevede, la o lectură 
corect orientată, nu numai în intenționalitatea politică 
a literaturii melioriste, ci și în preluarea din realismul 
socialist a unor elemente definitorii, precum conflictul 
politic, figura comunistului angajat în prefacerile 
sociale,  cuvinte și expresii din limbajul de partid etc.

În plus, cititorii pentru care melioriștii au scris cu 
predilecție și pe care au vrut să-i mulțumească în primul 
rând au fost, la fel ca în deceniul al șaselea, cei din elita 
intelectuală și politică a partidului comunist (reînnoită 
după 1965). Pretențiile acestora le-au respectat 
întotdeauna; bunăvoința lor s-au străduit s-o câștige 
cu fiecare carte publicată; după modelul lor au creat ei 
figura așa-numitului „cititor implicit”. Abia în scrierile 
târzii  ̶  și nu în toate  ̶ , chipul cititorului implicit s-a 
schimbat, împrumutând trăsăturile omului obișnuit, fără 
aderențe ideologice.

Dar mai importantă și totodată mai vizibilă decât 
elementele de legătură, de obicei ignorate, a fost opoziția 
meliorismului față de realismul socialist. Scriitorii 
melioriști au polemizat în repetate rânduri cu cei de 
dinaintea lor și n-au pierdut nici un prilej pentru a arăta, 
în cuvinte apăsate, ce îi desparte de aceștia și cât de mare 
e distanța dintre cele două curente (mai ales în poezie). 
Natura antinomică a curentelor s-a precizat în trei 

direcții principale. Spre deosebire de realismul socialist, 
aflat în continuitate cu scriitorii socialiști din secolul al 
XIX-lea, meliorismul avea o atracție particulară pentru 
modernismul dintre cele două războaie mondiale (drept 
pentru care a și fost considerat un neomodernism). 
Tendința lui a fost să recupereze și să integreze tot 
ce reprezentanții curentului anterior au respins și au 
cenzurat. Atașați de tradiția literară românească, pe 
care voiau să o prelungească în scrierile lor, melioriștii 
au căutat să diminueze influența scriitorilor sovietici, 
realismul socialist fiind privit de ei ca un curent de 
ocupație, un colonialism. Și, în al treilea rând, ar fi de 
menționat încercarea lor de-a scoate literatura română 
din rândul literaturilor estice, unde realismul socialist 
o așezase după instalarea comunismului în România, și 
de-a o readuce în apropierea literaturilor occidentale, 
unde îi fusese locul încă din perioada Luminilor. Așadar, 
de la primele manifestări, meliorismul s-a pus în contrast 
cu realismul socialist, escamotând tot ce avea în comun 
cu acesta și năzuind să scrie o literatură a mai-binelui, 
polemică față de trecutul recent.

Scriitorii de la 1960 au nutrit speranțe mari 
și au crezut mult timp în posibilitatea unui viitor 
strălucit pentru ei și pentru literatura română, luând 
în serios promisiunile ce li s-au făcut și lucrând 
pentru îndeplinirea acestora. Elanul lor venea din 
convingerea că dificultățile, câte au rămas, pot fi 
surmontate și că întârzierile, oricât de grave, pot fi 
recuperate. După 1980 însă, când regimul comunist a 
intrat în declin și a început să-i trateze cu mai puțină 
bunăvoință decât până atunci, ei au devenit niște 
nostalgici ai meliorismului, așa cum l-au cunoscut în 
tinerețea lor aurită. Au fost și câțiva schismatici care 
au îmbrățișat protocronismul, ajuns la ordinea zilei, 
dar cei mai mulți și-au păstrat vechiul lor crez, chiar 
dacă între timp acesta și-a pierdut actualitatea, fiind 
părăsit de clasa politică și intrând în categoria ideilor 
istoricizate. Promotorilor săi nu le-a rămas decât să-l 
regrete și să-l amintească periodic în încercările lor 
repetate și zadarnice de-a readuce literatura română pe 
o direcție melioristă.

Având ca scop să ridice creația artistică la un 
nivel superior de complexitate și profunzime, scriitorii 
melioriști au fost preocupați, în operele lor, să transpună 
conflictele politice, moștenite din realismul socialist, 
în conflicte etice sau metafizice, specifice pentru o 
literatură de tip anagogic, cum voiau ei să scrie. Sensul 
etic sau metafizic a fost gândit de către melioriști ca un 
sens adăugat, un suprasens aflat în prelungirea sensului 
politic, pe care trebuia doar să-l adâncească și să-l 
rafineze, uneori să-l și acopere, dar nu să-l elimine. 
Desigur, înțelesurile filosofice, suprapuse celor politice,  
au izbutit să înalțe literatura în ierarhia valorilor și să-i 
dea un lustru de intelectualism, cu riscul de-a îngreuna 
pe alocuri lectura.
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 Nu doar poezia, proza și dramaturgia au intrat 
într-o fază nouă, axată pe valorile înalte ale conștiinței, 
ci și critica literară, dornică acum să accentueze sensul 
plenar al operei și să-l lase deoparte pe cel politic. 
În comentariile lor, criticii melioriști au pus înainte 
performanțele artistice ale scriitorilor, au scos în 
evidență profunzimile lor de gândire și au atras atenția 
asupra abilităților lor estetice, dar au fost puțin interesați 
de referințele ideologice la care aceștia se raportau. Nu 
le-a lipsit spiritul de observație și n-au evitat judecățile 
de valoare, dar intenția lor primordială a fost să dea un 
plus de strălucire și de prestigiu scrierilor melioriste, să 
le facă să crească în admirația cititorilor, ca și în ochii 
celor ce le-au scris, ai autorilor. Procedând astfel, au fost 
convinși că fac un bine literaturii, că îi conferă un adaus 
de semnificație și îi sporesc complexitatea.

 Pentru a nu rămâne la un nivel de interpretare 
coborât, cum era acela al datelor simple, de interes doar 
sociologic și politic, au căutat în literatură problemele 
mari, problemele condiției umane dintotdeauna. Sensul 
anagogic a devenit criteriu de evaluare în meliorism 
și a determinat literatura să accepte o asociere, nu 
întotdeauna reușită, cu disciplinele filosofice și uneori 
cu cele religioase. Criticii melioriști au avut o atitudine 
condescendentă față de lectura literală a operelor, li s-a 
părut prea simplă, prea la îndemâna oricui, chiar și a 
celui mai puțin experimentat cititor. Pentru ei o asemenea 
lectură era doar o treaptă, prima, dintr-un parcurs 
hermeneutic ascendent, care se încheia, de obicei, 
cu descifrarea înțelesurilor simbolice, a înțelesurilor 
ultime. Literatura melioristă, poezia în special, a fost 
de multe ori o literatură ermetică, greu de înțeles, căci 
practica disimularea și folosea un limbaj aluziv.

 Deși aparțineau aceluiași curent literar, între 
scriitorii și criticii generației „șaizeciste” a existat o 
deosebire de metodă: scriitorii au procedat astfel încât 
să lege, în operele lor, înțelesurile politice de cele 
spirituale, în vreme ce criticii au făcut tot ce le-a stat 
în putință ca să le despartă. Au trecut sub tăcere pe cele 
dintâi, ca și cum nici n-ar fi existat, și au pus accent 
pe cele din urmă, oferind asupra literaturii melioriste 
o imagine expurgată. Nu e o imagine falsă, e doar 
incompletă. Necesitatea revizuirilor și a reevaluărilor, 
mult clamată după 1989, dar neîmplinită până astăzi, de 
aici provine. 

Critica filosofică

În Studii transilvane, abordarea operelor literare 
în direcție anagogică s-a manifestat sub forma criticii 
filosofice, practicată de Liviu Petrescu încă de la debut, 
și a criticii mitice, descoperită ulterior.

Pasiunea inițială a criticului a fost să studieze 
literatura sub aspectul problematicii și să extragă 
ideile cele mai generale din scrierile supuse analizei. 

Condus de un simț al esențialului și de gustul său 
pentru abstracțiune, a citat mult din operele comentate, 
îndeosebi fraze ce aveau un conținut reflexiv bogat și 
erau în măsură să exprime concepțiile filosofice ale 
autorilor sau ale unor personaje cu predispoziție pentru 
cugetare. A reținut de preferință fragmentele discursive, 
unde ideile apăreau într-o formă teoretică, asemănătoare 
cu aceea întâlnită în dizertațiile marilor gânditori, dar 
s-a oprit cu interes și asupra altor elemente ale creației 
ficționale, cum sunt temele și motivele literare, pregătite 
și ele să circumscrie o viziune asupra lumii, într-un mod 
intuitiv.  Convins, după unele indicii, de superioritatea 
filosofiei în raport cu literatura, Liviu Petrescu s-a aflat 
în căutarea unor metode prin care să regleze decalajul 
axiologic dintre cele două ramuri ale spiritului. Așa se 
explică aprecierea lui deosebită pentru formele narative 
ce tind spre limbajul abstract al reflecției, cum a fost în 
epoca melioristă romanul-eseu (criticul a propus chiar 
noțiunea de „roman-studiu”).

Din punctul său de vedere, adepții criticii 
filosofice se confruntă în demersul lor cognitiv cu trei 
situații posibile. În primul rând, s-au obișnuit să constate 
că ideile dintr-o operă literară sunt idei împrumutate din 
lucrările unor filosofi cunoscuți, de obicei europeni, dar 
nu numai. Pornind de la acest adevăr, Liviu Petrescu 
și-a făcut un program din a studia literatura din unghiul 
influențelor exercitate de filosofie asupra ei. S-a simțit 
îndemnat să caute sursele de gândire ale scriitorilor și să 
le prezinte în termeni exacți și într-un mod inteligibil, de 
îndată ce le-a aflat.

 A citit însă și opere care, în lipsa unor influențe 
filosofice precise și recognoscibile, cuprindeau totuși 
intuiții și sugestii premergătoare unei reflecții coerente 
și organizate. Ideile păreau să aibă, în aceste opere, o 
existență mai mult virtuală, se aflau într-o stare oarecum 
latentă, prea puțin diferențiată, parcă în așteptarea unui 
critic care să le scoată din entropie și din indistincția lor 
originară, conceptualizându-le. Dacă în prima situație 
Liviu Petrescu s-a limitat să expliciteze influențele (sau 
să le identifice, în caz că nu erau deja cunoscute), de 
data aceasta el își face simțită prezența cu un plus de 
vigoare și de energie, angajându-se într-o operațiune 
dificilă și nesigură, aceea de-a reconstitui filosofia unui 
scriitor pe baza unor frânturi de gând și a unor aluzii în 
dispersie, necoordonate între ele. Așa cum un restaurator 
recompune din câteva cioburi o amforă.

Într-o categorie aparte se grupează operele în care 
teoria e cu desăvârșire absentă și a căror intenționalitate 
este orientată altfel decât în situațiile precedente. Pusă 
în fața unor asemenea opere, critica filosofică s-ar părea 
că nu-și găsește rostul și că, în noile circumstanțe, tot 
ce poate face este să-și recunoască inutilitatea și să 
abandoneze programul ce și l-a fixat. Cu atât mai mult 
cu cât pentru Liviu Petrescu a fost o regulă să respecte 
intenția scriitorului și să-și construiască interpretările 
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în funcție de ea și pornind de la ea. Totuși, în Studii 
transilvane, cel puțin o dată criticul s-a abătut de la acest 
principiu, luându-și „anumite libertăți” față de text și 
atribuindu-i, cu de la sine putere, un înțeles filosofic. E 
drept că ori de câte ori s-a întâmplat să vadă în scrisul unui 
autor altceva decât acesta a preconizat, Petrescu a folosit 
un limbaj optativ („am putea vedea”, „poate fi citit” 
etc.). Critica filosofică, preocupată să evite afirmațiile ce 
nu se pot verifica prin intenția auctorială, riscă să devină 
acum o critică speculativă, una foarte ingenioasă și cu 
mare impact asupra cititorilor. Pe această treaptă, ultima 
din serie, tendința lui Liviu Petrescu a fost să stabilească 
o relație de autoritate cu opera literară, impunându-i ab 
extra semnificații și înțelesuri pe care nu întotdeauna era 
pregătită să le primească. 

Punând literatura în interacțiune cu filosofia, 
criticul a urmărit să o ridice „într-un plan mai înalt”, 
să-i confere „o rezonanță mai vastă și un nimb august”, 
să proiecteze asupra ei o strălucire pe care critica 
impresionistă, lipsită de mijloace, nu putea să i-o dea. 
Părerea lui a fost că literatura nu are decât de câștigat 
dacă e analizată din unghi filosofic și că e în avantajul 
ei să fie pusă sub influența unui mare gânditor. Ceva din 
prestigiul și măreția acestuia se răsfrânge întotdeauna 
și asupra ei. Dacă și-ar fi îngăduit o clipă să fie liric, 
renunțând la limbajul auster și conceptualizat, Liviu 
Petrescu ar fi putut să scrie, după modelul lui Pindar, 
o odă închinată literaturii de inspirație filosofică. O 
singură dată în Studii transilvane a privit el dependența 
de filosofie ca pe o formă de aservire a literaturii și ca 
expresie a unui deficit de originalitate. În rest, sinichioza 
dintre cele două manifestări ale conștiinței i s-a părut a fi 
întotdeauna rodnică, demnă de a fi celebrată4.

Așa cum literatura întârzie să se despartă de 
filosofie, întreținând și astăzi relații strânse cu aceasta, la 
fel și critica literară nu pare interesată de un divorț care 
să-i redea autonomia pierdută. Ea ocupă în continuare 
un loc fluctuant între literatură și creația filosofică, 
apropiindu-se când de una, când de cealaltă. Și în trecut 
a fost secondată de filosofie și a beneficiat de sprijinul 
acesteia, în primul rând de aparatul ei conceptual. N-a 
rămas niciodată singură în fața literaturii și nu de puține 
ori s-a lăsat condusă de brațul mai sigur și mai puternic 
al însoțitoarei sale. Nu s-a putut lipsi de solidaritatea 
acesteia, dar nici n-a abdicat de la sarcinile ei specifice. 
Pentru Liviu Petrescu, critica literară a fost în primul 
rând cunoaștere, apoi artă5. 

Critica mitică

Al doilea instrument de analiză pe care criticul l-a 
utilizat, cu rezultate de asemenea spectaculoase, a fost 
mitologia. Dacă în anii realismului socialist mitoclasmul 
oficial a constituit o piedică serioasă în dezvoltarea, pe 
această linie, a criticii românești, în perioada melioristă 

convergența cu mitologia a fost îngăduită și Liviu 
Petrescu a devenit adeptul ei. Pe urmele lui Mircea 
Eliade, a definit literatura ca „o reminiscență și un 
travesti al mitului” și a introdus în vocabularul său 
critic concepte noi, preluate din studiile clasice și din 
psihologia analitică, precum arhetipul, ritualul, mitul etc. 
Deși n-a renunțat la pasiunea pentru filosofie, a început 
să citească literatura ca un mitograf și să stabilească, 
acolo unde era posibil, analogii cu miturile și credințele 
popoarelor vechi. Ca să argumenteze subzistența 
mitului în literatură, Liviu Petrescu a căutat indicii de 
ordin textual, dar a chestionat și scrierile paraliterare 
ale scriitorilor, în speranța că va găsi în cuprinsul lor o 
confirmare a ideilor pe care le-a propus. 

În cazul său, critica mitică pare să fi avut o 
evoluție în două direcții, nu foarte clar precizate: 
înspre livresc și erudiție, dar într-o oarecare măsură și 
înspre un sentiment al numinosului, al trăirilor de ordin 
religios. În numeroase exemple, referințele mitice lasă 
impresia că sunt niște referințe culturale ca oricare 
altele, desacralizate, scoase din cărți, și că rolul ce le-a 
fost atribuit este să întoarcă literatura spre un trecut 
prestigios, al clasicismului antic. Liviu Petrescu a vrut 
să evidențieze cultura scriitorilor transilvăneni, bogăția 
lor de cunoștințe în domeniul mitologiei, ca și puterea 
lor de-a prelucra în sens original informația mitică. Pe 
de altă parte, interesul său pentru narațiunile sacre ale 
omenirii s-a hrănit și dintr-o nevoie profundă și intimă, 
cum a fost nevoia religioasă, niciodată dezvăluită pe 
deplin. În general, Liviu Petrescu privește mitul cu ochii 
unui erudit, ca pe un fapt cultural, a cărui prezență în 
literatură semnalează caracterul doct al acesteia, dar 
sunt și momente când mitul e pus în relație cu sacrul, e 
studiat ca fapt religios, prin care opera literară tinde să-
și depășească statutul profan și să câștige o semnificație 
metafizică. Nu întâmplător una din problemele ce l-au 
preocupat în mod deosebit și la care s-a întors în mod 
obsesiv a fost problema soteriologică, sub dublul ei 
aspect: ca mântuire a lumii și a individului. Referințele 
mitice din partea a doua a cărții provin din Biblie cu 
precădere; Biblia e „marele cod” nu numai pentru 
critic, ci și pentru scriitorii aflați în cercul atenției 
sale. Mitologiile vechi ale antichității grecești și latine 
sunt exploatate și ele, dar mai rar, poate fiindcă, de la 
romantism încoace, modelul clasic a pierdut întâietatea 
în raport cu modelul iudeo-creștin.

Liviu Petrescu a scris o dată că lectura unei opere 
literare se poate face la două nivele.  Primul nivel,  puțin 
agreat, este acela al unei „lecturi literale”, care prezintă 
neajunsul de-a menține literatura în sfera denotației și a 
unei poetici de tip realist. Tocmai de aceea devotamentul 
său a fost pentru o „lectură în cheie simbolică”. N-a 
abandonat cu totul „lectura literală”, dar a trecut repede 
peste ea, grăbit să ajungă la înțelesurile mitice, singurele 
care l-au atras cu adevărat. În concepția lui, criticul de 
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profesie nu se mulțumește cu o cercetare empirică, de 
suprafață, a operei literare, cum au făcut impresioniștii, 
ci caută „să deslușească secretele” literaturii, să-i 
decodeze înțelesurile de profunzime, raportând-o la 
mit și la arhetip. Se înțelege de ce între preferințele sale 
un loc important l-au avut scrierile dificile, încifrate, 
scrierile hermetice în sensul larg al cuvântului: pentru că 
acestea se pretau la interpretări subtile, prin categoriile 
mitului6.

După 1980, când puterea de influență a criticii 
mitice s-a diminuat, Liviu Petrescu a început să se 
intereseze de „latura formală” a creației literare, 
apropiindu-se de structuralism și de poststructuralism, 
care dețineau poziții puternice la Universitatea din Cluj, 
datorită lingviștilor în primul rând. A rămas în continuare 
fidel celor două critici, mitică și filosofică, dar a încercat 
să le asocieze cu așa-numita critică formalistă, atunci 
în vogă, având ca obiect de studiu „procedeul literar”. 
Meritul său, deloc neînsemnat, este că a reușit să 
integreze modalitățile critice amintite într-o formulă 
unitară, cu preponderență filosofică, evitând în felul 
acesta eclectismul și lipsa unei metodologii coerente. 
În unele studii, Liviu Petrescu a urmărit, cu intenții 
aproape demonstrative, să arate cum forma în literatură 
este dictată de mesajul filosofic al creației respective: 
„structura compozițională a unui roman – scrie într-
un loc criticul – trebuie să se adapteze și să reflecte 
proiectul ontologic fundamental”7.

Pozitivismul remanent

La origine, prin lucrările publicate de G. 
Bogdan-Duică în special, critica universitară clujeană a 
fost o critică pozitivistă, ruptă cu totul de propensiunile 
metafizice ale etapei anterioare (etapa maioresciană).  E 
adevărat că după al Doilea Război Mondial s-a îndepărtat 
mult de pozitivismul ei originar și de metoda lui Bogdan-
Duică, dar unele reflexe scientiste s-au menținut vreme 
îndelungată,  până în zilele noastre. Liviu Petrescu n-a 
fost un critic pozitivist, n-a scris o biografie, n-a îngrijit 
o ediție critică, n-a publicat colecții de documente, 
n-a întocmit bibliografii, așa cum au făcut toți urmașii 
lui G. Bogdan-Duică, de la Ion Breazu până la Iosif 
Pervain, dar a știut să aprecieze munca benedictină a 
specialiștilor, a tuturor lansoniștilor, a celor care își fac 
timp să cerceteze arhivele și să citească revistele prăfuite 
din alte vremuri. Căci, din punctul său de vedere, 
documentele sunt „instructive”, sunt „revelatorii”, 
conțin „precizări importante” și pot să producă de multe 
ori „clarificări majore de istorie și critică literară”. A fost 
și convingerea lui, nu doar a pozitiviștilor, că pentru a 
fi credibil, un critic literar trebuie să respecte o anumită 
disciplină, să urmeze niște reguli de cercetare și de 
studiu, trebuie să evite supozițiile, impresiile fugitive, 
lipsite de fundament științific.

Pentru toate afirmațiile pe care le-a făcut, chiar 
și pentru cele neînsemnate, a căutat argumente și puncte 
de sprijin cât mai ferme și mai sigure, fără putință de-a 
fi contestate sau măcar puse la îndoială. Și unde să fi 
găsit temeiuri atât de solide și de neîndoielnice dacă nu 
la autorii înșiși? Liviu Petrescu a tratat întotdeauna cu 
deferență intențiile acestora, n-a trecut peste ele decât în 
mod excepțional și nu s-a îndoit nici o clipă de adevărul 
și valabilitatea lor. A vrut să arate, în studiile sale, că 
ele contează, că nu pot fi ignorate și că numai prin ele 
se validează opinia criticului. Intențiile autorilor au 
fost reperele după care s-a călăuzit în primul rând și 
tot ele au reprezentat limita, recunoscută și acceptată, a 
multora dintre interpretările pe care le-a propus. Înainte 
de orice analiză, a căutat să cunoască punctul de vedere 
auctorial, pentru a se pune de acord cu el, căci direcția 
justă de interpretare este dată întotdeauna de acesta. Un 
studiu câștigă în credibilitate și este ușor de acceptat 
dacă nu intră în contradicție cu intenția autorului și dacă 
află o confirmare în programul de lucru al acestuia. În 
aceste condiții, a vorbi, ca Roland Barthes, de „moartea 
autorului” nu are sens.

Au fost însă și situații, puține, când Liviu 
Petrescu a dat el însuși un înțeles mitic sau filosofic 
operei literare, fără să aibă un indiciu clar din partea 
autorului: nici de încuviințare, nici de respingere. A 
considerat, sub influența poststructuralismului, că textul 
e autonom și poate să conțină și alte înțelesuri decât cele 
voite de autor.  

Spiritul polemic și stilul

Trăsătura principală și frapantă a Studiilor 
transilvane  este, fără îndoială, originalitatea. În fiecare 
dintre ele găsim idei noi, interesante, idei pe care 
nimeni nu le-a exprimat înainte și care sunt de natură 
să ne surprindă. Criticul a fost un explorator, a avut 
întotdeauna un punct de vedere propriu și a scos la iveală 
ceea ce până la el rămăsese necunoscut. Și-a propus să 
privească literatura „mai îndeaproape” și în felul acesta 
să vadă și altceva decât văzuseră ceilalți analiști. 

S-a întâmplat de multe ori ca părerile lui, foarte 
personale, să fie nu numai diferite, ci și opuse față de cele 
aflate în circulație. Liviu Petrescu a fost mai tot timpul 
în dezacord cu predecesorii și contemporanii săi, a avut 
mereu alte opinii și alte convingeri decât aceștia, a tratat 
problemele aproape de fiecare dată „în alți termeni” 
și cu alte mijloace decât fuseseră tratate înainte. Și-a 
căutat preopinenți în toate direcțiile, dar numai printre 
numele grele ale criticii românești, s-a situat în mod 
constant pe alte poziții și a formulat obiecții cam la 
toate ideile avansate de „exegeza clasică”. Desigur, 
au fost și cazuri când s-a simțit obligat să dea dreptate 
unuia sau altuia, dar nu fără unele rezerve, nu fără unele 
precizări și amendamente. Rămânea întotdeauna ceva 
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de spus, ceva ce nu fusese pe deplin clarificat, existau 
omisiuni ce trebuiau completate și erori ce nu puteau fi 
lăsate fără îndreptare. Adevărul este că în planul ideilor 
Liviu Petrescu a fost un spirit polemic, chiar ofensiv 
pe alocuri, care a simțit imperios nevoia să înfrunte 
multe din tezele criticii actuale: pe cele nefondate să 
le înlăture iar pe cele superficiale să le denunțe. E de 
mirare că această latură a personalității lui a trecut ca și 
neobservată. Poate fiindcă polemicile în care s-a angajat 
au fost polemici de idei, fără vehemență, de o civilitate 
desăvârșită și cu respect pentru adversar. N-au făcut 
zgomot în lumea literară8. 

Limbajul său critic se caracterizează prin 
sobrietate și prin academism. E un limbaj cizelat cu multă 
grijă, nu și poleit, supravegheat în toate articulațiile lui, 
până la ultimul cuvânt, și degrevat de spontaneitate. E 
și un limbaj al distanțării sociale și intelectuale, care 
inhibă de la început orice relație de familiaritate cu 
cititorul, dar care stimulează prin claritate și rigoare 
nevoia de cunoaștere a acestuia. Dornic să lămurească 
problemele până la capăt, nelăsând loc pentru contestații 
sau contraziceri, autorul cărții a dat cuvintelor un înțeles 
livresc, accesibil doar cunoscătorilor, în multe privințe 
diferit de înțelesul uzual, din limbajul cotidian. Cuvintele 
sale preferate provin din logică (postulat, principiu, teză, 
concept, lege, noțiune etc.) și trădează nevoia profundă 
și constantă de-a se ridica la un grad înalt de precizie și 
coerență. A  fost tentat să formuleze unele precepte, etice 
sau de teorie literară, într-o sintaxă concisă, preluată din 
aforistică: „Orice creație umană are drept țel să înalțe 
un edificiu obiectiv, să impună o structură”; sau: „în 
literatură, o simplă ficțiune intelectuală poate fi la fel 
de interesantă ca și o teorie pe deplin adevărată, absolut 
științifică”. Din când în când, mai degrabă la întâmplare 
decât regulat, stilul e al unui critic binedispus, care se 
amuză în sinea lui de ceea ce tocmai a citit, reușind 
numai pe jumătate să-și ascundă un zâmbet ironic. E 
vorba de o ironie scurtă, abia perceptibilă, ce sclipește o 
clipă în textul critic, înainte ca autorul să revină, parcă 
vinovat, la sobrietatea lui dintotdeauna. Prin eleganța 
nesofisticată a exprimării și prin tonul reținut al acesteia, 
stilul analitic al Studiilor transilvane denotă o distincție 
intelectuală deosebită.

Deși n-a respins critica jurnalistică, pe care a 
și practicat-o cu asiduitate, publicând multe cronici 
literare și recenzii în revistele clujene, Liviu Petrescu 
s-a menținut în apele mari ale criticii universitare, prin 
lucrările lui ample și laborioase, a căror importanță se 
măsoară în durata lungă a istoriei literare românești.
______________

1 Despre ”ardelenismul” structural, nu și genetic, al 
lui Liviu Petrescu, a scris Liliana Truță în volumul colectiv 
Spiritul critic la Liviu Petrescu, coordonatoare Sanda Cordoș, 
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2011, p. 169.

2 Faptul a fost observat de Adrian Tudurachi în 
Dicționarul General al Literaturii Române, P-R, coordonator 

Eugen Simion, ediția a doua, Editura Muzeul Literaturii 
Române, București, 2020, p. 321.

3 Lipsește din această înșiruire Ion Agârbiceanu, despre 
care Liviu Petrescu n-a scris.

4 În critica jurnalistică s-a impus părerea contrară, a 
lui Paul Zarifopol, că gândirea abstractă ”dă la o parte arta, 
socotind că o înalță deosebit prin prestigiul pompos al filosofiei 
sau al religiei” (Poezie filozofică, în Pentru arta literară, I, 
ediție de Al. Săndulescu, Editura Minerva, București, 1971, 
p. 157).

5 Cel care a definit critica filosofică, alăturând-o 
celorlalte trei forme de critică literară (cea jurnalistică, cea 
artistică și cea universitară), cunoscute de la Albert Thibaudet, 
a fost Ramon Fernandez în volumul Messages, din 1926 (vezi 
De la critique philosophique, în Roger Fayolle, La critique 
littéraire, Librairie Armand Colin, Paris, 1964, p. 338-339). 
Dintre criticii români, Tudor Vianu a fost preocupat de subiect 
într-un capitol din Filozofie și poezie, intitulat Interpretarea 
filozofică a poeziei (am consultat ediția a treia, cu un studiu 
introductiv de Mircea Martin, apărută în 1971, la Editura 
enciclopedică română din București, p. 69-80). Lucian Blaga 
a scris și el un studiu pe această temă, Critica literară și 
filosofia, apărut în ”Saeculum”, nr. 2, 1943, p. 3-15 (reluat 
în Isvoade, ediție îngrijită de Dorli Blaga și Petre Nicolau, 
prefață de George Gană, Editura Minerva, București, 1972, 
p. 49-62). Blaga a revenit asupra subiectului, dar dintr-o altă 
perspectivă, în articolul Despre personajul care filozofează, 
publicat în ”Steaua”, nr. 11, 1960, p. 26-29. A se vedea și Liviu 
Rusu, Eminescu și Schopenhauer, Editura pentru literatură, 
București, 1966, passim (carte influențată de lucrarea 
monumentală a lui Friedrich Gundolf despre Goethe, tradusă 
în limba română în anul 1971). 

6 Cu privire la critica mitică, Tudor Vianu, Poezie și 
mitologie, în Filozofie și poezie, ed. cit., 1971, p. 29-42. 

7 În 1913, Panait Cerna exprima o opinie asemănătoare: 
”Elementul ritmico-muzical [al poeziei] ia naștere din trăirea 
afectivă a ideii” (Lirica de idei, traducere și cuvânt înainte de 
Marin Găiseanu, Editura Univers, București, 1974, p. 89).

8 Vezi și Călin Teutișan, Scenarii ale criticii, Editura 
Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2021, p. 53.
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Mircea A. DIACONU

Spiritul liberal în critica generației ʼ70. 
Cazul Laurențiu Ulici (IV)

C. Ce e criticul literar? Și acum urmează marea 
provocare: Ce e un critic? La mijloc nu e doar opoziția 
dintre cultură și trăire, ci și dintre cultură și scriitură (adică 
dintre erudiție și talent), ba chiar felul cum criticul se 
poziționează pe sine față de „adevărul” operei, cum își 
situează și definește propriul excurs analitic; la mijloc e 
chiar o viziune asupra criticii înseși și, prin urmare, dincolo 
de extra-teritorializarea literaturii, de care vorbeam mai 
devreme, a operei înseși.

În viziunea lui Ulici, trăsătura definitorie a 
criticului ar trebui să fie inteligența, în absența căreia 
orice metodă e, cum am văzut, „tichie de mărgăritar”. 
Observația e generată de prezentarea lui Al. Călinescu. 
Chestiunea revine în fișa despre Florin Manolescu: „Cum 
spiritul matematic include printre atributele ce-l definesc 
inteligența, rigoarea (ordinea) – faptul că mulți mari 
matematicieni au fost ființe distrate, dezordonate și solitare 
nu contrazice atributul rigorii (ordinii), spune eventual 
ceva despre subsolul poetic al spiritului matematic, încă 
insuficient explorat – mobilitatea (ludică) și imaginația 
(asociativă), e lesne de înțeles de ce un critic literar cu 
un astfel de spirit va invoca nu așa zisul talent critic, ci 
inteligența sau, ceea ce e totuna, va considera că talentul 
criticului este inteligență” (ULICI 1995: 479). Așadar, 
inteligență înseamnă talent, adică un substrat poetic 
concretizat în mobilitate ludică și imaginație asociativă. 
Or, fișa despre Florin Manolescu începuse cu următoarea 
axiomă: „Un spirit matematic printre criticii promoției 
`70 este Florin Manolescu (n. 1943). Ce să însemne asta? 
Spiritul matematic e ca și spiritul mistic: îl ai sau nu, 
indiferent de cantitatea cunoștințelor în domeniu și, atunci 
când există, sfidează afilierea la o disciplină” (ULICI 1995: 
478-479). Așadar, nu cantitatea de cultură e decisivă, ci 
altceva. Iar inteligența, talentul, ludicul încorporat în felul 
de a fi, toate acestea, necesare criticului, sunt congenitale. 
Ce înseamnă inteligență, cum se concretizează ea în 
scriitură și viziune, Laurențiu Ulici nu ne spune. În 
principiu, putem deduce ce are în vedere. Cu siguranță, din 

inteligență provine perspectiva relativistă asupra operei 
și asupra propriului demers critic, asupra căreia vom 
reveni, ca și disponibilitatea, întemeiată pe predispoziții 
ludice, de a construi ipoteze, arhitecturi logice, scenarii 
argumentative. Aflăm, însă, ce este talentul, iar între talent 
și inteligență raportul e aproape de sinonimie. Spune Ulici, 
vorbind despre Vartic: „Proba talentului literar în cazul 
unui critic nu e faptul că scrie frumos, adică expresiv, 
ci că gândește din interiorul literaturii, după cum proba 
inteligenței critice nu e reconstituirea în parafrază a operei 
literare, ci constituirea sau revelarea «aurei» sale invizibile 
pentru ochiul comun” (ULICI 1995: 497).  

Ce scriu criticii literari? Am putea construi poate 
niște algoritmi de devenire. Unii debutează sub semnul 
exersării poeticilor moderne pentru a se deschide către 
eseu și chiar către literatura propriu-zisă, dacă nu cumva 
către texte, alții „eșuează” în pamflet, studii de istorie 
literară, publicistică; unii sunt egali cu ei înșiși în ceea 
ce ar putea constitui obiectul unei deveniri progresive, 
prin acumulare, în vreme ce alții, naturi mai degrabă de 
scriitori decât de reci, impersonali, neutri, academici 
exegeți, acționează de la început în zig-zag, constanți în 
inconstanță.  Să intrăm mai bine în detalii. 

Ion Vartic, spune Ulici, este „un exemplu, printre 
cele mai înalte din promoție, de «teribilă potriveală», 
sub cerul transparenței, a scriiturii artistice la gândirea 
speculativă” (ULICI 1995: 497). Ar fi vorba despre, și 
Ulici însuși pune construcția între ghilimele, „talent literar 
cu temă critică”. Într-un fel sau altul, Vartic face literatură. 
Livius Ciocîrlie, chiar în scrierile sale de început,  pare 
să scrie roman și nu întâmplător unul dintre colegii de 
generație va fi interesat de romanul criticilor. „Obiectul 
cărții nu este opera scriitorilor, ci persoana lor întreagă 
(comportament, mentalitate, psihologie) așa cum se revelă 
ea în corespondența purtată de scriitori cu alți scriitori” 
(ULICI 1995: 472), iar mai apoi: „Sub aparența descrierii 
și conspectării corespondenței scriitorilor, Livius Ciocîrlie 
face de fapt portretistică veritabilă, creează personaje în 
carne și oase care vorbesc și gândesc în litera și în spiritul 
propriilor scrisori, dar se mișcă și se manifestă epic în 
regia criticului. Acesta este, ca în romanul polifonic, când 
autorul distanțat și neutru (...), când naratorul ceva mai 
apropiat al unor situații (...)” (ULICI 1995: 473). De fapt, 
el e pur și simplu „scriitor de critică” (sintagmă folosită și 
la începutul, și la sfârșitul portretului): „Rareori inteligența 
critică (adică puterea de înțelegere și interpretare a unui 
text, finețea analitică, subtilitatea disocierilor) și talentul 
literat (adică arta de a fi expresiv, de a da bine gânditului 
culoarea frumos exprimatului) s-au împletit atât de 
armonios și de convingător ca în cazul său și deseori 
lectura textelor sale critice produce o bucurie similară cu a 
lecturii unui foarte bun roman” (ULICI 1995: 474) Mircea 
Iorgulescu scrie un pamflet, iar Ulici bănuiește (previziune 
neadeverită sau adeverită numai parțial) că autorul ar putea 
chiar să părăsească „perimetrul criticii literare, sub atracția 
magnetică a altor zări ale prezenței publice” (ULICI 1995: 
478). Florin Manolescu trece surprinzător de la „poezia 
criticilor” la „literatura S.F.”, apoi la Caragiale, pentru ca 
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ulterior să se oprească la „enciclopedia exilului”, un fel 
de mișcare în zig-zag care ar putea fi asociată „jocului 
cu mai multe strategii”. Unde să-l cauți, printre aceste 
opțiuni derutante, pe Florin Manolescu, dacă nu tocmai în 
discontinuitate?! Se joacă, numai că pe teme foarte serioase, 
angajând ontologic. Ulici nu vede în cuvintele lui Florin 
Manolescu un autoportret, deși citează: „marea mobilitate 
a autorului lor, care se mișcă între comic și tragic, între 
poezie și proză, între genurile periferice (sonetul, fabula, 
imnul și tragedia)” (apud ULICI 1995: 481) etc., etc.  De 
reținut, totuși, că ceea ce Florin Manolescu considera că 
este un „joc de afirmare” a lui Caragiale, lui Ulici i se 
pare a fi „la o privire antropologică și etnologică, mărci 
ale specificului național” (ULICI 1995: 482). Evident că 
e vorba de o forțare. Dar ea vorbește despre flexibilitatea 
limitelor pentru criticii generației ʼ70, consecință poate 
chiar a nevoii de libertate. În tot cazul, el face „spectacol 
pur” din demonstrația pe care o realizează. În acest sens 
Laurențiu Ulici citează, afirmație memorabilă: „Drumul 
spre judecata de valoarea s-a transformat într-un spectacol 
pur, pentru că, dacă nu putem schimba mărimea unei 
valori, putem modifica în schimb calea de acces spre 
această valoare” (ULICI 1995: 479). Decurgând cumva 
din această idee, valabilă pentru toți criticii de prim nivel 
din generația lui, aproape peste tot nu adevăruri, ci ipoteze 
de interpretări, chestiune asupra căreia voi reveni. Astfel, 
vorbim de spectacole argumentative.  

D. Pe scenă, despre ipotezele de adevăr. Despre 
spectacol e cumva vorba în multe cazuri, și nu numai din 
acest punct de vedere, al traiectului argumentativ ori al 
„imaginației critice” (ULICI 1995: 499). Nu întâmplător 
există o apetență la criticii aceștia pentru parodie, 
manierism, artificiu, poate exces. Spectacolul pur al 
demonstrațiilor intră în această ecuație. În cazuri extreme, 
teatralitatea definește însăși miza opțiunilor biografice ale 
criticului. 

În cazul lui Vartic, încă de la prima carte, Ulici 
reține analiza făcută lui Minulescu, în cazul căruia 
„obsesia spectacolului” se ipostaziază în Don Juan, 
„expresie a instabilității erotice și a  instinctului teatral 
ostentativ”. Complementară, ideea că „la vechii greci 
nu era îngăduit să-ți arăți sufletul gol în agora”. De aici, 
reținerea observațiilor referitoare la convențiile scenice 
și la teatralitate. Citează Laurențiu Ulici: „Dacă un 
asemenea fapt nu e permis omului pe scenă, el este, în 
schimb, încuviințat actorului, pe cealaltă scenă. Simbolic, 
Ulise înlănțuit de catarg, în trăirea-i dezlănțuită, este 
într-un fel primul actor privit cu mincinoasă detașare de 
întâiul public, corăbierii cu scenă în urechi” (apud ULICI 
1995: 498). Preocuparea lui Vartic pentru Radu Stanca 
intră, la rându-i, în aceste coordonate care implică „măști 
succesive”, „teatralitatea structurală”, „tendința manieristă 
și tensiunea barocă”. De aici concluzia referitoare la Ion 
Vartic (și, fatalmente, la criticul generației): „El e mereu 
«contra», nu din orgoliul originalității – ci din, luate 
împreună, inteligență, spirit ludic, nostalgie «dandystă», 
modestie superioară, bună cuviință introspectivă” (ULICI 

1995: 500). Marian Papahagi e atras de felul în care, la 
Mateiu Caragiale (și implicat la Ion Barbu) funcționează 
„figurile ambiguității”. De fapt, „decadentismul și 
modurile imposturii, relația dintre Autor și Povestitorul-
personaj sunt marile teme ale eseului, dezvoltate 
meticulos, aproape pedant, până la acoperirea integrală a 
ideii de bază” (ULICI 1995: 490). Pedant? Decadentism? 
Impostură? Iată cuvinte care intră în jocul poeticii criticii 
lui Marian Papahagi, definitorii pentru critica unei întregi 
generații. Greu de spus dacă e vorba despre o reacție 
instinctivă la sistem, dacă e o sincronizare datorată 
hazardului. Ce scrie Andrei Pleșu? Pentru Ulici, Minima 
moralia e, finalmente (finalmente și pentru că e concluzia 
prezentării pe care i-o face)  „balada cu adieri elegiace a 
unui intelectual de mare clasă, care de teama întâlnirii cu 
Oedip (ce productivă și cât de justificată temă!) refuză să 
poarte, fie și din necesități terapeutice, masca sfinxului” 
(ULICI 1995: 497). Într-un fel, ca și în alte cazuri, însă, 
Ulici face aici o afirmație care e aplicabilă, prin extensie, 
întregii generații. Memorabilă fiind, deși ambiguă în 
semnificațiile ei, afirmația aceasta e un enunț în oglindă, 
care fascinează, deși înșală; afirmație memorabilă și 
pentru că se referă la adevăr. Critica aceasta nu mai crede 
în adevăr, ci în ipoteze, în scenarii argumentative, în ceea 
ce am numit ficțiuni critice. Deși există câțiva militanți, 
aproape fanatici, în interiorul ei, generația are un puternic 
sentiment al neputinței – și atunci transformă neputința 
în victorie, în manifestarea plenară, sau mai degrabă 
exhibată, a subiectului și a posibilităților de interpretare. 
De altfel, aici, până și „fanaticii” se joacă. Tocmai de aceea 
adevărul pare că nici nu contează. Nu există un singur 
adevăr. Orice adevăr e iluzie, iar criticii fac din iluzie, 
din ipoteza interpretărilor pe care le lansează o redută, pe 
care trebuie să o cucerească și cu care se apară. Lipsa de 
adevăr, în tot cazul, nu e o justificare pentru oportunism și 
cameleonism, ci o falie prin care, strecurându-se, se poate 
reîntemeia subiectul, ca să nu spunem, prețios poate, deși 
nu tocmai neadevărat, ființa. 

 În tot cazul, merită să insistăm puțin (pluralul, 
să se înțeleagă, este aici expresia nu a impersonalității, 
ci, dimpotrivă, a nevoii de a angaja în discuție cititorul, 
sau, ca să ne proiectăm în ficțional, naratorul) asupra ideii 
de adevăr. Să citim aici cuvântul adevăr ca semnificând 
interpretare unică, definitivă, de fapt, ne-dialogală. Și 
să ne oprim la câteva cazuri. În ce-l privește pe Marian 
Papahagi, Ulici reține două studii ilustrative pentru 
personalitate criticului: Figurile ambiguității,despre 
Mateiu Caragiale, și Textul din text, care are ca obiect 
Veghea lui Roderick Usher, în fapt, Eulaliile lui Dan 
Botta. Ulici numește acest text „bizar și irelevant” și în 
paranteză, imediat, continuă: „știm din lecturi că oamenii 
cei mai inteligenți sunt și cei mai susceptibili de a greși” 
(ULICI 1995: 490). La Florin Manolescu, Ulici remarcă 
faptul că afirmațiile iau forma interogațiilor; la Al. 
Călinescu, reține, pe lângă ideea „lucidității maladive” din 
romanele lui Anton Holban, ipoteza unei alte interpretări, 
sugerate chiar de Al. Călinescu, a cabotinismului. Și Ulici 
invocă riguros cele două secvențe în care Al. Călinescu 
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se apropie de această idee. Cum lui Ulici (poate tocmai 
pentru că implică teatralitatea, conștiința dublului etc.) 
ideea i se pare mai modernă decât aceea a lucidității, își 
exprimă speranța că Al. Călinescu se va opri cândva și la 
această ipoteză, pe care s-o dezvolte. La Livius Ciocîrlie 
problema adevărului vreunei ipoteze interpretative nici 
nu poate fi pusă. Chiar și așa, „valoarea cărții lui Livius 
Ciocîrlie, spune Ulici, vine și din relativismul criticului 
(trăsătură, iată, și ea modernă)” (ULICI 1995: 476). 

Relativism poate însemna însă chiar opțiune 
excesivă, interpretare abuzivă. Eseul lui Marian Papahagi 
despre Ion Barbu, de exemplu, „rămâne însă remarcabil 
prin finețea mijloacelor analitice puse în slujba unei idei 
critice in-valide” (ULICI 1995:490). În cazul afirmației lui 
Marin Mincu că „poezia se autoscrie pe sine indiferentă 
față de voința agentului liric”, Ulici afirmă: „observație 
mai mult subtilă decât adevărată, dar coerent legitimă 
din perspectiva aleasă de critic” (ULICI 1995: 483). 
Câteva cuvinte folosite de Ulici spun totul în acest sens: 
incertitudine, în legătură cu Liviu Ciocîrlie, fidelitate 
scotocitoare, în cazul lui Papahagi, semnificantul ca sens, 
tot la Ciocîrlie. Tocmai de aceea nu adevărul e pus de 
Ulici în discuție. Interpretările Ioanei Em. Petrescu, ale lui 
Ion Vartic (mai ales ale lui) rezistă prin ceea ce aș numi 
pregnanța ipotetică, scenariul credibil, textul provocator. 
Ceea ce contează rămâne, cum observam în analiza 
făcută de Ulici lui Florin Manolescu, „spectacolul pur al 
organizării demonstrațiilor” (ULICI 1995: 482), așadar 
jocul. Iar în joc e vorba și despre mască, așa cum este vorba 
și despre dublu. Nu întâmplător, în finalul comentariului 
despre Florin Manolescu, Ulici reține afirmația acestuia: 
„Căci atunci când ți se cere să minți și se așteaptă de la 
tine să faci lucrul acesta, nu poți fi răsplătit pentru că spui 
adevărul” (apud ULICI 1995: 482). Pentru a continua: 
„Caragiale în viziunea lui Florin Manolescu și-a construit 
cu inteligență și conștiință profesională opera și viața astfel 
încât să evite și în același timp să întâmpine «răsplata». 
Cum te poți, așadar, apropia de adevăr fără să spargi jocul 
iluziilor?” (ULICI 1995: 482). Dar și mai interesante sunt 
observațiile făcute în contextul discuțiilor provocate de 
Ion Vartic, unde se vorbește explicit despre „imaginație 
critică”, despre „relație speculară”, despre „inteligență 
speculativă și spirit ludic”. Într-un fel, cuvintele despre 
lirismul lui Radu Stanca sunt elocvente pentru „fiorul” 
criticii șaptezeciști, al lui Ulici însuși, care transcrie: 
lirismul lui Radu Stanca „nu presupune o teatralitate a 
actorului, care improvizează pe baza unui scenariu minim, 
dimpotrivă, rostirea este mediată de personaje – măștile sale 
– prinse într-o «situație poetică». E adevărat însă că acestea 
se mișcă și declamă pe scena imaginară cu o dezinvoltură 
de-a dreptul actoricească. Pe de altă parte, lamentațiile sunt 
un fel de farse tragice, în care poetul, trubadur mincinos, 
induce în eroare, după cum se și autointitulează, pentru a 
rupe apoi vraja iluziei printr-un amănunt grotesc, printr-o 
poantă ironică ori chiar prin râsul său tragic” (ULICI 1995: 
498). Umbra existențialiștilor plutește în permanență 
peste acest joc care implică dedublare, parodie, oglindă, 
manierism, atitudine de dandy, dar și absurd. 

Așadar, adevărul? Poate înainte de toate al celui 
care scrie, al criticului, al ființei lui care face o subtilă 
echilibristică între „model” și „oglindă”, ca să parafrazăm 
chiar titlul unei din cărțile lui Vartic reținute de Ulici. Nu 
știu dacă va fi simțit fractura care se produce astfel între 
critica aceasta și sistemul politic în care criticii trăiesc, dar 
e interesant că, vorbind despre Vartic, Ulici reia următoare 
afirmație despre Mateiu Caragiale, care ar reprezenta, 
„alături de Barbey și Baudelaire, acel gen de scriitor-dandy 
despre care vorbește Sartre, și care provoacă o «ruptură 
mitică» între el și clasa sa socială, ruptură concretizată în 
gesturile simbolice ale unei aristocratizări spirituale” apud 
(ULICI 1995: 498). Mie mi se pare că afirmația reflectă, 
ca o oglindă înșelătoare, totuși, nemincinoasă, statutul 
criticii generației ʼ70. Despre aristocratizare spirituală e 
vorba în refuzul de a intra în canon, de a accepta jocul 
social existent, de a valida, sub orice formă, sistemul. 
Elocvent, poate cel mai elocvent dintr-un anumit punct 
de vedere, cazul Marin Mincu. Recunoscut mai degrabă 
ca un fanatic al metodei (în fine, până la un moment dat, 
al metodelor), inclement, figură publică, dornic să fie 
prezent pe scena publică, angajat, incomod (și pentru 
criticii din generația anterioară), orgolios, Mincu ar părea, 
de la o oarecare distanță, că invalidează „modelul” criticii 
liberale a anilor ʼ70. Dar Ulici trece dincolo de această 
suprafață. Iar atunci când identifică „tradiționalismul 
critic cu ambiția revelării și relevării unei mito-poetici 
autohtone”, „simili-tematismul”, „ocheanul structuralist”, 
„ușoara predominanță psiho-critică”, reține, de fapt, ca 
trăsături dominante, „mobilitatea și disponibilitatea”. 
Nu sunt acestea trăsături ale ludicului? Finalmente, ale 
unui ludic edificat, poate, dacă nu pe conștiința, măcar 
pe amenințarea resimțită acut a eșecului. Și nu e vorba 
doar despre o conștiință de sine a criticului, ci a criticii 
ca instituție. De aici opinia lui Ulici, declanșată de critica 
lui Marin Mincu: „Literatura – apare din ce în ce mai 
limpede – este un munte pe care un Sisif-critic îl tot urcă 
și îl tot coboară fără a ajunge vreodată pe platoul cel mai 
de sus, o escaladare mereu afirmată și mereu negată, 
repetată la nesfârșit cu sorți de izbândă întotdeauna, 
întotdeauna neizbutită. Cum spune Marin Mincu, critica 
«nu e altceva decât o încercare mereu reluată de a controla 
existența operei». A controla înseamnă de fapt a valida, 
operație pe care, însă, opera (literatura) o tot refuză (cu 
asta echivalează perenitatea plurisemantică a operei, 
inaderența ei la o singură interpretare) preferând să se auto-
valideze, să-și controleze ea însăși existența în planurile 
succesive, stratificate, ale receptării cronologice” (ULICI 
1995: 483). 

În fapt, critica implică tocmai de aceea un joc, 
asumat însă fără rest. Pentru cine știe cât de angajat 
polemic și militant era Marin Mincu, asocierea lui cu 
ludicul poate să surprindă, căci ludicul pare consonant 
relativității. Or, conștiința relativității (dramatică, chiar) 
nu exclude convingeri ferme. În tot cazul, nu știu câți 
dintre cei care au scris despre Marin Mincu se vor fi gândit 
să-i asocieze personalitatea și construcțiile teoretice și 
analitice cu ludicul. Întâmplarea face să citesc acum 
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cuvintele cuiva care i-a fost apropiat și care cu siguranță 
îl cunoștea prea bine, doctorand, discipol și apărător al lui 
Mincu. Să crezi că-l poți apăra pe Mincu vorbind despre 
apetența lui pentru joc? De fapt, miza ludică e corelată 
cu ceea ce Dorin Popescu numește funcția totemică a lui 
Mincu. Aici e de fapt miza: a echilibrului, a prezenței 
ludicului sub masca totemicului. Citim: „Mincu apare a fi 
crezut (cel puțin de când s-a întors în România spre a nu 
mai pleca din Ea) că prin sacru și totem poate organiza 
rezistența supremă împotriva pierderii sensului semiotic al 
acestei lumi”. Pentru a continua în paragraful următor: „În 
fine, ușor paradoxal, odată cu Marin Mincu pare a fi murit 
funcția ludică a criticii în România. Dincolo de savoarea și 
spectacolul interpretării/ construcției critice, Mincu regiza 
mari întâlniri textuale labirintice, construia lumi juxtapuse 
și suprapuse, coduri și limbaje alchimice, între pliurile 
cărora ne ghida (gratuit și sever) rătăcirile”, pentru a vorbi 
mai încolo despre „seducția amânării perpetue a ieșirii 
labirintice” (Popescu 2019: 5). În felul acesta, Mincu nu 
numai că e ilustrativ pentru toți colegii săi de generație, 
dar e și mai elocvent prin felul în care dimensiunea ludică 
nu exclude angajamentul, dus până la extrem. Prin urmare, 
critica, cu spectacolul ei demonstrativ, se salvează tocmai 
de conștiința, repetată cu fiecare interpretare, a neputinței 
sale sisifice. Cu spectacolul ei demonstrativ sau cu ceea 
ce la Livius Ciocîrlie, unde e vorba mai degrabă despre 
o ieșire din scenă, de o retragere în culise, de enunțarea 
oricărei spectaculozități, ar putea fi numit anti-spectacol. 

E. Totuși, literatura. Or, de ce să nu spunem că 
tocmai din această conștiință a neputinței decurge, într-o 
formă sau alta, salvarea criticii, ca și a literaturii. Și 
ridicând această problemă ne situăm în punctul culminant 
al analizei noastre, al libertății pe care critica o instituia în 
spațiul dogmatic al vieții politice. După Tezele din iulie 
1971, a face posibilă opera ca spațiu al „semiozei infinite” 
și al celei ludice și speculare (dacă nu cumva și sepulcrale) 
era nu numai un pariu, era o validare a viziunii liberale 
care, ascunsă în actul periferic al criticii literare, îndrăznea/
reușea să supraviețuiască. Și aici tot prezentarea lui Mincu 
(și Mincu însuși) ne este de ajutor. Cuvintele lui Ulici pe 
care le citez aici se află în imediata continuare a secvenței 
citate anterior: „Și când critica ajunge să cunoască și să 
recunoască această proprietate a literaturii (ce altceva 
e «textualizarea?!»), ce-ar mai rămâne de făcut? Critica 
modernă, în variantele «semiotică» și «textuală» mai cu 
seamă, a descoperit ce este literatura, materia din care e 
făcută, corpul ei, ca să zic așa, teluric. A mai descoperit 
însă ceva: că acest corp e locuit de un altul, imaterial, să-i 
zicem eteric, despre care deocamdată (din fericire!) nu 
poate da seamă, mai exact nu poate spune nici mai mult 
și nici altceva decât reușea prin metodele prestructuraliste. 
Dar și așa, făcând lumină în anatomia operei, critica mai 
«nouă» e demnă de tot respectul precum și de tot atâta 
compasiune câtă arată ea criticii mai «vechi», pentru că 
amândouă sfârșesc practic în același punct: înaintea tainei 
din inima vie a operei, înaintea firului invizibil care o leagă 
pe aceasta de inima vie a cititorului și care electrizează, 

imprevizibil și fatal, două «corpuri electrice»: sufletul 
omului și spiritul cuvântului, entități complementare și 
reactive. Cu toate astea, critica mai «nouă» are încă merite 
insuficient subliniat: în orgoliul ei autonomist, tradus cu 
sublimă ipocrizie printr-o desăvârșită, în aparență, supunere 
față de obiectul literar, ea e cea mai puțin iluzionistă dintre 
toate” (ULICI 1995: 483). Iată un fragment amplu, cu o 
explozie de idei, care necesită multiple comentarii. Și nu 
știu dacă ele relevă cu adevărat gândirea lui Marin Mincu; 
cert este că îl relevă din plin pe Laurențiu Ulici. 

Ideea mai apare de câteva ori, chiar dacă nu cu atâta 
precizie ca aici. E reluată explicit în discuția despre Marian 
Papahagi, care ajunsese să spună că, „așa cum o concepe 
Ion Barbu, poezia este un produs exclusiv al intelectului” 
(apud ULICI 1995: 490). Or, Ulici comentează: „Că poezia 
nu a fost, nu este și nu va fi vreodată un produs exclusiv al 
intelectului ar fi trebuit s-o știe Marian Papahagi, tot așa 
cum și Ion Barbu știa de vreme ce, chiar în citatul pe care 
se sprijină criticul apare precizarea negativă («Desigur, 
ca tot absolutul: o pură direcție, un semn al minții»)”, și 
comentariul continuă, finalizându-se cu observația citată 
anterior, în care Ulici vorbește despre „finețea mijloacelor 
analitice puse în slujba unor idei critice in-valide” (ULICI 
1995: 490). 

Ar mai fi de invocat aici o situație. În discuția 
despre Livius Ciocîrlie, Ulici reia ideea cu care acesta 
se apară în fața posibilelor acuzații că, vorbind despre 
viața scriitorilor, i-ar coborî la nivelul omului comun. A 
vorbi despre corespondența scriitorilor e ca și cum te-
ai uita pe gaura cheii în viața lor privată. Cum se apără 
Livius Ciocîrlie în fața unei astfel de acuzații, pe care o 
prevede?! Spune Ulici: „Familiaritatea cu artiștii dacă nu 
are o motivație meschină, de pildă aceea de a-i «micșora, 
pentru a-ți dovedi că sunt și ei ca și tine, dacă nu mai răi», 
e binevenită – continuă criticul – întrucât «le sporește 
misterul și te aduce în preajma unui miracol»” (apud 
ULICI 1995: 473). Așadar, opera ca miracol, opera care 
are o aură invizibilă, opera ca taină. Iată miza viziunii 
liberale asupra literaturii. 

Pentru finalul acestei demonstrații, aș alege ceva 
din secvența dedicată lui Marin Mincu. Ultimul paragraf 
despre Mincu începe cu un citat: „Tendința supremă a 
oricărui critic – afirmă Mincu – este aceea de a întemeia 
un sistem de semne acolo unde în aparență nu există decât 
hazard și a dovedi chiar sistematicitatea hazardului” (apud 
ULICI 1995: 484). Fermecătoare idee, fără îndoială. La 
fel de provocatoare precum comentariul lui Laurențiu 
Ulici: „Fără îndoială, ipoteza lui Marin Mincu despre 
poezia barbiană e mai convingătoare decât cele propuse 
de critică, de la Vianu încoace. Asta nu înseamnă că 
altele, de aceeași probabilitate, n-ar fi posibile. Aflând 
din eseul lui Marin Mincu ce-ar putea fi poezia lui Ion 
Barbu (desigur, «text»!), nu aflăm din el și de ce ne place 
poezia lui Ion Barbu. Atâta timp cât nu va pretinde să 
dea un singur și pentru totdeauna răspuns la o asemenea 
întrebare, critica va supraviețui. Ciudată, impenetrabilă a 
sensului victorios din înfrângere! Pare-mi-se că, prin asta, 
într-un fel mai puțin obișnuit, critica, orice critică, este, 
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la rându-i, un «text»” (ULICI 1995: 484) . Idei multiple 
puse în dezbatere, într-un fel de sinteză cu caracter auto-
definitoriu. Acesta e, în fond, programul critic al lui Ulici. 
Intuise, însă, că, dacă e să se salveze, critica o poate face 
tocmai coborând de pe soclu și renunțând la putere; și dacă 
e text, e ea însăși o taină și implică interpretarea. Probabil 
că nu e singura soluție viabilă. 

Favorabil noilor metode, pe care le consideră 
absolut necesare, cu atât mai mult cu cât ele fac diferența 
posibilă (în fond, câte metode, cel puțin tot atâtea opere 
într-un text, sau texte într-o operă), Ulici crede încă în datul 
indicibil al operei. Critica, tocmai cea manifestată sub 
semnul ipoteticului, jocului, relativului etc., e o validare a 
acestui punct de vedere. În fond, din învinsă, adică supusă 
contextelor, ea fandează ușor, ca în exercițiile de lupte 
japoneze, simulând o retragere, pentru a se reîntemeia, 
și odată cu sine, a reîntemeia sensul ascuns al artei, greu 
de înregistrat și cu atât mai greu de construit la comandă. 
În fond, toate acestea vorbesc despre victoria spiritului în 
vremuri de dictatură.

La drept vorbind, excursul meu n-ar trebui să se 
oprească aici. Și dacă aș fi unul dintre acei critic care se 
respectă, ar trebui să fac câțiva pași mai departe, pentru a 
urmări, sau a răspunde la următoarele probleme: 

1. Cum s-a configurat un asemenea „sistem” în 
devenirea lui Ulici? – și pentru aceasta, ar trebui citite 
textele lui Ulici despre criticii incluși aici, în prima linie, 
care preced analiza sintetică de-acum; ar trebui văzut cum 
sunt ei analizați în cronicile de întâmpinare, reluate toate, 
cred, în volumele din seria Prima verba. Mai exact, există 
o istorie a identificării trăsăturilor definitorii ale fiecărui 
critic până la a fi considerate constante pentru întreaga 
generație?

2. Nu cumva se regăsesc și în opera criticilor de 
pe nivelul al doilea trăsături ale modelului identificat/
construit de Ulici? În plus, ce anume ratează el din opera 
critică a acestora și ce anume lasă pe dinafară din opera 
criticilor aflați la nivelul întâi? Altfel spus, dincolo de 
modelul pe care-l articulează, există și altceva relevant în 
critica colegilor săi de generație? 

3. Va fi ajuns Ulici la o depășirea a stadiului difuz, 
articulat din mers, al propriei viziuni asupra criticii și 
asupra criticilor din generația sa?! Va fi fost conștient că 
analizele pe care le face ar putea să slujească mai degrabă 
construirii de sine decât reflectării unei situații de fapt 
referitoare la întreaga generație? 

4. Ce similarități există între acest model, care 
vizează, într-un sens foarte larg, critica literară, și cel 
deductibil din poezia (poate chiar și proza) generației ʼ70? 
Liniile de continuitate, dacă ar exista, ar putea fi explicate 
prin existența aceluiași context geo-politic și cultural. În 
tot cazul, ironia și manierismul erau note definitorii și ale 
poeziei generației sale.  

5. Și nu în cele din urmă, poate ar trebui ca cineva, 
care ar lua de bună investigația mea (de nu, să propună 
alta), să privească opera lui Ulici în integralitatea ei, fără 
să-i scape dimensiunea diacronică, adică devenirea, pentru 

a putea, abia atunci, să explorăm morfologia problemei 
puse în discuție, adică identitatea criticii literare a 
generației ʼ70 (și implicit din anii ʼ70-ʼ80);

6. O privire de suprafață ar putea spune că există 
o selecție relevantă a autorilor despre care șaptezeciștii 
scriu, deși e de văzut în ce măsură această selecție are 
fundamente istorice (opțiunile sunt determinate de 
schimbarea regimului politic din 1989?) și în ce măsură 
există din acest punct de vedere anumite metamorfoze 
individuale. Cert este că, în explorări care refuză orice 
amintire a explorărilor monografice, I.L. Caragiale, Ion 
Barbu, Mateiu Caragiale, Eminescu, Cioran revin obsesiv 
în preocupările criticilor. Nu poate să ne scape din vedere 
și faptul că, ambii născuți la început de octombrie, Livius 
Ciocîrlie și Ion Vartic scriu despre Caragiale și despre 
Cioran. Cum am ajuns eu însumi să scriu cărțile despre 
Cioran și Caragiale, mi-e greu să spun. 

În locul acestor explorări, prefer o analiză 
cantitativă, de tip statistic. Voi trece pe verticală numele 
criticilor și eseiștilor aflați pe primul nivel al piramidei 
construite de Laurențiu Ulici, iar pe orizontală trăsăturile 
care ar putea constitui constantele generației. În felul 
acesta,  se construiește, obiectiv, o imagine globală 
relevantă, care nu mai poate să manipuleze. Voi include pe 
orizontală, prin cifre, următoarele trăsături:

1. Criticii sunt (sau „riscă” să devină) și altceva 
decât critici (altceva decât critici);

2. Criticii tratează teme care exced teritoriul 
consacrat al literaturii (altceva decât literatura);

3. Dispoziția ontologică și angajarea existențială;
4. Fundamentul relativist față de propria analiză;
5. Adevărul ca ipoteză de adevăr;
6. Criticii ca „scriitori de critică” (inteligență și 

talent);
7. Saltul de la tehnică și cultură la analiză și 

expresie;
8. Ludicul (critica, spectacol argumentativ; jocul 

fără adevăr)
9. Obsesia scenei (predispoziția spre manierism, 

exces, parodie, joc, exhibare; dandysm);
10. Literatura ca taină.

După această privire statistică, lucrurile cred că 
sunt destul de clare. La drept vorbind, toate trăsăturile 
acestea definesc figura lui Ulici însuși, absent din 
portretul de grup realizat aici și, totuși, atât de prezent. 
De ce nu ne-am imagina – asemenea lui – că peste 1000 
de ani, un cercetător din post-istorie ar putea să găsească, 
rătăcite în vreun ungher, zece cărți din critica generației 
ʼ70 și ar încerca să-i reconstituie prin ele spiritul. Ei, 
bine, eu aș paria pe următoarele: Caragiale sau vârsta 
modernă a literaturii (1976), Mari corespondențe 
(1981), Caragiale și Caragiale. Jocuri cu mai multe 
strategii (1971), Eseu despre textualizarea poetică 
(1981), Expresivitatea involuntară (1977), Cosmologia 
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„jocului secund” (1968), Eros și utopie (1980), 
Eminescu, poet tragic (1978), Romanul condiției umane 
(1979), Minima moralia (1988), Modelul și oglinda 
(1982). Mai mult de-atât, după citirea lor, specialistul 
din post-istorie va fi putut înțelege că, dincolo de detalii, 
criticul șaptezecist:

•	 Timorat și orgolios, în absența unei 
susțineri publice externe, va fi făcut apel inițial la spațiul 
protector al unor metode incisive, dar alienante, pentru 
a ajunge ulterior la polul opus, punându-se pe sine în 
prim-plan;

•	 Refuză scena vieții literare imediate 
și scena publică, refugiindu-se dacă nu la catedră, 
atunci pe o scenă accesibilă doar experților sau pe una 
reflectată în oglindă. Fără narcisism, criticul acesta e, de 
fapt, dublul său; 

•	 Ca dublu al său, el doar joacă ipostaza 
posedării adevărului, pentru care merită să se lupte. Dar 
literatura e un teren mai cuprinzător decât se crede și în 
pătrunderea tainei ei poate apela la scenarii și arhitecturi 
argumentative cât mai variate, excesive chiar. Cu 
ipotezele acestea de interpretare, se construiește înainte 
de toate pe el însuși;

•	 Are cultura dialogului, dar iubește 
monologul; un izolat, ar putea fi asemuit lui Ulise, care, 
„înlănțuit de catarg, în trăirea-i dezlănțuită, este într-un 
fel primul actor privit cu mincinoasă detașare de întâiul 
public, corăbierii cu ceară în urechi” (apud ULICI 1995: 
498).

În totul, criticul șaptezecist e un ironist. Ca și 
cum n-ar ști că există călinescieni și lovinescieni, e 
dispus să se joace cu gravitate sinucigașă, făcând un 
pas înapoi de pe metereze, dar și de pe soclu ori de la 
tribună, coborând în țesătura sofisticată a subiectului, 
în căutarea unei identități precare. A propriei identități, 
pentru care ceilalți par să fie doar mijloace de relevare. 
E fascinat de ipotetic și se refugiază în text. Textul a 
devenit singura lui salvare.
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Luigi BAMBULEA

Hermă la Paul Celan. 
Despre Fuga Morții

FUGA MORȚII

Negru lapte al zorilor seara îl bem 
la amiază îl bem dimineaţa îl bem noaptea 
îl bem şi bem 
săpăm o groapă-n văzduh acolo patul nu-i strâmt. 
În casă stă un bărbat cu şerpii se joacă el scrie 
când seara se lasă el scrie-n Germania părul tău auriu Margareta 
el scrie şi iese în faţa casei şi stele scânteie el fluieră şi-şi cheamă dulăii 
îşi fluieră jidovii să sape o groapă-n pământ 
ne ordonă cântaţi acum pentru dans. 

Negru lapte al zorilor noaptea te bem 
te bem dimineaţa-n amiază şi seara te bem 
te bem şi te bem. 
În casă stă un bărbat cu şerpii se joacă el scrie 
scrie când seara se lasă-n Germania părul tău auriu Margareta. 

Părul tău de cenuşi Sulamita săpăm o groapă-n văzduh acolo patul nu-i strâmt. 

El strigă săpaţi mai adânc în pământ voi unii voi alţii cântaţi mişcaţi din arcuş 
îşi scoate pistolul din brâu îl flutură – albaştri-i sunt ochii 
înfingeţi mai bine lopate voi unii voi alţii cântaţi pentru dans mai departe. 
Negru lapte al zorilor noaptea te bem 
la amiază te bem dimineaţa şi seara 
te bem şi te bem 
în casă stă un bărbat cu părul tău auriu Margareta 
părul tău de cenuşi Sulamita cu şerpii se joacă. 

El strigă mai dulce moartea cântaţi moartea-i un maistru din ţara germană 
el strigă mai sumbru atingeţi viorile atunci veţi sui ca fumu-n văzduh 
atunci veţi avea o groapă în nori acolo patul nu-i strâmt. 

Negru lapte al zorilor noaptea te bem te bem la amiază moartea-i un maistru din 
ţara germană 
seara te bem dimineaţa te bem şi te bem 
moartea-i un maistru din ţara germană ochiul lui e albastru 
cu glonţul de plumb te loveşte te loveşte precis 
în casă stă un bărbat părul tău auriu Margareta 
dulăii asupra-ne asmute, ne dăruie-o groapă-n văzduh 
cu şerpii se joacă visează e moartea-un maistru din ţara germană 
părul tău auriu Margareta 
părul tău de cenuşi Sulamita. 

       (trad. M. Banuş)
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Ca un timp ce anunţă, cu revărsarea lui 
ameninţătoare, crepusculul, „negrul lapte al zorilor” 
este ultima băutură „euharistică” a unor condamnați. 
În ceea ce are el mai propriu simbolic, laptele emană 
energiile şi imaginile vieţii; ca băutură neagră însă, 
el comportă o semantică şi o simbolică opuse, pentru 
a desemna condamnarea şi sfârşitul tragic. Reparcurs 
din sens invers, drumul spre origine se încheie cu 
revelaţia morţii (pe care o face explicită imaginea – 
opusă originii – a băuturii nefaste, a otrăvii). Astfel 
se încheie sumbrul pelerinaj al deportării „în ţara 
germană”: și anume, în ritmurile unui dans iniţiatic, 
al cărui maestru este, ascuns între pletele aurite ale 
Margaretei, Mefistofel însuşi (figură contraprofetică al 
cărei mesaj oracular este maledicția: „atunci veți avea 
o groapă în nori”). El contrapunctează mesajul vizionar 
al profetului, care este aici poetul; iar din spatele lor 
pulsează tăcerea Marelui Anonim, care este Yahweh, 
irezolvabila şi cumplita Absenţă ce reverberează din 
abisul discursului, golul din centrul său (acea „groapă 
în văzduh”, pe care o gravitează sacrificații). Di/
Simetriile, opozițiile, dubletele simbolice şi armoniile 
funebre ale acestei fugi a morţii ilustrează, în regim 
liric (şi ontologic), problema nefiinţei. Nuanţată 
ca problemă a vinei tragice, ea este formulată sub 
imaginea sacrificială a morţii nevinovatului. Având 
rezonanţa unui imn pe care se desfăşoară lungile şiruri 
ale deportaţilor în Babilon, Fuga morţii este, de fapt, 
în interpretarea lui Paul Celan, recviemul poetic al 
Şoahului. 

Poemul vibrează, la fiecare vers, la fiecare 
articulație prozodică, cu un „zgomot” de fond pe care 
cititorul îl recunoaște, fiindcă este caracteristic întregii 
creații poetice celaniene. Nu titlul induce senzația 
muzicalității, caracterul simfonic al textului, de 
recviem, ci stilul, dicțiunea, desfășurarea incantatorie a 
„franjelor” sonore. Este o țesătură iradiantă a textului, 
care, explicabilă ca o oscilație, în conștiința cititorului, 
a verbelor, a repetițiilor, a simbolurilor, face să pară că 
versurile șerpuiesc în părul medusian al Margaretei. 
Contrapunctul acestei sarabande mefistofelice este 
dansul sufletelor binecuvântate (Gluck), care își 
deambulează mormântul săpat cu propriile mâini 
pe ritmurile tragicului psalm davidic 136 („La râul 
Babilonului, acolo am șezut și am plâns…”). O ușoară 
dezarticulare a discursului face evidentă întâlnirea 
mai multor „partituri” suprapuse (deci textul este 
conceput muzical), partituri care, lingvistic, se pot 
transcrie doar în succesiune, dar care, ca straturi ale 
unei polifonii, ar trebui citite în simultaneitate. După 
cum o probează lirica târzie a lui Celan, el gândește 
textele paradigmatic (citibile și pe verticală), nu doar 
sintagmatic (adică pe orizontală); cognitiv și imaginar, 

spațiul textului poetic (neo)modernist sau avangardist 
se organizează nu prin aglutinarea vocabulelor și a 
imaginilor, ci prin dispersarea lor ondulatorie în raza 
versurilor.
 „Negrul lapte al zorilor” – imagine a apropierii 
unui timp tanatic – este, înainte de toate, încifrarea 
unei negaţii şi a unei regresii. Opus fertilităţii laptelui 
sănătos, acest lapte negru izvorăşte parcă dintr-o sursă 
a nefiinţei, sugerând totodată (prin aspectul paradoxal 
al imaginii) întoarcerea la indistincţiile primare şi la 
tenebrele inexistenţei (în care se confundă culorile, 
substanțele). A bea negrul lapte înseamnă, aici, a 
asimila (ca într-o euharistie negativă) substanța 
negativă a timpului, a cărui cratofanie demonică este 
umbra morții. Bărbatul care „cu şerpii se joacă” este 
prefigurat în conotaţiile malefic-masculine ale acestei 
cromatici – lapte negru – (de vreme ce albul – specific 
în mod firesc laptelui – comportă conotaţiile, pozitive, 
ale maternităţii şi feminităţii). Exprimând extenuarea, 
disperarea sau angoasa, repetiţia refrenului („seara 
îl bem / la amiază îl bem dimineaţa îl bem noaptea 
îl bem şi bem”) nu este altceva decât descumpănirea 
dreptului în faţa morţii nedrepte; este util să observăm, 
de altfel, că întreg poemul se construiește – oarecum 
simfonic – pe serii opozitive și repetitive. Ca Iov, 
descurajat în faţa stihiei stârnite în propriul trup, 
poetul cântă aici teama în faţa stihiei istoriei. Dublate 
de mysterium tremendum (stârnit odată cu primul fior 
al morții), teama și descurajarea străbat din întreg 
poemul, cu o rezonanţă sugestiv tanatică. El însuşi 
implicat în acest imn tragic, pe care îl intonează în 
numele vocilor celor deznădăjduiţi – absorbite în 
propria voce, sublimată liric –, poetul vede tragedia 
în desfăşurare (de unde prezentul obsesiv al tuturor 
verbelor poemului): în timp ce poemul se scrie, 
poetul priveşte. Vederea și rostirea sunt simultane, 
iar acest gestalt vizual este o specificitate retorică a 
genului profetic (intens practicat de Celan în lirica 
sa). Estetic însă, este semnul vizionarismului, care 
deschide acest poem, dinspre experienţa unei drame 
particulare, înspre conştiinţa unei tragedii colective. 
Sub orele astrale ale crepusculului – simbolizate de 
stele care scânteie – se regizează această tragedie, de 
către bărbatul ce scrie părul auriu al Margaretei; el 
ordonă săparea unei gropi „în văzduh”, a unei gropi 
„în pământ”, a unei gropi „în nori”: (căci) „acolo patul 
nu-i strâmt”. Este o matcă aeriană, celestă, diafană, 
este leagănul celor reîntorşi spre origini; fiindcă din 
această „groapă în nori” se înalţă un turn, pe care – 
exclamă lucifericul magister ludi – „veţi sui [„voi unii, 
voi alţii”] – ca fumu-n văzduh” (semn de bună-primire 
a sacrificiului celor nevinovaţi, care au destinul lui 
Abel). Ipostază a lumii sinuoase, ofidiene, „maistrul 
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din ţara germană” face aceeaşi promisiune mincinoasă 
a Șarpelui din Geneză: el promite înălțarea, dar oferă 
moartea, obligându-i pe condamnați la un dans în jurul 
gropii, ritual funebru în timpul căruia „el strigă mai 
dulce moartea”, „el strigă mai sumbru”, el conduce 
martirii spre sacrificiu (de unde previzibila invocare 
a dulăilor, reflex retoric ce camuflează un element din 
constelația morții, și anume animalul plutonic Cerber). 
  Nu este lipsită de temei interpretarea 
arhetipal-luciferică a personajului masculin obsedant 
din poemul lui Celan. Dimpotrivă, sunt argumente 
(dincolo de cromatica malefică sau de simbolurile 
ofidiene și tanatice) care ar susţine o astfel de 
interpretare. Citit atent, poemul apare ca un palimpsest, 
la originile căruia, îndepărtate, dar încă lizibile, stau 
– sugestive şi profund simbolice – două ipostaze 
feminine recognoscibile. Margareta şi Sulamita 
semnifică, la patru niveluri diferite, una şi aceeaşi (di)
simetrie. 

a) Cultural, opoziţia dintre faustica Margareta 
şi delicata Sulamita („părul tău auriu Margareta / părul 
tău de cenuşi Sulamita”) conţine diferenţa dintre 
textul biblic revelat şi textul cult goethean, respectiv 
întâlnirea celor două mari culturi cărora le aparţin: 
cultura iudaică, pe de o parte, cultura germană, pe de 
altă parte. Este opoziția dintre Cântarea Cântărilor și 
fuga teutonică. 

b) Simbolic, cele două ipostaze feminine 
sunt metonime a două popoare care se întâlnesc în 
istorie într-un chip dramatic (și care s-au intersectat, 
lingvistic, în chiar dialectul iudeo-german idiș, vorbit 
de poet). Mireasă a regelui, Sulamita simbolizează – 
prin sinecdocă – poporul acestuia, în acest caz poporul 
evreu; mireasă a lui Faust, Margareta simbolizează 
trupul materializat al proiecţiilor, aşteptărilor şi 
proiectelor faustice ale poporului german. (O astfel 
de identificare între mireasă şi popor / cetate este 
conţinută în profetismul iudaic – Is. LXI.10, Os. I –, 
dar şi în literatura apocaliptică neotestamentară; Ioan 
Teologul spune, spre finele revelaţiei din Patmos: „Şi 
am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, pogorându-
se din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă, 
împodobită pentru mirele ei. (…) Şi a venit unul din cei 
şapte îngeri, care aveau cele şapte cupe pline cu cele 
din urmă şapte pedepse, şi a grăit către mine zicând: 
Vino să-ţi arăt pe mireasa, femeia Mielului. / Şi m-a 
dus pe mine, în duh, într-un munte mare şi înalt şi mi-a 
arătat cetatea cea sfântă, Ierusalimul, pogorându-se 
din cer, de la Dumnezeu,” Apoc., XXI.2, 9-10). Acesta 
este sensul cuvintelor poetului, conform cărora acest 
bărbat – care „cu şerpii se joacă” – „scrie-n Germania”, 
apoi „îşi flueiră jidovii să sape o groapă-n pământ”: 
poporul evreu este umilit de poporul german. Dar 

depăşind această lectură istoric-simbolică, filosofia 
istoriei ar vedea în întâlnirea dintre Margareta şi 
Sulamita severa întâlnire dintre Solomon şi Faust 
(dacă nu chiar întâlnirea dintre Solomon şi Führer), 
dintre semiți și arieni. Mai mult, folosind indiciile 
veterotestamentare referitoare la îngerii popoarelor 
(din Ieşire, Deuteronom sau Ezechiel), putem completa 
lectura teologic-alegorică a simbolului cu una de 
ordin anagogic, pentru a vedea în cele două nume 
feminine ipostaze ale îngerilor celor două popoare; 
nu este întâmplător faptul că, mai târziu, goticul va 
întruchipa Biserica, Sinagoga, Virtuţile, Popoarele sau 
Cetăţile sub figuri feminine sculptate sau desenate, 
uneori înaripate, iar această stilistică va fi moştenită, 
prin alegoria clasică, până târziu, în Romantism, când 
Libertatea (conducând poporul [francez]) aleargă pe 
câmpul de luptă cu un sân dezgolit. 

c) Am lecturat sistemul de imagini al poemului 
în registru cultural și în registru simbolic. Aceste lecturi 
trebuie extinse, trebuie împlinite. O lectură metafizică 
este încurajată și deja introdusă de cheia anagogică 
folosită mai sus: chipurile feminine corespund unor 
ipostaze angelice opozitive. Sulamita este nume al 
îngerului celor condamnaţi la moarte („părul tău de 
cenuşi Sulamita”); este, deci, înger al morţii – ceea ce 
înseamnă că nu cromatica diurnă îl descrie, cum ar fi 
previzibil, ci, după culoarea laptelui zorilor mortuare, 
el are culoarea acestui păr de cenuşi. Este, prin urmare, 
vorba de un înger negru ce se regăseşte deplin în chipul 
Sulamitei, despre care poetul trebuie să fi ştiut foarte 
bine că se autodescrie în primul fragment al Cântării 
Cântărilor în mod explicit: „Neagră sunt eu, totuşi 
frumoasă / Fiice ale Ierusalimului (…) / Nu vă uitaţi la 
mine că sunt înnegrită / Căci soarele m-a străfulgerat.” 
(I. 5-6, trad. lui Ioan Alexandru). De cealaltă parte, 
Margareta este numele îngerului care îi patronează pe 
obsedații teluricului şi ai strălucitoarelor promisiuni 
ale vanității („părul tău de aur Margareta”), opunându-
se îngerului poporului evreu prin poziţia superioară 
şi autoritatea criminală pe care le deţine; el conține 
conotațiile teluric-demonice în chiar acest aur (din care 
este făcut, pentru mistica iudaică, vițelul imanenței). 
În cheie biblică, Margareta este marea desfrânată, 
semnificând, de fapt, cetatea Babilonului, metropola 
armaghedonică (vinovată de sângele vărsat al 
drepților), opusă miresei drepte, Ierusalimul. Opoziția 
dintre ele este exprimată așadar, stilistic și simbolic, 
prin opoziția dintre părul de aur și părul de cenuși al 
celor două siluete feminine. Această interpretare se va 
clarifica în lumina precizării următoare. 

d) Lectura teologică creștină ar surprinde, 
în chipul Sulamitei – prin apel la interpretarea 
patristică a Cântării Cântărilor şi a menţionatelor 
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paragrafe apocaliptice –, chipul Fecioarei Maria; în 
Apocalipsa,ea contrastează cu imaginea desfrânatei 
din Babilon; este așadar încă o dată verificată opoziția 
dintre figura victimară și figura opresivă. „Şi s-a arătat 
din cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele 
şi luna era sub picioarele ei şi pe cap purta cunună 
din douăsprezece stele. / Şi era însărcinată şi striga, 
chinuindu-se şi muncindu-se ca să nască. / Şi alt semn 
s-a arătat în cer: iată un balaur mare, roşu, având şapte 
capete şi zece coarne, şi pe capetele lui, şapte cununi 
împărăteşti. / Iar coada lui târa a treia parte din stelele 
cerului şi le-a aruncat pe pământ. / Şi balaurul stătu 
înaintea femeii, care era să nască, pentru ca să înghită 
copilul, când se va naşte. / Şi a născut un copil de parte 
bărbătească, care avea să păstorească toate neamurile 
cu toiag de fier. Şi copilul ei fu răpit la Dumnezeu şi 
la tronul Lui, / Iar femeia a fugit în pustie, unde are 
loc gătit de Dumnezeu, ca să o hrănească pe ea, acolo, 
o mie două sute şi şaizeci de zile.” (Apoc. XII, 1-6). 
Citește aceste versete în contrast cu imaginea marii 
desfrânate: „Şi a venit unul din cei şapte îngeri, care 
aveau cele şapte cupe, şi a grăit către mine, zicând: 
Vino să-ţi arăt judecata desfrânatei celei mari, care 
şade pe ape multe, / cu care s-au desfrânat împăraţii 
pământului şi cei ce locuiesc pe pământ s-au îmbătat 
de vinul desfrânării ei. Şi m-a dus, în duh, în pustie. 
Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară roşie, plină de 
nume de hulă, având şapte capete şi zece coarne. (…) 
«Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare 
care are stăpânire peste împăraţii pământului.» (…) Şi 
s-a găsit în ea sânge de prooroci şi de sfinţi şi sângele 
tuturor celor înjunghiaţi pe pământ.” (Apoc., XVII, 
1-3, 18, XVIII, 24). Cele două femei sunt două instanțe 
istorice diferite, iar drama în care ele sunt implicate are 
semnificații eshatologice. Or, aceste apropieri de ordin 
literar şi simbolic pe care le propun – între poemul 
celanian și textul apocaliptic, deci între texte din epoci 
diferite, dar din interiorul unei aceleiași paradigme 
culturale (apocaliptica iudaică) – sunt justificate de 
ocurenţele lor comune, care ascund, de fapt, un unic 
substrat arhetipal. În virtutea acestor ocurențe, putem 
lectura (şi conota) opoziţia celor două chipuri feminine 
din poemul celanian ca pe un moment de tensiune al 
Istoriei. Puterea sacră şi puterea seculară (sau poporul 
cu autoritate sacră şi poporul cu autoritate seculară) 
se întâlnesc în adâncul viziunii lui Celan. Este sensul 
disimetriei structurale a poemului: faustianismul şi 
utopiile produc traume istorice (în lectură cultural-
spengleriană), dreptul suferă sub forţa răului (în lectură 
moral-veterotestamentară), tragedia sacrificială este 
dezlănţuită în istorie de figuri luciferice, inchizitoriale, 
s-ar putea spune (în lectură teologal-dostoievskiană) 
sau Ideea ce se realizează pe sine în Istorie ca destin 

al Spiritului – ideea libertăţii – este periclitată de 
momentul auto-negator, în care a aruncat-o poporul 
german (în cheie metafizic-hegeliană). 

 Adevărata teodicee (sau justificare a lui 
Dumnezeu în istorie) este înţelegerea realizării 
dramatice a ideii libertăţii. Această realizare este 
condiţia sintezei Spiritului cu Istoria; compromiterea 
acestei Idei, a înţelegerii ei sau, în fine, a teodiceii 
nu implică altceva – în spiritul ultimului paragraf al 
filosofiei hegeliene a istoriei – decât Marea Absenţă 
sau (ceea ce este un sinonim al acesteia dintâi) 
dezbinarea dintre Spirit şi Istorie. Ruptura lor are, în 
conştiinţa profetică (aici, voce a poetului), rezonanţa 
tulburătoare şi ameninţătoare a nefiinţei. Am regăsit 
tocmai acest sens de adâncime în poemul celanian: 
recuperarea problemei privitoare la nefiinţă şi 
formularea ei ca relaţie critică a Spiritului cu Istoria, 
relație care, tradusă în termenii istoriei religiilor, 
înseamnă un nou act de ruptură din drama dintre evrei 
și Yahweh (la care Celan se referă și în alte locuri: „Era 
pământ înlăuntrul lor, iar / ei săpau. // Ei săpau și săpau, 
astfel trecea / ziua lor, noaptea lor. Și nu-L lăudau 
pe Dumnezeu”, potrivit debutului primului poem 
din Roza Nimănui [1963]). În ritmurile incantatorii 
ale acestei carmen miserabile, a cărei ultimă strofă 
rezumă tema întregului recviem, este dată, arhetipal, 
problema nedezlegată a tragediei istoriei, a suferinţei 
dreptului şi a absenţei lui Dumnezeu (secondată – la 
Auschwitz, ca și la Hiroshima sau la Moscova – de 
absenţa [morală], poate mai gravă, a Omului însuşi).
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Alex CISTELECAN

Peripețiile filozofiei marxiste în 
comunismul românesc

Într-un scurt text din 1985, Thomas Blakeley – unul din 
principalii specialiști occidentali în filozofie sovietică 
de la acea vreme – își exprima surpriza provocată de 
lipsa contribuțiilor și discuțiilor de filozofie marxistă 
originală și neo-marxism din URSS: „Mă așteptam să 
nu prea găsesc materiale până cândva prin anii 1970, 
și nu mult mai multe nici după. Dar nu eram pregătit să 
găsesc un singur articol dedicat lui Lukács și unul lui 
Habermas, și informații puține spre deloc în dicționare 
și enciclopedii”1. Dacă surpriza lui Blakeley e, fără 
doar și poate, relativ întemeiată – într-adevăr, s-ar zice, 
destul de puține discuții și dezvoltări marxiste originale 
în URSS și blocul sovietic în general, comparativ cu cât 
ne-am fi așteptat de la niște regimuri care se prezentau 
drept întruchiparea și instrumentul de punere în practică 
a unui socialism științific izvorât din filozofia marxistă 
–, amploarea ei e totuși exagerată, sau cifrele cu care 
operează puțin credibile. În România acelorași ani, 
care cu siguranță nu era un stindard al libertății și 
originalității în filozofie, dar nici nu era doar un mare 
laborator de ideologie predefinită, numele lui Lukács 
apărea menționat de peste 1200 de ori doar în revistele 
Cercetări filozofice (1954-1963) și Revista de filozofie 
(1964-1989), și existau traduceri la zi din operele sale 
(Estetica și Ontologia existenței sociale) precum și ample 
studii dedicate lui, iar Habermas înregistra în aceleași 
reviste aproape 250 de ocurențe din 1970 până în 1987 
– bucurându-se și el, în plus, de traduceri, monografii 
și studii. Până și prin simpla ei cantitate2, toată această 
producție de text filozofic, dedicată confruntării de idei 
cu noile marxisme și filozofii burgheze occidentale, 
merită să fie revizitată. 

Dar nu doar din acest motiv. Poziția încetățenită 
în ce privește existența unei filozofii marxiste originale 
sau măcar interesante în România comunistă este că 
n-a existat așa ceva – vezi Tismăneanu3 sau Shafir4. Și 
bună parte din specificul negativ al ultimelor decenii 
de comunism românesc e pusă în seama ratării acestui 
fenomen, altfel răspândit în blocul de Est din anii 60-
70, al producerii și articulării locale a unui marxism 
revizionist, non-stalinist, critic și deschis. Că lucrurile 
nu au stat chiar așa, că a existat totuși o veritabilă 
discuție și producție de idei și texte filozofice, și implicit 
și o articulare genuină a unui marxism local revizionist 
este ceva demonstrat de noile cercetări de istoriografie 
a comunismului, în special lucrările Adelei Hîncu5. 
Articolul de față se înscrie în același tip de demers, 
investigând o zonă particulară a producției filozofice 
comuniste românești: confruntarea cu și receptarea 

teoriei critice a Școlii de la Frankfurt, ca ilustrare a 
raportului socialismului realmente existent din România 
cu reprezentantul cel mai important – atât din punct de 
vedere filozofic, cât și politic, prin influența sa asupra 
Noii Stângi – de atunci al unui marxism pe cât de 
„critic” și „radical”, pe atât de „burghez” și „academic”. 

Înainte însă de a evalua conținutul și 
configurația acestui dosar al receptării școlii de la 
Frankfurt în România comunistă, câteva contextualizări 
sunt necesare. 

Confruntarea critică și ideologică cu 
filozofia „burgheză” [occidentală] contemporană a 
fost o constantă în politicile culturale ale regimurilor 
comuniste din Europa de Est. Ea derivă, în fond, pe 
de o parte din natura internă a acestor regimuri – în 
care partidul guvernează pentru că deține știința și 
ideologia de clasă a socialismului științific, care trebuie 
astfel mereu reconfirmat ca știință în fața producțiilor 
ideologice concurente – și, pe de altă parte, din 
configurația politică internațională, în care întărirea 
încercuirii capitaliste și surpriza supraviețuirii nescontat 
de viguroase a sistemului capitalist au făcut din lupta 
ideologică un front mai eficient și mult mai rentabil 
(decât cursa înarmării sau a inovației tehnologice) de 
desfășurare a războiului rece. După cum remarca în acei 
ani un alt sovietolog, în blocul socialist „se oferă chiar 
stimulente de stat pentru studierea filozofiei occidentale, 
respingerea expresiei filozofice a „ideologiei burgheze” 
fiind inclusă în planificarea filozofică a mai tuturor 
țărilor comuniste”6. 

În 1947, A.A. Jdanov mobiliza forțele 
intelectuale la „necesitatea demascării necruțătoare 
a filozofiei și sociologiei burgheze contemporane ca 
slugă a ațâțătorilor imperialiști la război”7. Politicile 
ideologice și culturale ale regimului din România, 
instalat în 1948, urmează fidel acest deziderat – cu 
toate astea, până la moartea lui Stalin apar relativ puține 
astfel de texte de confruntare a filozofiei și sociologiei 
occidentale contemporane8. Adevărata decolare începe, 
desigur, după moartea lui Stalin și Congresul XX 
al PCUS din 1956 – dar și aici, în mai multe faze și 
ascultând de impulsuri sau contexte contrare. 

Într-un prim moment, moartea lui Stalin 
și doctrina hrușciovită a „coexistenței pașnice” (nu 
neapărat o ruptură de strategie față de „socialismul 
într-o singură țară” al lui Stalin, cât o deplasare de 
accent) au provocat în același timp o relativă relaxare 
a corsetului marxist leninist al producției de texte 
filozofice, dar și o intensificare a acestei producții și în 
special a confruntării ideologice cu producția filozofică 
contemporană din lagărul imperialist. În discursul său la 
congresul al XX-lea al PCUS, Hrușciov a atras atenția că 
principiul coexistenței pașnice din politica și economia 
internațională nu înseamnă nicidecum și acceptarea 
unei coexistențe pașnice pe scena ideologică, un fel de 
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civilized agree to disagree; aici, dimpotrivă, el impune o 
intensificare a confruntării cu ideologia blocului inamic 
și mai ales cu expresia sa filozofică9. În fond, coexistența 
pașnică nu înseamnă decât mutarea antagonismului 
epocal (care, din perspectiva blocului est-european, nu 
mai e cel dintre muncă și capital, ci cel dintre cele două 
blocuri politice) din zona politică și militară în zona 
ideologică – atât în sensul de confruntare de viziuni 
filozofice opuse asupra lumii, cât și în sensul mai low 
brow de confruntare între două sisteme economice ca 
ideologii, ca oferte concurente de creștere a nivelului 
de trai prin tehnologizare și modernizare socială – pe 
scurt, the kitschen debate dintre Hrușciov și Nixon din 
1959. Acest prim moment sau prim impuls, de relaxare 
și intensificare totodată a confruntării filozofice cu 
blocul occidental, e reflectat în politicile culturale ale 
regimului comunist român în faptul că, între 1954 și 
1956, apar mai multe texte care discută critic filozofia și 
sociologia occidentală decât în toată perioada stalinistă 
1948-195310 - asta și pentru că se înmulțesc canalele de 
articulare și expresie ideologică ale regimului, pe lângă 
„revista de teorie și strategie a CC al PMR” Lupta de 
Clasă (lansată în 1948, continuată cu Era Socialistă din 
1973) fiind lansată în 1954 Cercetări filozofice (care va 
fi continuată din 1964 ca Revista de filozofie).  

Un al doilea impuls – care nu-l anulează pe 
primul, ci se combină sau adaugă peste el – atât în 
România, cât și în URSS (încă nu există diferențe și 
disensiuni în privința politicii cultural-ideologice) este 
cel declanșat de evenimentele de la Budapesta, de 
intervenția sovietică și participarea românească la ele – 
după cum se știe, după părăsirea ambasadei Iugoslave 
în care se refugiaseră după invazia sovietică, Imre Nagy 
și apropiații săi, printre care și Georg Lukács, aveau să 
fie arestați și trimiși în captivitate pentru câteva luni 
la Snagov. Tot acest episod, cu tensiunile din blocul 
comunist pe care le scotea (din nou) la iveală – a doua 
ruptură cu trădătorul Tito și „revizionismul” iugoslav, 
începutul tensiunilor sino-sovietice – a impus o necesară 
sporire a vigilenței ideologice între 1957 și începutul 
anilor 1960 și, implicit, o nouă intensificare – atât în 
sensul de volum de texte, cât și în sensul de retorică și 
patos al acestora – a confruntării cu expresiile filozofice 
și sociologice ale lagărului imperialist și în special 
cu expresiile de revizionism marxist care începeau să 
se articuleze în cărțile și campusurile acestuia. Sub 
stindardul luptei necesare cu revizionismul, intrau așadar 
atât lupta cu „clica titoistă” și socialismul heterodox de 
peste Dunăre, cât și confruntările cu toate acele filozofii 
și sociologii occidentale care pretindeau a-l recupera 
sau refolosi pe Marx în moduri care, în cele din urmă, 
contestau bazele teoretice principale ale socialismelor 
științifice și materialismelor dialectice și istorice din 
Est: așadar atât Sartre, Merleau-Ponty sau Lefebvre, cât 
și reprezentanții teoriei critice a școlii de la Frankfurt 

sau ai Western Marxism. Astfel, primele texte dedicate 
școlii de la Frankfurt apar în publicațiile românești în 
această perioadă – deși nu e deloc întâmplător faptul că 
ambele aceste texte sunt de fapt traduceri: în CF 60/5, 
A.G. Zdravomislov (URSS), „Interesul ca o categorie 
a materialismului istoric”, care discută, în trecere dar 
totuși în mod rarisim pentru ansamblul receptării școlii 
de la Frankfurt în Est, și Marxismul sovietic al lui 
Marcuse; iar în CF 62/4, printre materialele de  la prima 
consfătuire a redacțiilor revistelor de filozofie din țările 
socialiste, e publicat referatul reprezentantului RDG 
(W. Eichorn, Despre critica filozofiei burgheze) în care 
școala de la Frankfurt e la loc de cinste: „Putem spune 
că „criza” reprezintă, în esență, punctul de plecare al 
întregii filozofii burgheze contemporane, care fie că 
născocește diverse pseudosoluții ale acesteor probleme, 
fie că proclamă mizeria drept stare permanentă a 
existenței umane… urmează să găsim dovezi pozitive din 
care să reiasă că condițiile obiective ale tuturor acestor 
fenomene de criză și ale tuturor acestor stări de spirit 
sunt generate de dominația capitalului monopolist”. 

Un al treilea impuls și o a treia fază a acestui 
„dialog” cu filozofia occidentală contemporană și în 
special cu expresiile ei de reformism și revizionism 
marxist încep să se facă simțite din 1963 încolo, ca 
urmare a începuturilor de tensionare ale raporturilor 
României cu URSS privind politicile economice 
comune din CAER, și a încercării regimului comunist 
român de a-și crea o marjă de autonomie relativă față 
de influența sovietică, pe de o parte prin lărgirea și 
diversificarea contactelor diplomatice și economice 
externe (pe trei fronturi: cu regimurile comuniste 
revizioniste și proscrise (Iugoslavia, China, Albania), 
cu guvernele și opinia publică din țările occidentale, cu 
statele din mișcarea de nealiniere), și pe de altă parte, 
ideologic, prin desprinderea – din nou relativă, treptată, 
sau mai curând oscilantă – de corsetul marxism-
leninismului oficial. Aceasta a însemnat, încet-încet, o 
reconsiderare a poziției față de „revizionismul” marxist, 
care începe să fie discutat ceva mai „caritabil”, mai 
calm și mai nuanțat, în același timp în care multe din 
problematicile și disciplinele teoretice condamnate 
ca subiectiviste, idealiste și reacționare în faza de 
radicalizare a vigilenței ideologice vor fi recuperate și 
reabilitate din a doua jumătate a anilor 60 – urmând 
a deveni chiar dominante, prin problematica etică a 
socialismului umanist, din a doua jumătate a anilor 
70 încolo11. Dar toată această deschidere la reînnoirea 
marxismului cam pe aceleași baze pe care acesta era 
reînnoit în același timp și în lumea occidentală, și care a 
generat o perioadă sau anumite tendințe de revizionism 
marxist în România12, a mers cot la cot și a alimentat 
chiar, în fond, fie că o știa sau nu, o accentuare a unui 
discurs ideologic oficial de data asta nu neo- sau hetero-
marxist, ci mai degrabă non- sau chiar anti-marxist, 
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naționalismul și obscurantismul care vor defini tot mai 
mult filozofia și ideologia regimului ceaușist. Astfel, 
paradoxal, tocmai deschiderea discursului filozofic și 
relaxarea rigorilor marxist-leniniste contribuiau la, sau 
făceau măcar posibilă, o nouă închidere a acestuia, în 
care materialismul istoric devenea tot mai estompat 
și inoperant în vreme ce turnura spre etică, estetică, 
psihologie și revoluție tehnico-științifică pecetluiau 
spiritualizarea și dezistoricizarea discursului filozofic13. 
Majoritatea covârșitoare a textelor din dosarul receptării 
comuniste românești a școlii de la Frankfurt au apărut 
în această perioadă de paradoxală deschidere întru 
închidere și scurtă fereastră de oportunitate dintre 
jumătatea anilor 60 și sfârșitul anilor 70, ele lăsând apoi 
locul, în anii 80, unei recuperări pozitive dar tot mai non-
marxiste: dacă ar fi să condensăm într-un grafic simplu 
o evoluție lungă, treptată, cu unele oscilații și ea, am 
spune – de la critica teoriei critice de pe poziții asumat 
marxiste la recuperarea ei ca estetică, umanism, sau 
(prin rațiunea comunicativă a lui Habermas) promisiune 
de inginerie socială în sfârșit fericită.  

____________________
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Radu STOCHIȚĂ

Totul devine o piață de consum în 
neoliberalism?

   Pentru David Collings și 
Salar Mohandesi de la Bowdoin College

În Undoing the Demos: Revoluția Tăcută a 
Neoliberalismului, Wendy Brown argumentează că 
„pentru Aristotel, Arendt și Marx, potențialul speciei 
umane se realizează nu prin intermediul, ci dincolo 
de lupta pentru existență și acumularea bogăției.”1 
Realizarea potențialului speciei umane este subiectul 
unor mari dezbateri în zilele noastre, în timp ce tinerii, 
precum sunt și eu în cazul de față, suntem încurajați 
să ne raportăm la acesta dintr-un unghi antreprenorial, 
al acumulării de capital și al dezvoltării unor afaceri. 
Munca de atingere a potențialului speciei umane 
este închisă într-o paradigmă foarte strictă, care 
privește tot ceea ce se află în afara ei fie ca o pierdere 
de timp, fie ca o lene sau un concept vechi care 
trebuie depășit. Pe baza acestui fapt, Wendy Brown 
afirmă că „raționalitatea neoliberală elimină ceea ce 
acești gânditori numeau „viața bună ”(Aristotel) sau 
„adevăratul tărâm al libertății ”(Marx), prin care nu 
se refereau la lux, tihnă sau răsfăț, ci mai degrabă la 
cultivarea și exprimarea capacităților umane distincte 
pentru libertate etică și politică, creativitate, reflecție 
nelimitată sau invenție.”2

Eliminând descrierile anterioare ale vieții bune, 
paradigma dominantă – în acest caz neoliberalismul 
– se situează ca forță hegemonică și motrice a vieții 
și a eforturilor noastre. În discuțiile din viața de zi cu 
zi, Neoliberalismul este definit ca o ideologie socio-
economică ce încurajează puternic individualismul, 
reducând în același timp la minimul minim influența 
statului asupra afacerilor. Neoliberalismul prezintă 
sistemul de sănătate finanțat public, școlile publice 
și mecanismele de asistență socială ca fiind instituții 
retrograde care trebuie depășite. Trecerea peste aceste 
instituții se face adesea prin privatizare, despre care se 
crede că duce la concurență, care la rândul său duce 

la produse sau servicii mai bune. Rațiunea este că, 
dacă avem mai multe companii care concurează între 
ele pentru a ne oferi servicii medicale, noi, pacienții, 
vom ajunge să obținem un produs mai bun. Wendy 
Brown descrie această definiție a neoliberalismului 
ca  „guvernând precum un raționament sofisticat, un 
principiu al realității care reface instituțiile și ființele 
umane oriunde se așază și oriunde câștigă afirmare.”3 
Astfel, neoliberalismul nu este păstrat doar în limitele 
organelor economice, politice și administrative, ci se 
extinde peste tot, intrând agresiv în domeniul vieții de 
zi cu zi, pătrunzând în viața noastră privată.

Prin pătrunderea acestuia în spațiul privat, 
neoliberalismul transformă ființele umane în capital 
uman în toate momentele existenței acestora. Ne 
situăm într-o lume în care „toate domeniile sunt piețe 
comerciale și unde fiecare dintre noi este pretutindeni 
un actor de piață”. Începem să abordăm fiecare aspect 
al vieții noastre printr-o perspectivă a relațiilor de 
afaceri, transformându-ne și pe noi în afaceri. Noi nu 
producem doar un material finit în fabrică, ci venim 
acasă să lucrăm la propria noastră dezvoltare, astfel 
încât să putem continua să ne vindem. Concurența 
despre care se crede că stimulează relațiile de piață 
și muncitorii la îmbunătățirea produselor este acum 
principiul de bază în toate activitățile noastre zilnice. 
Nu mai ținem piețele comerciale în afara vieților 
noastre private, ci le aducem direct în dormitor. 
Considerând că totul trebuie privit ca o afacere, toate 
relațiile noastre, obiceiurile, hobby-urile și activitățile 
zilnice cedează în fața relațiilor de piață. Facem sport, 
deoarece acesta ne face mai productivi la locul de 
muncă. Medităm, deoarece actul aduce mai multă 
claritate atunci când luăm decizii de afaceri. Facem 
fotografii pentru a ne construi brand-ul personal, nu 
pentru a marca amintirile într-un album.

Atunci când ne gândim la cititul unei cărți, 
încercăm să privim această acțiune prin lupta 
productivității, gândindu-ne cum putem deveni mai 
competitivi pe piața muncii. Atunci când alegem o 
carte, suntem încurajați să le alegem pe acelea care vor 
contribui în mod benefic la o creștere a productivității, 
care este percepută a fi o creștere a bunăstării noastre 
generale. Ajungem să citim cărți despre strategii 
mai productive de trimite a e-mail-urilor, despre 
productivitatea din spatele schemelor Kanban, despre 
strategia Agile de gestionare a proiectelor sau despre 
strategii de dezvoltare Scrum. Toate acestea sunt 
prezentate ca fiind teorii care ne pot „elibera” de 
sarcinile plictisitoare, lăsându-ne să ne concentrăm 
asupra a ceea ce contează cel mai mult. „Eliberându-
ne”, de fapt devenim mai înrădăcinați în mentalitatea 
neoliberală, acceptând ideile de productivitate, 
autogestionare și individualism ca fiind naturale.

Întregul concept de „eliberare” reprezintă 
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creația ideologică pe care neoliberalismul ne-o 
impune ca o forță călăuzitoare. Althusser spunea că 
„O ideologie este un sistem (cu propria sa logică 
și rigoare) de reprezentări (imagini, mituri, idei 
de concepte, în funcție de caz) dotat cu o existență 
istorică și un rol în cadrul unei societăți date.”4 
Neoliberalismul reprezintă o ideologie, un sistem 
care adoptă, reproduce și promovează miturile 
productivității, imaginea omului de succes și idei 
precum individualismul și competiția interumană ca 
fiind naturale. În acest sens, ideologia nu reprezintă un 
anumit set de valori pe care noi decidem să-l aplicăm 
și să-l urmăm în viața noastră, precum alegem între 
o marcă de cereale față de alta atunci când facem 
cumpărături. Ideologia reprezintă credința că trebuie 
să cumpărăm cereale iar consumul de cereale la micul 
dejun este o necesitate, ceva natural care trebuie să 
se întâmple. În plus, ideologia leagă ideea și actul de 
a cumpăra cereale de existența istorică a condițiilor 
socio-economice ale societății, conferindu-i în același 
timp un rol clar. Cumpăratul cerealelor nu ne oferă 
doar nouă o masă hrănitoare, ci le permite corporațiilor 
producătoare să prospere, continuând perpetuarea 
modelului capitalist de producție. Ideologia reprezintă 
modul în care ne trăim viața, ne judecăm acțiunile și ne 
formăm opiniile, solidificând în același timp condițiile 
socio-economice ale existenței. Ideologia este modul 
în care dăm sens ordinii sociale.

Gândindu-ne la exemplul de a citi o carte despre 
productivitate sau de a face sport pentru a ne îmbunătăți 
performanța la birou, Althusser ar descrie aceste 
procese ca „obiecte culturale percepute-acceptate-
suferite, acționând funcțional asupra oamenilor printr-
un proces care le scapă.” Aceste procese care „ne 
scapă” se bazează puternic pe procese subconștiente, 
în timp ce se prezintă ca alegeri conștiente pe care le 
facem.5 Ne gândim la ideea de a citi o carte despre 
productivitate ca fiind propria noastră alegere, o 
decizie pe care am luat-o conștient, care ne situează 
la o distanță de oamenii leneși care își folosesc timpul 
liber pentru a juca fotbal. Ne gândim să lucrăm pentru 
obținerea unei diplome de afaceri în timpul liber ca la 
un lucru pur conștient, care ne permite din nou să ne 
considerăm în mod inerent diferiți față de ceilalți care 
aleg să nu o facă. Ne felicităm pentru că suntem atât de 
sârguincioși și conștiincioși în asigurarea unui viitor 
mai bun pentru noi și pentru copiii noștri, în timp ce 
ceilalți își pierd timpul cu activități fără sens.

Althusser spune: „individul este interpelat ca 
subiect (liber) pentru a se supune liber poruncilor 
subiectului, adică pentru a-și accepta (liber) supunerea, 
adică pentru a crede că face gesturile și acțiunile 
supunerii sale, în mod voluntar, singur”.6 Interpelarea 
reprezintă procesul prin care ideile intră în capul 
nostru, având efecte asupra vieții noastre, oferindu-

ne o identitate, apoi un loc specific în societate. Un 
exemplu de interpelare este felul în care ne acceptăm 
pe noi înșine ca indivizi harnici care petrec fiecare 
moment liber pentru a lucra la chestiuni de  afaceri, în 
timp ce ne separăm de cei leneși, al căror comportament 
îl privim ca nedezirabil. Oferind impresia unei alegeri 
conștiente, ideologia neoliberalismului reușește să 
ne interpeleze și să ne creeze ca subiecți neoliberali. 
Procesul de interpelare funcționează cel mai bine 
atunci când credem că ideile și comportamentele sunt 
ale noastre, fără a le situa în contextul lor istoric și fără 
a le pune la îndoială motivele. Ideologia neoliberală 
ne oferă exemplul că alegem totul în mod conștient, 
în timp ce de fapt suntem împinși să facem acest 
lucru, pentru a reproduce condițiile socio-economice 
actuale ale existenței. Reproducem condițiile actuale 
de existență, în timp ce le considerăm absolute și 
naturale. Citind despre productivitate sau înscriindu-
ne la un curs de afaceri, reproducem așteptările sociale 
care ne spun că ar trebui să fim mereu ocupați și că 
toate momentele vieții noastre ar trebui să fie legate de 
idei de afaceri și antreprenoriale.

Când credem că facem totul „de unii singuri”, 
interpelarea reușește să transforme ideologia în ceva 
care nu ne afectează pe noi, ceva de care suntem feriți. 
Credem că nu suntem influențați de ideologie pentru 
a crede într-un anumit set de valori sau că nu suntem 
influențați de lobby-ul corporațiilor multinaționale 
pentru a renunța la timpul liber în interesul afacerilor. 
Mai mult, atunci când ne gândim că alegem să citim 
o carte de productivitate sau să lucrăm la acele idei de 
afaceri, ne gândim la noi înșine ca fiind situați în afara 
ideologiei. În mintea noastră, oamenii care trăiesc 
în interiorul ideologiei sunt cei care își pierd viața, 
cei care nu transformă fiecare mică acțiune într-un 
concept de afaceri sau care nu privesc fiecare moment 
temporal prin prisma productivității. Ne referim la acei 
oameni ca având mințile corupte de anumite ideologii, 
care nu pot gândi „ei înșiși” și care nu înțeleg ordinea 
reală a lucrurilor. Ne imaginăm că aceștia conservă o 
ordine socială anterioară, mai degrabă decât să încerce 
să o schimbe și să se adapteze la sistemul actual de 
valori. Personajul neoliberal consideră că respingerea 
acceptării modelului neoliberal este un act înapoiat, 
demodat. Când ne uităm la bunica noastră care 
coace prăjituri pentru vecini, ne gândim la aceasta ca 
neatingându-și încă potențialul, din moment ce ea ar 
fi putut vinde acele delicioase prăjituri, extinzându-
și afacerea. Când ne gândim la acel prieten care a 
publicat o carte gratuită, open-source, considerăm 
că potențialul său nu a fost atins, deoarece ar fi 
putut să scoată câțiva bani în urma vânzării acesteia, 
contribuind la dezvoltarea propriei sale afaceri.

Când ne considerăm ca fiind situați în afara 
ideologiei, ajungem, de asemenea, să creăm un 
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„Altul”, acel cineva care poate fi învinuit pentru 
problemele cu care ne confruntăm în societatea 
actuală. Neoliberalismul mobilizează masele 
împotriva săracilor, a persoanelor cu dizabilități sau a 
persoanelor care își iau zile libere, pe care-i clasifică 
ca fiind leneși, în timp ce alții muncesc pe brânci. 
Imaginea lucrătorului care face o pauză după patru ore 
de muncă la betoane este sinonimă cu lenea și slaba 
gestionare a resurselor umane. În discursul neoliberal, 
imaginea persoanei care așteaptă la coadă pentru a-și 
primi venitul de asistență socială, urlă a lene și a furt 
din mâinile oamenilor harnici, ca și noi, care își dedică 
fiecare moment din viață afacerilor. Pur și simplu, 
ideologica neoliberală creează imaginea distorsionată 
care spune că societatea noastră nu își poate atinge 
potențialul din cauza acelor indivizi leneși.

Când privim individul leneș drept inamic, când 
îl privim drept un „Altul”, fără a chestiona această 
idee cum că un anumit tip de persoană este mai leneș 
decât celălalt, acceptăm și interiorizăm tacit ideologia. 
În momentul în care îi vizăm pe acei oameni care se 
bazează pe asistență socială pentru a avea grijă de 
familia lor ca fiind cauzele tuturor nedreptăților din 
lume, nu reușim să identificăm modul în care au ajuns 
chiar în acea poziție. Aceste persoane care beneficiază 
de asistență socială sunt un simptom al unui sistem 
strâmb care apreciază exagerarea persoanelor, în timp 
ce le pune într-o competiție acerbă cu colegii lor.

Ideologia situează subiectul omului leneș ca 
fiind opus a tot ceea ce creează ideologia, situându-l 
în afară acesteia, ca un Alt care permite sistemului 
să-și acopere propriile incapacități, propriul proces 
de antagonizare. În Obiectul Sublim al Ideologiei, 
Zizek folosește exemplul „evreului” pentru a explica 
modul în care statele antisemitele l-au identificat pe 
„evreu” ca fiind responsabil pentru orice faptă greșită 
din societate, fără a pune la îndoială dacă societatea 
însăși este responsabilă pentru asta.7Zizek spune: 
„Societatea nu este împiedicată să-și atingă identitatea 
deplină din cauza evreilor: este împiedicată de propria 
natură antagonică, de propriul blocaj imanent și 
„proiectează” această negativitate internă în figura 
‘evreului’.” Antisemiții se uită la „evreu” imaginându-
și că este un intrus, cineva care vine din afara ordinii 
și care este menit să perturbe ordinea socială actuală, 
stabilitatea și identitatea. În acest sens, Zizek extinde 
spunând că „evreii sunt în mod clar un simptom social: 
punctul în care antagonismul social imanent își asumă 
o formă pozitivă, erupe pe suprafața socială, punctul în 
care devine evident că societatea nu funcționează și că 
mecanismul social scârțâie”.8

Mecanismul social scârțâie atunci când ne 
îndreptăm privirea către Marx și înțelegem că toate 
fenomenele care par doar a fi abateri de la ordinea 
corectă a lucrurilor sunt „produsele necesare ale 
sistemului în sine”. Doar privind în interiorul 

„exceselor” pe care societățile antisemite le atribuie 
„evreului”, Zizek susține că subiecții societății sunt 
capabili să înțeleagă adevărul despre ei înșiși. Doar în 
imaginea „evreului” care este acolo pentru a distruge 
ordinea lucrurilor, pentru a răsturna societatea cu susul 
în jos, oamenii se pot regăsi cu adevărat. Întrucât nu 
există ordine în societate, iar încercarea de a defini 
societatea ca fiind ordonată reprezintă acoperirea cu o 
pânză groasă a dezordinii relațiilor, imaginea evreului 
reprezintă adevărul despre sistem. 

Doar privind interiorul „exceselor” atribuite 
oamenilor leneși, suntem capabili să înțelegem în 
cele din urmă adevărul despre noi înșine. Când 
recunoaștem ordinea normală a lucrurilor în abateri, 
cum ar fi leneșul sau evreul, primim cheia pentru a 
accesa adevăratul său mod de funcționare. Nu putem 
înțelege neoliberalismul privind exemplele oamenilor 
care au construit imperii financiare, neglijând în același 
timp lucrătorii din construcții care au fost demonizați. 
În demonizarea timpului liber sau în neconsiderarea 
fiecărui aspect al vieții noastre ca o afacere, ideologia 
neoliberalismului se solidifică și mai mult. Folosește 
imaginea faimosului om de afaceri pentru a ne orbi 
și a nu înțelege că creșterea acelui imperiu financiar a 
fost posibilă numai pe spatele lucrătorilor care au fost 
privați de timpul liber și de protecția oferită de asistența 
socială. Astfel, imaginea sistemului neoliberal nu este 
omul de afaceri de succes, ci persoana a cărei viață 
întreagă a fost transformată într-o afacere și este 
demonizată dacă nu reușește să se raporteze asemenea 
la aceasta.

Sub neoliberalism, nu suntem antreprenori 
de succes, ci oameni leneși a căror viață a fost 
transformată într-o afacere.

_______________
Wendy Brown. Undoing the Demos: Neoliberalism’s 

Stealth Revolution (Brooklyn, Zone Books, 2015).
2 Ibid.
3 Ibid.
4LukeFerretter Louis Althusser (2005, New 

York, NY: Routledge) http://www.loc.gov/catdir/toc/
ecip0511/2005008750.html

5 Ibid.
6 Ibid.
7Slavoj Zizek. The Sublime Object of Ideology (New 

York, Verso, 1989).
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Sorin CRIȘAN
 

 Teatrul – virtute și decadență

Înscriindu-se în aria metaforei organicismului 
prefigurat de Herbert Spencer – conform căreia 
societatea și, implicit, artele evoluează aidoma unui 
organism uman, adică se nasc, se dezvoltă și se sting 
–, teatrul resimte, astăzi mai mult ca oricând, efectele 
propriei istorii sau, mai bine spus, ale decadenței. 
Parcurgând o perioadă lungă de înțelegere și 
cunoaștere, conceptul de decadență este tradus fie 
cu instrumentele sociologiei, fie cu cele ale filosofiei 
culturii, ale psihanalizei sau, pur și simplu, ale 
simțului comun, aproape de regulă manifestându-se 
sub auspiciile crizei, ale declinului (poziționându-
se, astfel, la polul opus al climaxului) sau chiar ale 
agoniei, pentru care răspunzătoare ar fi însăși natura 
umană. În acest sens, Bernard Valade o consideră 
„o boală constituțională a conștiinței, o formă a 
imaginarului, o estetică în care triumfă artificiul 
și virtuozitatea”. Însă tocmai regresia pe care o 
anunță, dispariția modelelor și, parafrazându-l pe 
Montesquieu, determinismul contradicțiilor interne 
ale creației fac ca decadența să conjuge o serie de 
ambiguități ale procesului artistic și, mai cu seamă, 
ale reprezentației teatrale. 

Ca formă sau ca mijloc de reprezentare 
a vieții, drama ni se înfățișează ca partener egal de 
dialog al omului, cu alte cuvinte, se subiectivizează 
și dobândește însemnele unei ființe avertizate atât 
de iluzoriul confort al contingentului, cât și de criza 
morală în care absența dialogului riscă să o arunce. 
Ca urmare, conferindu-i o semnificație în egală 
măsură etică și ontologică, teatrul (și, mai ales, 
scena) va juca un rol însemnat în ceea ce privește 
validarea instinctului de moarte, la care au făcut apel 
atât psihanaliza, cât și antropologia psihanalitică. Să 

ne amintim că, în Satyricon, apelând la ironia lucidă, 
Petronius asociase decadența unei distanțe care 
se lărgește între valorile încetățenite ale trecutului 
și noile deziderate ale omului (și, tot astfel, ale 
artei), reflectând – în spatele comicului – o situație 
dramatică. În acest fel, ea se strecoară printre marile 
dileme ale conștiinței: clamând nevoia de schimbare, 
insul uman se declară învins de fiecare dată când 
aceasta are loc, descoperind în obiectul creat repere 
ale valorilor pe care abia le contestase și care fuseseră 
cândva scopuri plasate în orizontul împlinirii de sine. 
În teatru, chiar interpretată din această perspectivă, 
decadența nu trebuie considerată semn al unei 
degradări fără întoarcere. Prin chiar subminarea 
vechii ordini culturale, este enunțată transformarea 
pe care creația teatrală și-o asumă și un triumf care 
stă să se afirme, în virtutea unei stări existențiale și 
a unui ideal umanist. În 1938, în Cultură, civilizație, 
decadență, H.-I. Marrou semnala că: „Nu există decât 
un lanț de evoluție, care continuă de-a lungul secolelor 
și în ciuda tuturor crizelor, asigurând continuitatea și 
unitatea secretă a civilizației occidentale.”

Ca într-o sărbătoare de carnaval, teatrul 
de astăzi (teatrul postdramatic sau cum s-o mai fi 
numind el) convertește valențele decadenței, negând 
pentru a se afirma (pentru a-și pregăti calea întoarcerii 
la dramă!) și visând cu ochii deschiși la un nou 
început, la o revigorare a scenei, la o reechilibrare a 
reprezentației cu viața, cu esența vieții, la o recâștigare 
a credinței în demnitatea umană. Lipsa de înțelegere 
este dată de faptul că decadența nu propune o lume 
descrisă cu subiect și predicat, ci doar o contestare a 
celei existente, uneori – în chip paradoxal – scoțând 
la iveală ustensile ale manierismului, însă invocând 
mereu voința, prin care suntem, prin care existăm. 
În planul artelor scenice, puterea pe care o asociem 
acestei voințe – întorcându-ne pentru o clipă la 
Nietzsche – este legată de existență, dar, mai ales, de o 
actualizare a sinelui în miezul unei acțiuni scoase din 
timp și plasate într-un spațiu de oriunde. Benedetto 
Croce asocia decadența vidului spiritual și unei 
subminări a puterii instituite prin idealurile culturale 
ale trecutului și ale ordinii morale. Însă gestul 
decadent ne poate apărea ca necesar, salvator chiar, 
asemenea unui travaliu de doliu, în măsura în care 
epuizarea prin repetiție a „rostirii” scenice și, până 
la urmă, a țelurilor artistice face posibilă reinvestirea 
formelor de expresie originare, configurate prin datele 
eterne ale esteticii. În Tratat de descompunere, Cioran 
intuise „calitatea” intrinsecă a decadenței și falsa 
angrenare a fluxului rațiunii: „Decadența nu e decât 
instinctul devenit impur sub influența conștiinței. [...] 
Eroarea celor care înțeleg decadența este de a vrea să 
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o combată, când, de fapt, ar trebui să o încurajeze: 
dezvoltându-se, ea se epuizează, îngăduind apariția 
altor forme.” Punctul de maxim interes este cel 
semnalat de Wagner: pierderea unității, deschiderea 
spre formele compozite ale creației – în același timp 
cu închiderea operei între limitele abstractizării – 
amenință intuiția și, prin aceasta, calea înțelegerii 
spirituale.

În trena decadenței, descoperim mascate 
virtuțile teatrului, prin „grija” pe care arta scenică 
o are pentru creație în ansamblul ei, atunci când îi 
este semnalată învechirea formelor sau, altfel spus, 
neadecvarea la visul înnoirii continue, pretinzând 
„ultra-rafinarea” spiritelor, cum ar spune Paul Valéry. 
Ca urmare, prin reactualizarea unor anterioare stări, 
decadența ar permite redobândirea libertății în aria 
valorilor eterne ale umanității, înscriind substanța etică 
în ființa creației. Mizând pe accentuarea sensibilității 
și pe exacerbarea realismului – și dând naștere, în 
acest mod, hiperrealismului, câștigător al cursei în 
fața rațiunii prin efortul imaginației, al teatralității și 
al spectacularului –, teatrul de astăzi trage un semnal 
de alarmă cu privire la artificialitatea artei și a vieții. 
Imaginea și compoziția care întâmpină privirea 
spectatorului o iau înaintea acțiunii și a mimesis-ului, 
descriindu-se prin nediferențiere și printr-un scop care 
le transcende. Trama pieselor (și a reprezentațiilor) 
este continuu schimbată, fiind lăsată parcă la voia 
sorții (a improvizației, am fi tentați să spunem) și 
ocupând un spațiu fără frontiere. Îngăduindu-ne orice 
asociere și deschizând o paletă largă de înțelegere a 
lucrurilor, acel ceva expus scenic pierde contactul cu 
lumescul, devotat fiind unei ideologii a formelor fără 
contur. Excesul de realism, ca în spectacolele lui Jan 
Fabre, se traduce ca o părăsire a realului și o căutare 
a soluțiilor în irațional. 

Într-o manieră inconștientă (și ca ironie 
a sorții), teatrul face cale întoarsă spre idee, spre 
indeterminare, spre ordine spirituală, spre divin. 
Ceea ce reclamă „contemplarea” noului teatru este o 
imagine care probează un tip de cunoaștere simultană 
a unor fapte de viață și nu în etape succesive a 
elementelor și structurilor de compoziție scenică. 
Astfel, teatrul preîntâmpină judecățile de valoare 
și se eliberează de normele „sintaxei”, semnalând 
virtutea unei „stări de spirit” prin imagine și imaginar, 
chiar dacă aceasta înseamnă renunțarea la plăcerea 
pe care o oferă „perfecțiunea formelor” (cea dintâi 
generatoare a frumosului), subliniată de Vasari, la 
mijlocul secolului al XVI-lea, și care a însemnat 
atât de mult, secolele la rând, nu doar pentru artele 
figurative, ci și pentru cele ale reprezentației. Totuși, 
teatrul – de ieri și de astăzi – nu își propune să ofere 
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soluții și nici să se transforme în reper al mărturisirilor 
steril-asertive; atuul său îl constituie interogarea, 
capriciile dubitativului, vălul vizibilului care ascunde 
invizibilul.

În această lume în care, împrumutând 
cuvintele lui Zarathustra, nimeni, cu excepția 
Creatorului, nu știe ce este binele și răul, teatrul 
confirmă virtutea artei și puterea acesteia de a 
consemna incapacitatea noastră de a cuprinde 
eternitatea, explorând fragmente de timp. „Numai cei 
care trăiesc în afara artei trag ultimele consecințe” – 
afirma Cioran în Tratatul... amintit. În afara oricărei 
etici, se actualizează o conduită (un act, o acțiune) 
lipsită de prejudecăți (și cu atât mai mult înnobilată 
prin termenii moralei), capabilă să facă dovada unei 
întâmplări încărcată cu sens, cu semnificații. Să o 
spunem limpede, nicicând reprezentația nu și-a făcut 
din virtute un țel, chiar dacă o întrezărim în filigranul 
expresiei scenice, în căutarea propriei identități și a 
noumen-ului artei pe care o reprezintă. Până la urmă, 
virtutea teatrului este legată de umanitatea (dar nu de 
umanismul!) care transpare dincolo de cuvânt, din 
ceea ce actorul face cunoscut spectatorului prin gest 
și mișcare. 

Misiunea teatrului, spunea Max Reinhardt, 
„este să scoată cuvântul din mormântul său livresc, 
să-i insufle viață, să facă să circule sângele prin vene, 
sânge de astăzi, pentru a ne pune într-o relație vie, 
astfel încât să îl primim și să-l facem să rodească 
în noi. Este singura cale; alta nu există.” Putem 
spune că, în artă, virtutea nu este doar ceea ce grecii 
numeau calitatea adecvată a unui lucru (cea care 
îi conferă acestuia demnitate, ceea ce este cinstit, 
conform justei rațiuni și unei practici a dreptății), 
ci și puterea de a se ridica deasupra posibilităților 
limitate ale contingentului de a se exprima. Într-un 
cuvânt, virtutea teatrului stă în tot ceea ce întreprinde, 
în reprezentarea de sine, îndepărtând – cum ar 
spune Nietzsche – criteriile normative de validare a 
propriilor acțiuni sau decizii și lăsând gândul (sau, 
mai bine, gândirea) să se strecoare pe drumul spre 
adevăr. Virtutea contemplării creației nu trebuie 
interpretată ca voință de putere, ci, mai curând, ca 
putere născută din libertatea artei, din dorința ființei 
operei de a fi recunoscută ca ființă plasată în și 
dincolo de propria existență, dintr-o întâlnire dintre 
un eu și un altul, consolidată pe tărâmul dialogului și 
al dramei. În acest caz, mai poate însemna virtutea o 
eliberare de povara pasiunilor, cum credea Rousseau? 
Și, pentru a fi act creator, nu se exprimă ea dincolo de 
orice măsură, apărându-și astfel destinul? 
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Rodica GRIGORE

Doi prozatori suedezi: Henning Mankell 
și Lina Wolff 

În octombrie 1914, la puțină vreme după izbucnirea 
Primului Război Mondial, Suedia este încă un stat neutru. 
Cu toate acestea, pentru a fi gata să contracareze, la nevoie, 
acțiunile Rusiei și Germaniei care se înfruntă în regiunea 
baltică, autoritățile decid să înceapă o serie de pregătiri, 
pentru început la nivel strict tehnic. Astfel încât, Lars 
Tobiasson-Svartman, ofițer în Marina Suedeză, primește 
o misiune secretă, care constă în măsurarea adâncimii 
unor căi maritime din Arhipelagul Östgötland, pentru a ști 
dacă, la nevoie, marile nave militare s-ar putea deplasa pe 
acolo. Numai că bărbatul va descoperi, pe lângă adâncimile 
impresionante ale mării, și abisul întunecat din propriul 
suflet. 

Acestea sunt câteva dintre elementele esențiale 
ale romanului Abis (Djup), al scriitorului suedez Henning 
Mankell. Apărut în anul 2004 și considerat una dintre 
cele mai importante creații ale sale, textul acesta, profund 
meditativ, adesea sumbru și deloc lipsit de accentele unui 
pesimism specific scandinav în ceea ce privește condiția 
umană, aduce în fața cititorului o narațiune de atmosferă, 
care a fost pusă în legătură de numeroși exegeți cu marile 
poeme epice ale Nordului și cu viziunea aparte a acestui 
spațiu cultural. Născut în 1948 și afirmându-se în lumea 
teatrului la începutul anilor ’70, iar ulterior ca autor de 
scrieri pentru copii și eseuri, Mankell publică primul său 
roman în 1973, dar devine cu adevărat celebru (în Europa 
și chiar peste Ocean!) odată cu apariția așa numitei „Serii 
Wallander”, un ciclu de romane polițiste centrate pe figura 
lui Kurt Wallander, detectivul eficient și capabil să dezlege 
întotdeauna cele mai complicate cazuri și să clarifice orice 
mister. Iar dacă Wallander vrea (și reușește) să clarifice 
misterele, protagonistul din Abis încearcă să creeze noi 
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și noi mistere, învăluindu-și propria existență în vălul 
minciunilor și al unui permanent conflict între aparență și 
esență, între ceea ce se petrece cu adevărat și ceea ce doar el 
susține că s-ar fi petrecut, confirmând aserțiunea autorului, 
conform căreia „romanul acesta e situat pe acel teritoriu 
încă neexplorat suficient în literatura contemporană, al 
graniței subțiri ce desparte realitatea de imaginație.” 

Căci, abia ajuns în arhipelag, personajul pare a se 
integra, încetul cu încetul, într-un soi de univers în destrămare, 
în care au loc doar întâmplări sumbre: în mare e găsit trupul 
unui soldat german, unul dintre ofițerii de pe vasul Svea, 
locotenentul Jakobsson, moare din cauze neclare, un alt 
membru al echipajului se îmbolnăvește, iar sublocotenentul 
Welander, căzut în patima beției, e îndepărtat de pe navă. 
Dar, în mijlocul tuturor acestor întâmplări, Lars Tobiasson o 
întâlnește, pe una din insulele din zonă, stâncoasa și aparent 
pustia Halsskär, pe Sara Fredrika, o femeie care trăiește 
singură și care, în ciuda a ceea ce era de așteptat, îl atrage 
în mod inexplicabil pe ofițer. Deși căsătorit cu Kristina, însă 
simțindu-se tot mai îndepărtat de ea și de mariajul lor din 
Stockholm, Lars se implică într-o relație cu Sara, numai că, 
incapabil să clarifice situația din ce în ce mai complicată în 
care se află, el începe să țeasă un adevărat văl al înșelăciunii 
în care își ascunde viața, pregătindu-și, inițial nici el nu știe 
cum, viitorul. În scurt timp, existența sa devine un veritabil 
tărâm al dublelor sau multiplelor intenții, în care cele mai 
simple gesturi pot ascunde cheia pentru tragicele fapte care 
vor urma. Susține în fața soției că misiunile sale secrete vor 
continua, deși e concediat din Marină și acuzat de spionaj, 
iar pe de altă parte, versiunea pe care i-o prezintă Sarei 
e că soția și fiica lui au murit. Numai că evenimentele se 
precipită, iar protagonistul nu-și mai poate controla nici 
nervii, și nici violența – care se dezlănțuie pe neașteptate, 
în momentul când o suspectează pe Sara că l-ar înșela cu 
un tânăr dezertor german și îl ucide pe acesta, pretextând, 
pentru a-i justifica absența în fața femeii, că bărbatul s-ar fi 
sinucis.  

Iar după această crimă pe care până și el realizează 
că a comis-o cu sânge rece, Lars Tobiasson-Svartman simte 
cum totul începe să se prăbușească în jurul lui, iar propria 
existență îi scapă de sub control. Pe nesimțite, el coboară în 
propriul abis interior, cu atât mai mult cu cât atât Kristina, 
cât și Sara, îi mărturisesc că așteaptă un copil. Cât timp va fi 
fostul ofițer în stare să evite căderea în acest abis fără fund? 
Pe care dintre cele două o va alege? Și, deloc în ultimul 
rând, care este prețul ce va trebui plătit, într-un fel sau 
altul, pentru toate aceste minciuni, jumătăți de adevăruri, 
distorsionări ale realității și înșelăciuni? Unde va duce 
această nebunie și violența ce nu mai poate fi stăpânită? 
În egală măsură, cumva în paralel cu evoluția subiectului 
propriu-zis, autorul descrie universul marin unde se petrec 
toate, o lume aparte, izolată în propria ei singurătate și 
înconjurată de propria sa tăcere, iar toate acestea transformă 
romanul într-o veritabilă creație de atmosferă, în care, în 
mod simbolic, violența din prezent a protagonistului e, fie și 
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parțial, determinată de atitudinea societății față de el, lipsit 
de afecțiunea în anii copilăriei și mereu victimă a abuzurilor, 
neavând o ascendență nobiliară și nici suficiente conexiuni 
utile în lumea aristocrației în care vrea să pătrundă prin 
căsătorie. Neștiind să stabilească relații amicale cu cei 
din jurul său și fără abilități de comunicare, Lars pare de 
la bun început sortit eșecului și izolării, unica sa pasiune 
(și potențială salvare, pe care, însă, o va rata) rămânând 
refugiul în măsurătorile marine de mare adâncime, domeniu 
în care se specializează. 

Peisajele nordice întunecate, ploile nesfârșite sau 
zăpezile grele, noaptea îndelungată și disperarea pe care ea 
pare a o arunca asupra ființei umane sunt de o pregnanță 
rară în acest roman, o carte sumbră chiar și în conformitate 
cu modelele literaturii nordice, dar atât de convingătoare 
și de impresionantă în intensitatea sa tragică. O carte 
abordând cu luciditate probleme acute ale epocii moderne, 
de la relația dintre adevăr și minciună la cea dintre eșec și 
tentația (ce se va dovedi imposibilă) a salvării spirituale, dar 
având și marele curaj de a evalua consecințele asupra unei 
naturi umane instabile a unei prea îndelungate contemplări 
a adâncurilor fizico-geografice. Căci natura solitară a lui 
Tobiasson-Svartman era, după cum este el însuși convins, 
un soi de abis în care se temea că într-o bună zi ar putea să 
cadă...

Henning Mankell știe perfect cum să construiască o 
narațiune coerentă și plină de tensiune, să mențină suspansul 
și să includă în text o serie de neașteptate răsturnări de 
situație (apariția tatălui Kristinei pe insula îndepărtată din 
arhipelag, iar ulterior chiar a ei, a soției protagonistului), 
toate acestea ținând realmente cititorul cu sufletul la gură pe 
parcursul lecturii. La nivelul construcției nu trebuie uitată 
nici structurarea duală a textului, ținând seama de cele 
două planuri temporale trecut – prezent, căci Abis începe 
cu un fragment plasat în anul 1937, într-un sanatoriu de 
boli mintale, unde e internată, de douăzeci și doi de ani, 
Kristina, femeia „în continuare inaccesibilă afectiv”, după 
cum afirmă rapoartele medicale, și care nu a rostit nici un 
cuvânt de doisprezece ani încoace, cu toate că e conștientă 
că a avut, cu ani în urmă, un soț. În egală măsură, scriitorul 
suedez plasează totul pe fondul complicat și tumultuos al 
evenimentelor istorice care au marcat perioada respectivă și 
surprinde foarte exact epoca, discutând chiar despre eșecul 
final al celebrului Plan Schlieffen (proiectul Germaniei 
de a cuceri Franța și, ulterior, întreaga Europă), pentru a 
demonstra că, adesea, nici în planul istoriei, și cu atât 
mai puțin al istoriei personale a fiecărui individ, nu există 
posibilitatea de a planifica infailibil totul. Așa cum ideile 
naziste se vor nărui, în cele din urmă, și existența lui Lars 
Tobiasson-Svartman devine un haos imposibil de controlat, 
acesta sfârșind în singurătate, în arhipelagul care, ascunzând 
abisuri încă necartografiate, i-a dezvăluit toate abisurile, 
încă și mai profunde, ale propriei conștiințe.   

*

cartea străină

Născută în anul 1973, la Lund, Lina Wolff este 
una dintre vocile reprezentative ale literaturii suedeze 
contemporane, cariera ei începând cu un succes la care 
majoritatea tinerilor scriitori pot doar să viseze. Căci, după 
debutul din 2009, cu volumul de nuvele intitulat Mulți 
oameni mor ca tine, Wolff a publicat, în 2012, romanul 
Bret Easton Ellis și alți câini, care va fi încununat cu cele 
mai importante premii literare suedeze, fiind și extrem de 
bine primit de publicul cititor. Amanții poligloți, romanul 
următor, îi apare în anul 2016 și confirmă nu doar un uluitor 
talent, ci și o rară capacitate de a provoca modelele culturale 
consacrate, șocând și convingând, cucerind și uimind 
deopotrivă, abordând teme deloc comode, dar reușind să le 
stăpânească și să le rezolve (la nivel narativ și stilistic) într-
un mod cu totul remarcabil.  

Împărțită în trei secțiuni, fiecare dintre acestea 
beneficiind de propria perspectivă și având câte un alt 
narator, cartea evidențiază câteva personaje neobișnuite, 
fiind centrată mai cu seamă asupra cele trei voci care, prin 
relatările lor (adesea vizând aceleași fapte și evenimente, dar 
care, desigur, privite din puncte de vedere diferite, par altele 
și altfel!) construiesc o inedită istorie a unor incredibile 
aventuri amoroase și livrești. Cea dintâi secvență narativă 
o are ca protagonistă pe Ellinor, o tânără de treizeci și șase 
de ani care, după două relații eșuate, încearcă să-și găsească 
alesul. Și unde altundeva ar putea cineva ca ea, o femeie 
deja dezamăgită de realitatea cotidiană și de bărbații pe care 
i-ar putea întâlni în mod obișnuit să caute sufletul pereche 
decât pe internet... Și așa dă peste Ruben, un critic literar 
supraponderal, care o invită la casa lui din Stockholm. 
Numai că întâlnirea de dragoste – la care cititorul s-ar fi 
așteptat – se transformă într-un soi de noapte valpurgică 
a zilelor noastre, la capătul căreia, după ce demonii din 
sufletele amândurora ies la iveală, Ellinor arde manuscrisul 
pe care Ruben îl citea, copia unică a unei cărți scrise de Max 
Lamas, un autor pe care criticul îl admira, considerându-l 
întruchiparea geniului literar al epocii contemporane, și 
care îi încredințase creația sa. Lina Wolff contrazice toate 
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presupunerile (și chiar speranțele!) pe care cititorii le-ar 
putea avea și, în ciuda celor întâmplate, descrie cum Ellinor 
rămâne în casa lui Ruben, convinsă că exact ceea ce o 
determinase să distrugă prețiosul manuscris o și leagă de 
bărbatul descoperit pe net. Numai că rutina în care pare să 
se transforme viața celor doi e întreruptă de sosirea unei 
misterioase femei care cere să i se înapoieze tocmai cartea 
lui Max.  

Cea de-a doua parte a romanului Linei Wolff îl aduce 
în prim plan pe Max însuși, autorul cărții aruncate în foc... 
Ne aflăm, aici, într-o lume hipnotică și ireală, unde granițele 
dintre realitate și ficțiune sunt distruse în mod programatic 
și constant, iar cititorul e martorul întâlnirilor stranii pe care 
le are Max cu mai multe personaje desprinse parcă din cele 
mai bune pagini suprarealiștilor francezi. Numai că, așa 
cum Ellinor caută bărbatul perfect, Max se află în căutarea 
femeii ideale, capabile să vorbească toate limbile și să-l 
înțeleagă pe deplin. Iar această dorință îi conduce pașii în 
Italia, cadrul unde se desfășoară cea de-a treia secțiune a 
Amanților poligloți. Aici, vocea narativă este a Lucreziei, 
femeia căreia, cu doi ani în urmă, Max îi zdrobise inima, iar 
evenimentele care decurg de aici vor conduce, finalmente, 
la căderea în ruină a aristocraticei familii. 

Sigur că, rezumat astfel, romanul Linei Wolff pare 
a nu spune prea multe în afara experimentelor livrești pe 
care autoarea le pune în scenă cu o nedisimulată plăcere 
și cu o vervă rară în literatura zilelor noastre. Numai că 
esența romanului de față e de găsit altundeva, și anume 
în extraordinarul dialog intra și intertextual al vocilor 
și perspectivelor narative. Și, desigur, în marele joc cu 
literatura contemporană pe care scriitoarea suedeză îl 
orchestrează aproape pe nesimțite. Amanții poligloți 
înseamnă o veritabilă punere în discuție a relațiilor 
dintre sexe, dar și a ierarhiilor literaturii zilelor noastre, 
a topurilor promovate de revistele culturale și a imaginii 
geniului literar – care, desigur, se presupune că trebuie să 
fie prin excelență masculină. Cu toate aceste stereotipuri 
de gândire și de expresie și cu o mulțime de clișee 
ale interpretării se joacă Lina Wolff, însă jocul ei nu e 
nicidecum o gratuită și facilă joacă, ci are o miză extrem de 
importantă. Autoarea demontează cu răbdare înțepenitele 
podiumuri literare și aruncă fără frică mânușa cititorilor – și 
scriitorilor zilelor noastre. Căci Max, plin de resentimente 
și de idei preconcepute, pare desprins din proza lui Michel 
Houllebecq, iar pe parcursul lecturii cititorul realizează 
că Lina Wolff parodiază stilul celebrului scriitor francez, 
modalitățile folosite de el pentru a-și structura personajele, 
țintind (și ironizând pe îndelete!...), nu o dată, și atitudinea 
critică a acestuia față de femei, în literatură și în viață. De 
pildă, fosta soție a lui Max îi reproșează acestuia că nu a 
fost capabil să vadă cu adevărat niciodată pe nimeni, chiar 
femeile de care s-a înconjurat nefiind altceva decât niște 
oglinzi în care el a dorit să-și contemple propria imagine... 
Ruben însuși e obsedat de ierarhii literare, pasionat de proza 
lui Houllebecq (pe care-l consideră un geniu), cu toate că nu 

ezită să mărturisească faptul că, uneori, îl preferă pe Max 
Lamas... Max, la rândul său, îl admiră pe Houllebecq, însă 
se întreabă neîncetat oare de ce cititorii tind să-l prefere pe 
acesta și nu pe el însuși. Ellinor începe și ea să-l citească 
pe Houllebecq și simte că e în pericol să înceapă fie chiar 
ea obsedată de proza lui, dar într-un cu totul alt mod decât 
Ruben și Max!...  

 În plus, autoarea suedeză construiește, pe urmele lui 
André Gide și ale marelui său roman, Falsificatorii de bani, 
mai multe puneri în abis, câtă vreme textul lui Max poartă 
același titlu ca propriul său roman, Amanții poligloți, și, mai 
mult decât atât, în momentul în care Lucrezia cere să i se 
înapoieze manuscrisul, se relevă și faptul că acesta fusese 
elaborat în Italia, la vila familiei ei, literatura împletindu-se 
cu existența personajelor și provocând reacțiilor cititorilor 
într-un asemenea mod, încât creația Linei Wolff dă o stranie 
impresie de vertij din care nu se poate ieși și a cărei fascinație 
nu poate fi uitată ușor. Iar liantul ce unifică cele trei părți 
ale romanului de față e evaluarea consecințelor pe care le 
are în societate și în relațiile (amoroase sau intelectuale) 
atitudinea bărbaților față de femei, Wolff întemeindu-și 
convingerile (enunțate de personajele sale) pe exemple din 
literatura contemporană. Astfel, în paginile textului său 
sunt evidențiate în principal imaginile violenței și urmările 
sexualizării excesive și nepermise a raporturilor sociale, la 
fel cum se întâmpla și în romanul ei anterior, Bret Easton 
Ellis și alți câini. Cu toate acestea, cartea nu e nicidecum 
o creație feminist-militantă, ci un excelent exercițiu în 
care Wolff vorbește cât se poate de direct despre formele 
și manifestările pe care le poate lua, uneori iubirea, despre 
dificultatea comunicării în cuplu și despre spaima de marea 
singurătate ce prefigurează moartea. Dar meditează implicit 
și asupra literaturii, asupra scriitorilor – și scriitoarelor.  

De altfel, Lina Wolff mărturisea într-un recent 
interviu: „Am încercat ca în tot ceea ce am scris să provoc 
așa-zișii scriitori-model ai zilelor noastre și să ofer o replică 
acidă, cât mai acidă, la modul în care au descris ei femeile, 
oglindindu-le exclusiv din perspectiva sexului și a violenței 
la care sunt supuse ori pe care, implicit, o acceptă din cauza 
atitudinii generale a societății.” În replică, Amanții poligloți 
pune în fața tuturor acestora, dar și în fața cititorului cu 
adevărat dispus să intre în complicatul ei joc, o simbolică 
oglindă care, fără îndoială, distorsionează multe elemente 
și perspective ale tradiției (literare și sociale), dar în care 
protagonistele din propria sa proză, privindu-se cu atenție, 
să dobândească curajul de a spune cu voce tare: „Priviți-ne, 
suntem și altfel decât credeați!”        
_______________

* Henning Mankell, Abis, traducere și note de Daniela 
Ionescu, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2020.

** Lina Wolff, Amanții poligloți, traducere și note de 
Daniela Ionescu, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 
2018.
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Liviu SUHAR

Maria Zintz – Artiști plastici la 
Oradea – 1950-2000 

 
 

Istoriografia artelor plastice a stabilizat ordinea 
ierarhică a importanței centrelor artistice pe teritoriul 
României încă din secolul al XIX-lea, în esență rămasă 
neschimbată până în zilele noastre. Acea ierarhie este 
argumentată prin operele artiștilor a căror valoare pare 
deseori definită și în funcție de un „locus vivendi”.

În vârful piramidei, de la o distanță apreciabilă, 
cei mai valoroși sunt considerați cei grupați ca densitate 
în capitală, pe un palier secundar sunt considerate ca 
importanță centrele cu tradiție în învățământul artistic 
– Iași și Cluj-Napoca, și cu o anume particularitate 
Timișoara, Baia Mare și, mai nou, și Oradea.

Risipiți pe teritoriul țării, în orașe mai mari sau 
mai mici, există într-o stare activă o sumedenie de artiști, 
dar care par „excluși” din acea ierarhie, catalogați fiind 
ca făcând parte din categoria „provincialilor”. Chiar 
dacă în realitate nu este chiar așa, istoriografic și public, 
acea ierarhizare pare încă o formă principială limitativă. 
O mulțime de factori au fost în măsură să structureze 
ierarhii valorice care s-au clasicizat cu timpul. O grabă 
superficială caracteristică a vremurilor contemporane 
a devenit evidentă prin tendința de separare tranșantă 
între arta „celor vechi”, considerați anacronici, tributari 
formelor tradiționale și impulsurile care transgresează 
deseori brutal timpul pentru a impune formele unui 
limbaj convențional și artificios.

Arta plastică și cercetarea istoriografică aferentă 
se află în ultimele decenii într-o stare maladivă. Artiștii 
își urmează căile idealiste în singularitatea impusă 
de mediul social și economic, orientat cu precădere 
către alte orizonturi decât cele ale artei și culturii. 

Fără voia lor, mulți artiști se închid în propriul „turn 
de fildeș”, concept altădată contestat ca fiind nociv 
prin semnificațiile sale elitiste. Astăzi acele „turnuri 
de fildeș” asumate involuntar de mulți dintre artiștii 
contemporani, nu mai sunt considerate identități ale unui 
„elitism” paralel cu societatea incapabilă a-l înțelege. 
Indirect ele se transformă în oaze de refugiu salvator 
pentru propria artă născută și din frustrările personale. 
Au apărut în circuit „Casele de licitații”, iluzorii teritorii 
salvatoare pentru mulți artiști contemporani.

O bună perioadă de timp, casele de licitații 
s-au preocupat de revalorizarea operelor artiștilor din 
deceniile anterioare, mai ales interbelice. Cu prudență 
și circumspecție au început să liciteze și lucrări ale 
artiștilor încă în viață. Spun „cu prudență” pentru că 
problema organizatorilor este să-și asigure potențialii 
cumpărători dispuși să-și cheltuiască veniturile prin 
constituirea unor colecții de artă. În aceste case de 
licitații au acces artiștii care au notorietate. Ne aflăm la 
începutul acestor mecanisme de promovare și indirect de 
educare a publicului ca să-și întoarcă privirea și asupra 
creațiilor contemporane. De la sine se naște întrebarea 
referitoare la modalitățile de informare documentare 
și de difuzare a informațiilor de către „dealerii” care 
organizează și selectează operele pentru alte licitații. 
Cele mai la îndemână surse sunt cataloagele de expoziție, 
albumele în formate variate structurate profesionist de 
criticii și istoricii de artă. Puținele albume cu caracter 
enciclopedic documentar, se cer înnoite periodic. În cele 
ce urmează mă voi referi la un astfel de carte, a cărei 
autoare este doamna doctor în istoria artei, profesor 
universitar, MARIA ZINTZ, carte intitulată „Artiști 
plastici la Oradea – 1950-2000”, publicată prin „Editura 
Logos ʼ94” la Oradea în 2018.

Structura cărții formată din 424 pagini, cuprinde 
capitolele următoare: „Arta plastică la Oradea în 
anii ʼ50”; „Arta plastică la Oradea în anii ʼ60 – ʼ70”; 
„Generația ʼ80 în artele vizuale la Oradea”; „Sculptura 
și artele decorative”, după care urmează bibliografia 
selectivă și un Curriculum Vitae al autoarei.

Istoric de artă, doctor, Maria Zintz a absolvit 
Facultatea de Istorie-Filosofie a Universității „Babeș-
Bolyai” din Cluj-Napoca. A urmat în cadrul facultății 
amintite specializarea în Istoria artei, coordonată de 
iluștri profesori, istorici ai artelor, Virgil Vătășianu și 
Viorica Guy-Marica. A făcut parte dintr-o promoție 
restrânsă numeric la acea specializare împreună cu 
reputați viitori specialiști în domeniul istoriei artelor, 
dintre care amintim pe prof. univ. dr. Corina Popa; 
muzeograf și conducător de instituție, prof. univ. dr. 
Negoiță Lăptoiu, criticul de artă Mircea Țoca, Alexandra 
Rus ș.a. Fiecare din cei amintiți, pe parcursul vieții, 
cu pasiune și profesionalism de autentici cercetători 
au îmbogățit patrimoniul de studii și cărți relevante în 
paralel cu ceea ce semnalăm în cazul de față, cartea 
Mariei Zintz la care ne referim.

Constantele preocupări ale autoarei eficiente 
prin profesionalism ca muzeograf și cercetător, autoare 
de monografii și studii dar și critic de artă, cronicar 
și moderator al evenimentelor expoziționale de artă 
vizuală, relevate în paginile unor prestigioase publicații 

cu cărțile pe masă
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dintre care amintim: revista „Arta”; „Vatra”, „Steaua”; 
„Utunk”; „Familia”; „Tribuna” și cotidiene, constituie 
argumentele unei îndelungate activități. Profesor 
universitar în cadrul tinerei Facultăți de artă din cadrul 
Universității orădene, înființată după 1990, care este 
un alt cadru care evidențiază bogata sa activitate 
profesională. Stau mărturie în acest sens cărțile și studiile 
sale, dintre care amintim câteva titluri, în continuare:

„Cvartet de pictori” – Ed. revistei „Familia” 
– 2000; „Zugravi din Țara Făgărașului” (Familia de 
zugravi Grecu) – Ed. Universității Oradea – 2000; 
„Artiști plastici din nordul Transilvaniei, victime ale 
Holocaustului” – Ed. Arca – Oradea – 2007; „Artiști 
plastici din Oradea 1850-1950” – Ed. Muzeul „Țării 
Crișurilor” – 2009; „Miklos Jakobovits” – Ed. Muzeului 
Țării Crișurilor – 2009; „Pictura murală din Sudul 
Transilvaniei în secolul al XVIII-lea” – Ed. Academiei 
române – 2011; „Traian Goga” – Ed. Muzeul Țării 
Crișurilor – 2011; „Marta Jakobvits” - Ed. Muzeul 
Țării Crișurilor – 2011; „Tibor Ernő” – Ed. Institutului 
Cultural Român, București 2016, și nu în ultimul rând, 
volumul la care ne referim în cele ce urmează.

„Apariția acestei cărți – spune autoarea – era 
cu atât mai necesară cu cât, în anul 2010, am publicat 
volumul „Artiști plastici la Oradea între 1850-1950” ”, 
ceea ce atestă faptul că avem în față oglinda unui program 
de cercetare asumat cu o mare responsabilitate de istoric 
al artelor. În continuare, autoarea subliniază că: „...
această carte se bazează pe activitatea mea îndelungată 
de critic de artă, (și) a fost scrisă pe parcursul unei mai 
lungi perioade de timp. Informațiile lacunare despre 
unii artiști, m-au determinat pentru a păstra un echilibru, 
să scurtez textele dedicate artiștilor valoroși, cu o bogată 
activitate creatoare, pentru ca numărul de pagini acordat 
fiecărui artist să nu fie disproporționat în economia 
spațiului cărții. (...) numărul de pagini nu reflectă 
neapărat valoarea creației artiștilor” (pag 12). Precizările 
din pasajul anterior vin în întâmpinarea cititorului pentru 
a-l orienta spre a percepe poziția autoarei de cercetător 
care cu echidistanță relevă portretistic pe fiecare artist, 
dintre cei 80, care prin destin și opțiuni personale s-a 
înrolat în categoria profesională a creatorilor de artă.

În capitolul „Arta plastică la Oradea în anii 
ʼ50”, autoarea dezvăluie aspecte dramatice din perioada 
conflagrației mondiale din al doilea război mondial și 
finalități cutremurătoare asupra unor artiști, victime 
ale lagărelor morții și Holocaustului. Unii artiști iubiți 
de publicul orădean pentru arta lor, și-au aflat sfârșitul 
sau au fost nevoiți să plece ca urmare a dictatului de la 
Viena. După încheierea războiului, supraviețuitorii s-au 
întors iar alții proveniți din alte locuri s-au stabilit la 
Oradea. După anii ʼ50, absolvenți ai Institutelor de artă 
din Cluj și București și-au aflat locurile stabilite pentru 
dezvoltarea carierei în orașul de pe Crișuri. Enumerarea 
sumară a acestor efecte arată că viața artistică a zonei 
Bihorene a traversat o istorie complexă și activă. 
Specific acestei zone este, pe lângă valul contradictoriu 
al evenimentelor și structura sa multietnică, care și-au 
pus o puternică amprentă asupra artei plastice. Perioada 
ce a urmat celui de-al II-lea război mondial, animată ca 

urmare a liniștirii evenimentelor, la scurtă vreme a fost 
distorsionată prin îndoctrinarea ideologică impusă care 
a avut ca efect îngrădirea libertății creatoare. Unii artiști 
a căror notorietate se impusese în anii de dinainte, au 
fost nevoiți să-și adapteze limbajul la noile cerințe ale 
politicii de partid comunist și ale realismului socialist. 
S-au orientat, în general, spre concepția figurativă, 
inspirată de subiectele accesibile în ton cu cerințele 
oficiale. Profesionalismul acelor artiști a confirmat că 
îndelungata experiență a fost salvatoare pentru că și în 
cazul schimbării ideilor și paradigmei limbajului, au 
realizat opere notabile. În continuare sunt prezentați 
artiștii din generațiile de absolvenți formați în Institutele 
de artă din Cluj și București și „repartizați în producție” 
prin ordine guvernamentale. În aceeași perioadă imediat 
postbelică, unii artiști remarcabili, supraviețuitori 
ai lagărelor de exterminare naziste, au avut șansa 
întoarcerii acasă și să-și reia munca de creație în paralel 
cu cea educațională ca profesori la Școala populară de 
artă, fapt care a însemnat revigorarea climatului artistic 
prin modelarea tinerelor talente.

Autoarea cărții face o radiografie detaliată a 
perioadei postbelice amprentată de ideologia marxist-
comunistă mai ales în anii restrictiv dominați de 
proletcultismul deceniului al cincilea, când metodele 
dirijiste propagandistic erau coordonate direct de partid. 
Comenzile și achizițiile lucrărilor pictorilor, sculptorilor, 
graficienilor erau acordate și subvenționate doar în 
funcție de conținutul ideologic. În acest fel, s-a născut 
un fel de paralelism tematic în abordările unor subiecte 
în creația celor mai mulți dintre ei. Radiografia detaliată 
a d-nei Maria Zintz, reconstituie cu precizie harta zonală 
a fenomenului artistic plastic în Spațiul Țării Crișurilor 
și a orașului Oradea. Pentru fiecare artist, autoarea, 
printr-o admirabilă strădanie documentară, creionează 
un parcurs biografic al evoluției creatoare. Bazându-se 
pe o astfel de structură documentară, istoricul de artă, 
criticul sau cercetătorul în acest domeniu va putea la 
nevoie să dezvolte un studiu monografic aprofundat 
prin alăturarea unor noi rezultate. Autoarea cărții evită 
aprecieri sau evaluări personale care să sugereze ierarhii 
de valoare asupra operei. Este știut faptul că ierarhiile 
valorice se stabilizează cu timpul dar rămân într-o 
grilă fluctuantă. Doamna Maria Zintz în acest studiu, 
lasă întredeschisă fereastra timpului judecăților asupra 
operelor artistului în cauză, care oricând va putea fi 
supusă unor noi evaluări datorate principiilor ce se vor 
impune.

Un alt capitol se referă la „Arta plastică la Oradea 
în anii ʼ60-ʼ70” și cuprinde informații biografice, dar și 
documente despre creația a 22 de artiști. În linii generale, 
ei formează generațiile care au consolidat specificul 
orientărilor stilistice în perimetrul profesional artistic 
al Oradei care rezonează prin continuitate cu viziunile 
creative din anii interbelici.

„Generația ʼ80 în artele vizuale la Oradea” este 
următorul capitol în care autoarea face diferența față de 
cele anterioare, prin faptul probat prin atenta observație 
concluzivă a criticilor de artă că între anii 1977 și 1989, 
peste 40 de artiști s-au stabilit la Oradea, majoritatea 
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fiind absolvenți ai Universității de Arte plastice ”Ion 
Andreescu” din Cluj-Napoca. Afluxul de talente și energii 
proaspete au făcut posibilă modernizarea și înnoirea 
unor concepte și limbaje ale expresiei vizual-plastice. 
Spiritul modern este orientat mai ales spre culturile 
Europei de vest. Cenaclul tinerilor artiști cunoscut la 
nivelul național sub titulatura de „Atelier ʼ35” aflat 
sub coordonarea Uniunii Artiștilor Plastici, a favorizat 
diversificarea limbajelor de exprimare eliberându-le 
de pseudotradiționalisme sterile. Complexele activități 
inovatoare și îndrăznețe s-au relevat prin vivacitate 
creativă. Artiștii orădeni s-au impus la nivel național, 
grație aportului tinerilor critici de artă care li s-au 
alăturat printr-o activă coordonare teoretică.

În paginile de prezentare generală a generației 
amintite, autoarea cărții realizează un studiu amănunțit 
despre fenomenele expoziționale și acțiunile din 
acei ani sub forma unor subcapitole, cum sunt: „Arta 
experimentală”; „Bienala Tinerilor, Alba Iulia”; „Arta 
procesuală”; „Conceptuabilitate în obiecte”; „Flux 
I”; „Intermedia”; „Expoziția „Medium” – Sfântu 
Gheorghe”; „Atelier ʼ35 Baia Mare”, ca momente și 
acțiuni relevante ale generației amintite.

Ultimul capitol al cărții conține punerea în 
evidență a artiștilor din domeniul sculpturii și artelor 
decorative. Un număr de 24 de artiști sunt prezentați în 
paginile ce încheie amplul studiu al Dnei Maria Zintz. 
Fără a face numaidecât o prezentare generală, despre 
artele decorative și sculptură, autoarea dezvoltă un 
detaliat expozeu despre sculptorul Iosif Fekete, a cărui 
operă prin monumentalitate și prezență urbanistică a 
devenit emblematică prin modernitatea unei viziuni 
inovatoare. Sculptorul Iosif Fekete a fost discipolul lui 
Dimitrie Paciurea și Fritz Storck. Împreună cu Lidia 
Kotzebue au realizat mai multe monumente relevante 
pentru arta națională de for public. La distanță de 
o generație, arta sculpturii și a celei decorative este 
reprezentată în spațiul orădean de o pleiadă de artiști 
profesioniști ale căror opere sunt remarcabile pentru 
creația contemporană. Prin laborioasa prezentare a 
creației sculptorului amintit, de fapt autoarea creionează 
o imagine elocventă care relevă varietatea stilurilor 
conturate prin amprenta personală a creatorilor și 
orientarea în direcțiile modernității.

Bibliografia selectivă cu care se încheie lucrarea 
evidențiază laborioasa cercetare desfășurată de-a lungul 
timpului de autoarea studiului. Demersul teoretic 
este susținut prin suita imagistică variată care relevă 
complexitatea, preocupările creative ale tuturor artiștilor 
orădeni pe parcursul unei jumătăți de secol, prezentați în 
paginile cărții.

În concluzie, se impune ideea benefică despre 
aportul acestui studiu care întregește bibliografic istoria 
artei românești moderne.

Menuţ MAXIMINIAN

Cartea celor 70 de ani 

O continuare în acelaşi registru cu „Magistrul şi 
imaginaţia” (Editura Casa Cărții de Știință), o legătură 
între cer şi pământ, este volumul aniversar „Symposion”, 
dedicat marcării a 70 de ani de la naşterea scriitorilor 
Vasile Sav şi Lucia Sav. Cartea, editată la Ecou Transilvan, 
este structurată în două părţi, ambele conţinând câte un 
CV, o prefaţă, respectiv poezii şi opinii critice.

Prima parte este dedicată lui Vasile Sav, trecut 
mult prea repede la cele veşnice, la doar 54 de ani. Poet 
şi traducător, Vasile Sav este răsplătit pentru munca 
sa printr-o serie de premii, amintind: Premiul Uniunii 
Scriitorilor pentru – Properţiu, „Elegii”, 1992; Premiul 
pentru traducere la Salonul Naţional de Carte, Cluj-
Napoca, 1992; Premiul Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor 
şi Premiul „Andrei Bantaş” pentru Traduceri al Uniunii 
Scriitorilor din România pentru - Sf. Augustin, „De 
Musica”, 2000; Premiul Uniunii Scriitorilor pentru -  
Sfântul Augustin (şase volume din Opera Omnia), 2002.

Intitulată „A şaizecişişaptea catulliană – Uşa”, 
această parte are o prefaţă semnată de Titu Popescu: 
„Catulliene de Vasile Sav… localizează, cu inepuizabilă 
vervă, fundalul simbolic al culturii umaniste, în perimetrul 
experienţei noastre politice imediate. Permanenţa valorilor 
culturale este pusă să servească identitatea psihologică 
a unei comunităţi delimitate prin chiar efectul biografiei 
autorului transmis unui cititor părtaş... Este un magician al 
transmutării în cuvânt, prin cuvânt”. 

De asemenea, include amplul poem „Uşa” din 
„Catulliene”, Ed. Crater, Bucureşti. Considerat de critică 
la apariţie „o scriere unică în literatura română” – Mircea 
Popa, volumul structurează gândurile lui Vasile Sav ce au 
văzut lumina tiparului în 2002.

Grigurcule, ţi-o spun fără ruşine, / Verde ţi-o spun, 
în faţă, româneşte,/ Şi mai curat ca lamura ţi-o spun eu: / 
Stăpânu-meu, Sav, e un mare Iudă, / Atât, şi, cu-asta, eu 
am spus chiar totul” este începutul acestui prozopoem în 
care ne întâlnim cu rituri şi mituri, cu lumi şi epoci diferite 
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aşezate, împreună, sub semnul versului. „O carte singulară, 
deopotrivă bufă şi patetică, pamfletară şi encomiastică, 
epigramatică şi substanţial lirică… Recursul la mitologie 
şi la modele poetice consacrate, mai mult sau mai puţin 
parodic, amestecul de injurie groasă – de subtile imagini 
idilice sau de consistente filosofeme –, toate participă la 
configurarea unei distopii umoristice şi totodată grave”, se 
exprima, la apariţia volumului „Catulliene”, Petru Poantă. 

Întâlnim în Epopee atât umor, cât şi cuvinte dure, 
atât bucurie, cât şi suferinţă, poetul încercând măcar prin 
creaţie să atragă atenţia asupra îndreptării societăţii spre 
o prăpastie culturală. Pentru a înţelege mai bine gândirea 
latinistului Vasile Sav şi modul moralist de punere în 
valoare a binelui în faţa răului, a curăţeniei limbii în faţa 
vulgarităţii, a valorii în faţa modelelor de carton, merită a 
citi volumul  despre care Adrian Popescu spune: „Erudiţia 
de latinist şi verva amintesc de «Ţiganiada» lui I. Budai-
Deleanu, dar Vasile Sav are, în plus, umorul, ironia şi 
simţul polemic-deconstructiv al postmodernilor. O lucrare 
poetică de mare originalitate, unde cultura clasică şi simţul 
contemporaneităţii fuzionează în versuri memorabile, o 
excepţională epopee a timpului nostru”. 

Partea a doua, care dă şi titlul cărţii de faţă - 
„Symposion” –, ne prezintă fragmente din scrierile semnate 
de Lucia Sav. Înainte de a vorbi despre propria creaţie, 
de remarcat devotamentul cu care a avut grijă de opera 
soţului, publicând, postum: Montri Umavijani, „Călătorie în 
Împărăţia Tang” (antologie de versuri, în colaborare cu Vasile 
Sav), 2004;  Sf. Prosper al Aquitaniei, „Sentinţe alese din Sf. 
Augustin”, traducere, note introductive, note şi comentarii de 
Vasile Sav, 2005; „Vasile Sav. In memoriam”, 2010. 

Spuneam de legătura de dincoace şi dincolo de 
veşnicie, iată acest capitol beneficiază de o prefaţă semnată 
de Andrei Moldovan, plecat şi el dintre noi: „avem de-a 
face cu o familie literară… Lucia Sav nu este un epigon 
al soţului său – chiar dacă, bănuiesc, nu ar deranja-o în 
nici un fel! – ci dezvoltă un stil cu totul aparte. Riscăm 
să afirmăm că Epistolele Luciei Sav, prin spontaneitate, 
relaţia cu imediatul, aparenţa de poezie ocazională sunt 
mult mai aproape de latura înnoitoare a Nimicurilor lui 
Catullus decât Catullienele lui Vasile Sav, înscrise într-un 
registru stilistic total diferit”. 

Poezia inserată aici este un adevărat itinerariu 
în lumea scriitorilor, pornindu-se într-o enumerare a 
unor nume precum Ion Mureşan, Al. Cistelecan, Dan 
Damaschin, Irina Petraş, Ion Pop, Viorel Mureşan şi mulţi 
alţii. De la genul epistolar la prozopoem şi la structura 
clasică, scrierea Luciei Sav dovedeşte adaptabilitate la 
vremurile parcurse, structuri metaforice ancorate în lumea 
culturală şi, dincolo de toate, o prospeţime a frazei.

Iată un fragment edificator: „Nimfe în văluri 
rozalbe precum fulgi diafani de zăpadă/ dănţuiau graţioase 
în poeniţă, iar în mijlocul lor/ se afla o domniţă, toată-n 
pietre scumpe-nveşmântată,/ despre care se spunea c-ar fi 
mult iubită de Sav... La Symposion, mai întâi au apărut 
cele nouă muze,/ dar numaidecât Sav şi cu tine v-aţi retras 
cu ele în bibliotecă/ şi, inspiraţi de drăgălaşele copile, 
aţi tras un chef artistic de pomină,/ trezind tot cartierul, 
inclusiv cânii şi păsăretul din arbori./ Sav şi-a invitat la 
banchet şi prieteni cu nume de personaje celebre”.

„Poetă a umbrei şi a tonurilor estompate, ea 
preferă un ritual al spunerii dominat de luciditate, şi nu 
de impresia imediată, robită elementarului”- scrie Mircea 
Popa, iar Adrian Ţion adaugă: „poezia Luciei Sav stă 
sub semnul unei reticenţe/exigenţe verbale rar întâlnite. 
Discursivitatea, referenţialitatea, discreţia şi delicateţea 
fac loc uneori inexprimabilului”.

Am mai spus că imaginaţia devine personaj central 
în poemele Luciei Sav, „se întrece pe sine într-un poem 
în care verva sa atinge sublimul”. Lucia Sav se joacă cu 
cititorii săi, ba cu versuri construite în fraze ample, ba cu 
altele prin care parcă ne oferă o pauză de respiraţie: „E 
vară şi e tare cald afară/ Un dor de ducă mă apucă iară/ 
Să mă afund în râuri răcoroase / Şi să mă scald în ape 
unduioase”. Poeta ne dovedeşte astfel că poate jongla 
în scris trecând, fără niciun risc, graniţa dintre clasic şi 
modern, dintre „canoanele” generaţiilor din literatură.

Îi dorim doamnei Lucia Sav mulţi ani cu sănătate 
de acum încolo, să bucure cititorii cu noi proiecte şi o 
felicităm pentru faptul că nu a lăsat nemarcat acest moment 
important, acela a şapte decenii de la naşterea a doi scriitori 
profesionişti ai Clujului şi, dincolo de aceasta, aşa cum am 
mai spus, o familie model de intelectuali. Povestea celor 
doi scriitori care şi-au contopit destinul în viaţa de zi cu zi 
în vechiul burg transilvan continuă prin vibraţiile sufletului 
literar, de pe pământul muritor spre stelele veşnice.

Alta IFLAND

Magda Cârneci: o Clarice Lispector 
româncă*

 Unii cititori ar putea crede că FEM-ul Magdei 
Cârneci aparține mai degrabă genului eseului filosofic 
decât celui al ficțiunii sub care este comercializat. Alții din 
lumea anglofonă îl pot numi un roman „experimental”. 
Dar pentru cei familiarizați cu cultura și literatura 
franceză modernă, este evident că Magda Cârneci scrie 
în cadrul unei tradiții franceze. Istoric al artei, ea are 
un doctorat la prestigioasa École des Hautes Études 
en Sciences Sociales din Paris, iar între 2007 și 2010 a 
condus Institutul Cultural Român din Paris. Este autoarea 
a numeroase colecții de eseuri și poezie, dintre care două 
au fost traduse în engleză de Adam Sorkin în colaborare 
cu autoarea, și o singură carte de proză: FEM, publicată 
inițial în limba română în 2011.
 Romanul este alcătuit din capitole scurte 
scrise cu vocea unui narator de sex feminin care se 
numește pe sine Șeherezada – o „blândă” Șeherezada, 
care caută „viziuni”. Unele dintre capitole sunt scrise 
cu caractere italice și par a fi scrisori către un romantic 
partener masculin, în timp ce altele, cu titluri precum 
„Prima iluminare” sau „A doua iluminare”, par a fi 
narațiuni autobiografice despre sinele mai tânăr al 
naratoarei. Scrisorile sunt de tip eseu și includ digresiuni 
feministe asupra diferenței sexuale: „Dragule, trebuie să-
ți povestesc. Trebuie să descarc din mine viziunile acestea 
ciudate”.
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 Bazându-se pe feminismul post-structuralist 
al lui Hélène Cixous și Luce Irigaray, autoarea reiterează 
și ideea Simonei de Beauvoir că cineva nu se naște 
femeie, ci devine una prin rolul impus de societate. 
Astfel, feminitatea este o „uniformă trupească” pe care 
trebuie să o îmbraci: „Și numai privirea stranie, lucitoare 
a bărbaților cu care mă intersectam dimineața pe stradă 
îmi aducea brusc aminte să-mi preiau repede rolul, să mă 
identific cu uniforma de acasă”. În alte cazuri, mai ales 
în scrisorile către partenerul romantic, Magda Cârneci 
contestă percepția masculină, despre care crede, la fel ca 
Luce Irigaray, că este rezultatul diferenței noastre sexuale 
(am un corp diferit, prin urmare sunt diferită):

„Ce ştii tu despre femei? Nu ştii nimic, habar 
n-ai, deşi ai impresia că ştii totul. Pentru tine 
trupul nu prea contează, e o unealtă simplă, 
tăioasă, un fel de armă necomplicată, e un 
apendice de care te foloseşti ca să-ţi exciţi 
eventual creierul. Ca să crezi că posezi ceva, 
o altă făptură, realitatea, puterea. Pentru 
mine trupul e aproape totul. Voi, bărbaţii, vă 
naşteţi aproape gata făcuţi, ambalajul vostru e 
cam acelaşi de la început şi până la urmă, pe 
când noi, femeile, ne tot transformăm, ca nişte 
pupe de insecte, ca fluturii, ca anotimpurile şi 
planetele, periodic ni se întâmplă ceva, trupul 
nu ne lasă în pace, nu putem să uităm că existăm 
închise în el. Trupul ăsta e un chin pe care eu 
una nu-l înţeleg, e o enigmă cu cheiţa pierdută, 
e un mister cu care nu ştiu ce să fac. Înţelegerile 
tale, dragule, se petrec mai ales prin calcule, 
raţionamente, proiecţii mentale - înţelegerile 
mele se întâmplă mai ales prin trup, prin carne 
şi sânge, printr-un straniu dispozitiv de senzaţii-
emoţii-percepţii apropiate şi îndepărtate, şi 
uneori şi prin suprapercepţii.”

 La fel ca predecesoarele sale franceze, Magda 
Cârneci încearcă să conteste nu numai raportul dintre 
bărbat și femeie, ci un întreg mod de percepție. În acest 
sens, feminismul ei pare a fi propria sa creație (personală): 
uneori existențialist, alteori mistic, scopul acestuia este, 
în cele din urmă, să înțeleagă infinitul universului, care 
cuprinde corpul mic și nesemnificativ al naratoarei:

„Mă tot chinuiam cu mintea mea mică să înţeleg 
ce înseamnă infinit, unde e capătul universului, 
ce e Pământul în această mare de stele, şi ce sunt 
eu, o fetiţă, o fiinţă minusculă, un fel de microb 
inteligent, cum învăţasem la şcoală, un fel de 
infimă globulă roşie de sânge dintr-o celulă 
organică, aflată şi ea într-un mare ţesut dintr-un 
corp uriaş, pe această uriaşă planetă.”

 Există numeroase pagini în care tânăra 
naratoare experimentează senzații extatice de tip panteist 
de topire sau de a deveni una cu natura: „Sunt brusc 
într-o margaretă. Ba nu, sunt chiar o margaretă, o mar-
ga-re-tă.”

 „Prima Iluminare” relatează prima dragoste 
a povestitoarei la vârsta de 13 ani, când se afla la o 
tabără școlară de vară din Transilvania. Povestea începe 
cu o descriere expresivă puternică a ciclului fetei, o 
descriere pe care nu putem să nu o punem în contrast cu 
o altă descriere a primului ciclu al unei fete într-unul din 
romanele clasice ale literaturii române, Orașul cu salcâmi 
de Mihail Sebastian (recent lansat în engleză în excelenta 
traducere a lui Gabi Reigh). În timp ce descrierea lui 
Sebastian are o putere literară enormă și pare paradoxal 
adevărată, în ciuda faptului că majoritatea cititoarelor 
contemporane ar fi destul de neconvinse că o adolescentă 
primește acest eveniment cu mândrie, descrierea Magdei 
Cârneci este mult mai aproape de experiența majorității 
femeilor, sau cel puțin a femeilor care au crescut în țări 
precum România, în care pilulele anticoncepționale nu 
sunt folosite la fel de generos ca în țările occidentale:

„Bănuiesc ce mă aşteaptă. Preţ de o oră, cu 
precizia unui ceas invizibil, cum mi se întâmplă 
la fiecare început de lună de vreo jumătate de 
an încoace, voi suferi dureri atroce în josul 
pântecului, din pricina cărora uneori mi-e teamă 
c-o să mor, alteori c-o să-mi pierd pur şi simplu 
minţile. Pentru ca după o oră durerile să treacă 
ca şi cum nici n-ar fi fost.”

 Același capitol descrie prima dragoste a fetei, 
îndrăgostirea ei de un băiat, Radu, care este cu doi ani mai 
mare:

„Pentru o clipă, mi se pare că nu mai pot să mă 
mişc. Parcă mă trezesc dintr-un fel de somn, de 
torpoare, şi mă văd mult mai bine, mai clar. Mă 
văd bondoacă şi uşor durdulie în trupul meu de 
acum, care nu-mi place, nu-mi place deloc, cum 
stau nemişcată şi ridicolă, ca lovită de fulger, 
în mijlocul aleii, încercând să înţeleg ce mi se 
întâmplă. Băiatul a trecut deja mai departe...”

 Îndrăgostirea este descrisă aici ca aceeași 
experiență irațională cu care suntem familiarizați din 
faimoasele (prime) povești de dragoste ale unor scriitori 
de sex masculin, deși răspunsul corporal al eroinei Magdei 
Cârneci este mai visceral: „Mi-era rău, mi-era greaţă, şi o 
frică atroce îmi îngheţa sângele în artere şi vene, în pieptul 
meu care începea să devină dureros şi rigid, începea să 
se rotunjească. Parcă ceva din mine intra într-o panică 
de moarte numai la vederea siluetei lui deşirate. Parcă 
ceva necunoscut din mine se opunea cu furie la altceva ce 
începea înăuntru să crească.” Băiatul nu acordă fetei nicio 
atenție și, „cum era de așteptat, începusem să vorbesc în 
versuri și să scriu poezii”. Cu toate acestea, îndrăgostirea 
nu este pur și simplu o experiență care unește două ființe 
muritoare, separându-le de restul lumii; dimpotrivă, ea 
îl conectează pe cea îndrăgostită de legile cosmice ale 
universului:

„Soarele dogorea în crugul amiezei peste capetele 
noastre tinere şi crude, dar eu descoperisem prin 
Radu un alt fel de soare. Trupul meu scurt şi 
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bondoc, pe care-l urâsem atâta până atunci, mi 
se părea dintr-odată demn de iubire, căci avea 
ascuns înăuntru o căldură necunoscută, un soare 
minuscul intrat în vibraţie, comunicând tăcut 
cu soarele mic din corpul lui Radu şi cu soarele 
uriaş din afară.”

 Misterul, misterul universului este de fapt 
firul roșu al acestui roman - un fir care poate fi numit 
„misticism ateu” în tradiția lui Clarice Lispector, care, 
deși braziliană, se întâmplă să fi fost o influență majoră 
pentru Hélène Cixous și poate, așa cum bănuiesc eu, și 
pentru Magda Cârneci.
 În „A doua iluminare”, naratoarea îl întâlnește 
din nou pe Radu trei ani mai târziu, în aceeași tabără de 
vară transilvăneană, și se reia același dezechilibru de 
putere:

„Ştiam că Radu nu mă poate iubi, ştiam asta 
într-un mod difuz, dar profund şi definitiv. Deşi 
mi-era greu să-i suport prezenţa fără să sufăr 
stări chinuitoare, tremurături care mă umpleau 
de spaimă şi uneori de oroare, tot ce mi se 
întâmpla în preajma lui mă atrăgea în acelaşi 
timp cu o forţă puternică, căreia nu puteam decât 
să mă supun ca înaintea  unei decizii fatale, 
implacabile, căci în ea presimţeam, nu ştiu cum, 
o posibilitate neaşteptată a fiinţei mele, o ieşire 
din limite, o deschidere ameţitoare.”

 Dar chiar și acum, cuplul nu este separat 
de lumea exterioară; mai degrabă, existența lor 
complementară, una lângă alta, face parte din misterul 
planetei: „Ardoarea mea excesivă lângă răceala lui 
detașată. Prezența mea lângă absența lui. O necoincidență, 
o absență, o îndepărtare. De acolo vine singurătatea 
magică a planetei. Pustietatea ei mi se pare copleșitoare, 
măreață până la spaimă și sacru. Tremur, este mai mult 
decât pot suporta.” Băiatul și fata acestei povești de 
dragoste „sunt de fapt zei mici, dar copii, zei încă prunci, 
creați de o forță mai mare, plantați aici ca într-un uter 
vast, primitor, aruncați în singurătatea planetei de o putere 
imensă, impersonală, ca să crească și să înțeleagă ceva.”
 Mulți ani mai târziu, naratoarea îl vede 
din nou pe Radu, complet întâmplător. Aceasta este 
partea în care romanul trece la elaborarea unor scene 
de vis care seamănă cu episoade lungi, suprarealiste, 
din scrierile unui alt romancier român contemporan, 
Mircea Cărtărescu, al cărui magnum opus, Solenoid, va fi 
publicat tot de editura Deep Vellum în 2022, de asemenea 
în traducerea lui Sean Cotter. Naratoarea visează despre 
un bătrân cărturar, un venerabil savant care are o teorie 
conform căreia corpurile se pot întoarce la viață după 
moarte: ea e condusă de savant printr-un labirint dintr-
un subsol cu holuri încâlcite, cu nișe ascunse și camere 
întunecate. Bătrânul savant este un fel de Beatrice, muza 
lui Dante, pe invers, care joacă aici rolul de inițiator; sau e 
o Euridice inversată care o conduce pe naratoarea-poetă în 
lumea de dincolo. Acesta este unul dintre momentele din 
roman care fac feminismul lui Cârneci foarte personal: 
o feministă americană nu ar alege niciodată un bărbat în 

vârstă care să joace rolul de inițiator al unei tinere femei 
(care,în plus, în roman își exprimă „acordul” perfect cu 
el). Mai mult, bătrânul cărturar are o misiune importantă: 
la fel ca Beatrice, este un inițiator în misterul iubirii, dar 
un inițiator care vrea să-i protejeze misterul.

 La fel cu Cărtărescu, Magda Cârneci este o 
admiratoare a lui Novalis, Hölderlin și Nerval și, la fel ca 
el, a fost asociată cu postmodernismul, dar de fapt ambii 
sunt moderniști cu un picior în romantism: „Caut o imagine 
coerentă a lume, una care se va potrivi cu mintea mea, una 
în care îmi pot găsi locul. Sau poate o magie coerentă a 
lumii.” Într-un alt vis, naratoarea se ține singură de mână 
și, ca în „Gemenii” lui Cărtărescu (din volumul Nostalgia, 
publicat inițial de New Directions în 2005, reeditat de 
Penguin Modern Classics UK în 2021, traducere de 
Julian Semilian) e și băiat și fată în același timp, până 
când băiatul e invitat de fată să o pătrundă sexual. Această 
scenă are loc după descrierea cutremurului de 7,5 grade 
pe scara Richter, care s-a întâmplat în România la 4 martie 
1977, eveniment prin care naratoarea e inițiată în misterul 
morții și în experiența pustiirii.
 După cutremur, naratoarea „se vede în toată 
ignoranța și mizeria” ei, plasând o oglindă rotundă între 
picioare: „Și ceea ce am văzut m-a uimit, m-a îngrozit 
și am căzut într-un fel de neant”. Obscenitatea crudă a 
acestei scene amintește de Clarice Lispector, ale cărei 
scene ale păcatelor amintesc ele însele de filosoful francez 
Georges Bataille și care a fost descoperită mult mai 
devreme de către lumea editorială franceză decât de cea 
americană. Deja la începutul anilor ʼ90, scriitoare precum 
Hélène Cixous o popularizaseră pe Lispector în Franța, în 
timp ce în Statele Unite, abia după biografia lui Benjamin 
Moser, în 2012, Lispector a devenit cunoscută. Acest 
feminism mistic - în care femeia face parte din ceva mai 
mare decât ea, și este inseparabilă de legile cosmosului 
- combinat cu ceea ce naratoarea (și probabil autoarea 
însăși) vede ca diferențe biologice esențiale între bărbat 
și femeie, creează un feminism foarte diferit de omologul 
său american. Un feminism care susține că, deoarece 
corpurile lor sunt diferite, bărbații și femeile sunt esențial 
diferiți, nu este același lucru cu un feminism care susține 
că nu există nicio diferență, inclusiv biologică, între 
bărbați și femei. În FEM, organul sexual, fie el bărbat 
sau femeie, este văzut atât ca animalic cât și ca divin, 
instrument de creație și biologie, prezență imanentă și 
enigmă transcendentă. Acestea sunt reflexii declanșate de 
contemplarea unui penis:

„Mă uimesc întotdeauna când îi zăresc nodul 
moale şi mătăsos. Vederea lui mă surprinde, 
rămân perplexă şi fascinată, încerc să înţeleg. 
Imaginaţia mea e blocată de un fel de uluire 
uşor înspăimântată. Ca de fiecare dată când 
văd ceva care, asemenea lumii acesteia, este 
frumos şi oribil totdeodată, e animalic şi sfânt, e 
mădular trupesc şi e instrument al exaltării brusc 
văzătoare, care percepe în sfârşit că ceea ce e 
creat şi creează este deopotrivă şi bucată brută 
de carne, este şi enigmă şi ieşire, şi cale. ”
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 Feminismul lăsat deoparte, Magda Cârneci 
este finalmente o scriitoare originală și o stilistă magistrală, 
a cărei stăpânire a limbajului se regăsește bine transpusă 
în traducerea dexteră a lui Sean Cotter. Ingeniozitatea 
ei stilistică este redată cu plăcere de către traducător, ca 
în acest caz: „Tu mă guști, te dezgust” (traducerea unui 
joc de cuvinte în română, în care „dezguști” înseamnă 
atât „dezgust”, cât și „degustare”) . Romanul FEM 
transgresează ideologia feministă, propunând o viziune 
care implică o schimbare a percepției umane, o viziune 
care încearcă să unifice exteriorul și interiorul, obiectul 
și subiectul întregii experiențe umane: „Ființa mea e un 
mister și în același timp o unealtă[accentul meu ], ea e 
căutătorul și obiectul însuși al probei, cu ea trebuie să 
mă descurc și cu ea trebuie să plătesc pentru această 
înaintare.” În această viziune, atât bărbatul cât și femeia 
își păstrează misterul într-un univers care rămâne la fel de 
misterios: „Lumea, întreaga lume este un veșmânt lung și 
bogat. O rochie femeie-bărbat.”
____________

* Los Angeles Review of Books – February 11, 2021, 
https://lareviewofbooks.org/article/magda-carneci-the-
romanian-lispector. Alta Ifland este o scriitoare născută în 
România, al cărei roman The Wife Who Wasn’t (Soția care nu a 
fost) și traducerea (împreună cu Eireene Nealand) a romanului 
Camera întunecată de Marguerite Duras vor fi publicate în 
primăvara anului 2021.
      

Traducere din engleză de Dalia Vlad

Raluca DEACONEASA

Incursiuni în trecut

„Copiii țării au tot mai bune condiții, Partidul 
are grijă de fiecare, să nu uităm niciodată asta.” – afirmă 
Arsenia - și astfel elaborează ceea ce dorește să fie una 
din cele mai emblematice idei la care mulți dintre noi 
vor tresări, fie ca rezultat al propriei experiențe, fie ca 
amintiri puternic emoționante spuse de părinții noștri.

Cea mai recentă apariție a Ioanei Nicolaie, Tot 
înainte*, propune o imagine amplă, vibrantă a unei 
mărturii autiobiografice dar și generaționale a ceea ce 
a însemnat copilăria anilor ʼ80, completând așadar, 
saga familiei începută de Pelinul Negru și urmată de 
Cartea Reghinei. „Este mult adevăr în ea,” mărturisește 
autoarea însăși, într-un eveniment de lansare a cărții 
găzduit de librăria online Libris. Cartea ne invită 
într-o zonă cu puternice nuanțe etnografice, este legată 
de o proză transilvăneană ce cumulează în același 
timp noțiunea atent analizată și dezbătută de Virgil 
Nemoianu, „etosul instruirii,” de unde este sugerat 
faptul că dezvoltarea orizontului de înțelegere al lumii 
și deprinderea de învățături sunt etape esențiale întru 
evadarea din lumea aparent lipsită de posibilități din 
care personajele cărții își spun povestea. 

Slogan pionieresc, sau altă conotație, Tot 
înainte deschide încă de la început un cadru al lumii 
comuniste, un cadru social ce va acționa ca un liant 
între micul univers al familiei Bulța și comunitatea în 

care se află. Este o confesiune sensibilă, pătrunzătoare, 
văzută prin ochii Arseniei, o copilă cu ale cărei gânduri 
ne sunt zugrăvite relațiile dintre ea și experiențele 
pe care le are cu cei din jur. Este, de altfel, o carte 
„de formare”, cum o numește autoarea, un altfel de 
document istoric, o mărturie vie, incontestabilă a unui 
timp trecut cu ecouri până în zilele noastre.

De altfel, în acest univers nu vom găsi doar 
simpli copii, ci tineri în formare care știu să viseze. 
Poate unul din cele mai tensionante aspecte ale cărții, ce 
pavează o cărare pe mijlocul întregului roman este redat 
de căutarea identității, de problematizarea educației și 
tranșanta ei emblemă ce poate defini traiectoria în viață 
a personajelor. Astfel, se asistă la o căutare existențială 
pentru întrebarea „Oare eu ce o să mă fac când voi fi 
mare?,” interogație la care copilul Arsenia răspunde 
cu o înțelepciune debordantă, observată prin felul 
în care absoarbe învățăturile celor din jur, filtrându-
le și prelucrându-le cu fiecare aventură pe care o 
are, fiindcă ea este personajul care vrea să reușească 
în viață. În general vorbind, dar și din perspectivele 
oferite de carte, comunismul a oferit societății două 
categorii de tineri: băieții, a căror educație era, de 
cele mai multe ori marcată de înrolarea în armată, cu 
foarte puțini care urmau căile educației universitare, și 
fetele, care, de multe ori alegeau fabrica de tricotaje, 
sau, și mai sigur, se căsătoreau de tinere. Ei bine, 
micuța Arsenia traversează de-a lungul cărții aceste 
întrebări notând în imaginația sa o paletă întreagă 
cu posibile locuri de muncă: femeie de serviciu, 
profesoară de limba engleză, detectiv, specialistă în 
muncile câmpului, culegătoare, croitoreasă, actriță, iar 
de notat este faptul că aspirațiile nu sunt menționate 
într-o singură propoziție, ci aceste răspunsuri rezultă 
din impulsionările pe care le primește de la stimuli 
exteriori. Deciziile pe care le face vin din dorința de 
educare, după cum mărturisește franc fie atunci când 
profesoara îi observă colajul de expresii frumoase 
utilizate în compunere, spunându-și în gând că acele 
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cuvinte au fost deprinse „Din cărți, am vrut să zic, 
dar mi-a ieșit așa ca o bâlbâială, și mi-am pus lacăt 
pe buze.” (p. 89), fie în momentul în care spune „Țin 
minte aproape toate lecțiile, le citesc numai o dată și 
mi s-au pus zdravăn în cap.” (p. 73) Ceea ce pulsează 
la fel de tare, se culminează în declarațiile autoarei 
însăși, care mărturisește cu nostalgie reminiscențe 
asemănătoare, amintiri filtrate și de conștiința sa. 

Prin vizorul comunismului, imaginea instanței 
feminine continuă țesătura începută în volumele 
anterioare. Subiectul romanului creionează condiția 
femeii în zona transilvăneană, asaltată de regulile 
acestei doctrine. Deși Arsenia ne asigură că atât fetele 
cât și băieții sunt văzuți ca egali, indiferent de statutul 
părinților, situația gravitează în jurul unui conținut 
mult mai dens. Trecând de momentul umilitor în care 
fetele sunt măsurate la ora de sport, fără urmă de 
intimitate,  această deformare, e prezentă atât în rândul 
fetelor, cât și al femeilor, cum este cazul mamei ei. 
De pildă, cea din urmă, este preaslăvită și descrisă de 
copilă numind-o după noul ei statut de „mamă eroină,” 
urmând să dea naștere celui de-al nouălea copil, și 
astfel, formând o familie mare, în care, pe de o parte 
tatăl trebuie să producă banii în gospodărie, iar ceilalți 
copii sunt nevoiți să aibă grija de terenuri și animale, 
„Am doisprezece ani, ba treisprezece, și m-am făcut 
cu totul o mamă.”  (p. 174 ) Mai mult de atât, copila 
aduce la lumină în scrisoarea dedicată mamei cu ocazia 
zilei de 8 Martie o mâhnire bine ascunsă în sufletul 
său: „Mama e harnică, da, lucrează la pepinieră, acum 
mai rar [...] În burta ei sigur se mai face cineva. […] 
Și mai bine nu ar mai face mama copii, nu mai vreau 
nici soră, nici frate.”  (p. 73) Prin intermediul acestor 
evocări, asistăm atât la o maturizare forțată a copilei, 
dar și la măsurile drastice, puternic amprentate in 
psihicul personajelor, din lumea patriarhală în care 
sunt captive.

Tot înainte, aduce în discuție universul magic 
al bunicilor, și pe parcurs ce îl desfășoară în fața 
lectorului, țâșnesc de cele mai multe ori amintiri și 
din partea acestuia. Astfel, romanul devine o invitație 
subtilă pentru instanța care se află de partea cealaltă 
a scriiturii. Ținutul bunicilor, Măgura, este locul din 
care răsar amintirile copilei Arsenia, locul în care 
transcendentul coboară spre casa bunicilor, și unde 
timpul pare că are răbdare. Explicând cu jovialitate 
bucuria pe care o simte când află că biletul de vacanță 
este pe o perioadă destul de lungă, ne confirmă 
că la bunici „era grozav de bine.”Faptul că avea 
posibilitatea de a lua masa singură, fără teama de a 
împărți cu altcineva, că avea liniștea care acasă nu îi 
era familiară, făcea din lumea bunicilor un paradis 
în care singura sa îndatorire era să învețe. Bicicleta 
Pegas, cusutul, spălatul hainelor cu leșie și clătitul lor 
la râu, tricotatul și alte îndeletniciri pe care uneori doar 
răbdarea bătrânilor le poate transmite mai departe, ies 
la iveală pe parcursul romanului. Rostul bunicilor 
prezentat de Arsenia, a reînviat în subconștientul 
meu nu doar amintirile spuse de părinții mei, dar și 
surprinderea că am avut onoarea să rezonez cu ceea 

ce a însemnat norocul de a avea bunici în zona rurală. 
Vacanțele petrecute la bunici încă emană în memoria 
mea, cum cred ca și a multora de altfel, bucuria 
simplității, căldura și bunăvoința bunicilor, mireasma 
naturii primitoare ce îi aduna pe toți la muncile 
câmpului și le dădea mese memorabile în pauzele de la 
muncă. Ori scrisul pe un birou deghizat într-o mașină 
de cusut Singer și bunica care pregătește bunătăți 
pentru a întreține focul fericirii aprins. Da, prin astfel 
de tresăriri, Ioana Nicolaie reușește să portretizeze 
un spațiu idilic, oferind astfel nu doar o perspectivă 
unilaterală, ci un teren pe care pot răsări numeroase 
gânduri, țintind astfel și către una din metaforele cheie 
ale cărții.

Pentru a articula posibile similitudini ale 
romanului cu traseul de dezvoltare psihică, de 
maturizare a micuței eroine, autoarea însăși amintește 
în două interviuri, povestiri pe care le consideră 
demne de menționat întru înțelegerea parcursului 
său, parabole despre viața unor figuri cunoscute în 
literatură. Cum se observă căutările în trecut, primul 
exemplu redă această trăire prin lucrarea „Arcașul fără 
arc”, un volum care adună pilde și vorbe înțelepte, 
printre care se întâlnește povestea unui om care pleacă 
peste hotare, însă bătrânețea îl cheamă în locul natal, 
așa că pleacă spre casă însoțit de alți oameni. Aceștia 
glumind, îi arată un alt oraș, la care omul crede și 
este cuprins de emoții sfâșietoare, însă în momentul 
în care ajunge cu adevărat acasă, lacrimile sunt deja 
consumate, este deja obișnuit cu ceea ce va urma. 
Prin exemplul dat, autoarea mărturisește că aceeași 
atitudine o are față de scriitura sa, gândul fiind mereu 
de întoarcere. Celălalt exemplu aduce în prim-plan 
soldatul de hârtie al lui Bulat Okudjava, a cărui 
poveste spune că odată ajuns în război, intră în foc, 
și astfel piere instantaneu. Metafora care prinde viață 
de aici face referire la necruțătoarea lume comunistă, 
în care oamenii credeau că dețin putere, însă regulile 
întâmpinate indicau cu totul altceva, amănunt pe care 
îl vedem descris cu delicatețe în structura romanului 
de față.

Fără îndoială, Tot înainte este o carte cu un dens 
substrat istoric, uneori emoționantă alteori cu descrieri 
puternic autobiografice, iar odată cu lansarea ei se 
obține un document ce prinde forma unei frumoase 
și memorabile lecturi. Cartea refuză să își închidă 
povestea după ce scriitura în sine se finalizează, 
rămânând întrebarea: este Arsenia un copil fericit 
într-o lume în care regulile jocului sunt prea definite? 
Ea ne dovedește că se poate visa cu siguranță, poate nu 
la bunuri materiale, ci în simplitate, în spiritualitate, în 
frații ei, și în natură. 

__________________
* Ioana Nicolaie,Tot înainte, Editura Humanitas, București, 
2021.
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Alin TAT
Din nou despre fides et ratio

     

Editura Spandugino a publicat o foarte 
cochetă ediție a doua, adăugită, a cărții părintelui 
Wilhelm Dancă, Și cred, și gândesc. Am citit-o 
cu mare plăcere, iar – la capătul lecturii cărții – 
sper că văd mai clar orizontul autorului. Cele 17 
eseuri care compun volumul sunt grupate pe trei 
secțiuni: 1. Credință și religie (5), 2. Credință și 
rațiune (5), 3. Credință și educație (6), plus un 
Epilog. Așadar mereu despre credință, dar într-un 
cerc hermeneutic – am putea spune – al acesteia 
cu rațiunea. Căci, după cum nu ostenește să repete 
autorul, religia încorporează și ea unul sau mai 
multe tipuri de raționalitate. Și nici educația nu e 
lipsită de aceasta, nu-i așa? 

În rândurile următoare nu voi face decât 
să survolez câteva din temele cărții, eventual 
împreună cu „tezele” ce apar în câteva eseuri. 
Trebuie să spun de la început că scriitura autorului 
este curgătoare, fiecare pagină te invită parcă să 
continui și nu te lasă să te oprești din citit. Riști să 
citești cartea pe nerăsuflate. 

Credință și rațiune în religiile monoteiste; 
Rigoare confesională și ecumenism; O introducere 
în filosofia icoanei; Literă și spirit; Profețiile lui 
Mircea Eliade despre viitorul creștinismului, 
acestea sunt temele primelor cinci eseuri. Și veți fi 
de acord că sunt incitante, iar susținerile autorului 
de asemenea. Dacă acceptăm că: 1. religia – în 
ocurență cea monoteistă – trebuie să promoveze 
dialogul dintre fides și ratio, 2. între o identitate 
confesională limpede și deschiderea ecumenică 
nu există contradicție, 3. icoana nu reprezintă 
doar o artă a imaginii, ci încorporează cuvântul, 
4. paradigma literă-spirit e imposibil de depășit în 
hermeneutica textelor religioase, 5. Mircea Eliade 

are ceva pertinent de zis despre creștinismul 
secolului XXI, atunci ne vom bucura de compania 
autorului.

Iar dacă ne interesează Toma de Aquino, 
Vladimir Ghika, Antonio Rosmini sau Battista 
Mondin, atunci ni se vor deschide și paginile 
următoare ale cărții, în care vedem – argumentat 
– ce sens are îndemnul papilor de „a merge la 
Toma”, în ce măsură Fericiții Vladimir Ghika și 
Antonio Rosmini se aseamănă cu cel dintâi sau de 
ce prolificul profesor Mondin și-a dedicat studiul 
de o viață operei aceluiași Toma.

Partea a treia a volumului ne apropie 
de realitățile românești, fără să ne îndepărteze 
de lucrurile esențiale, văzute toate prin miza 
lor educativă. Astfel, Fericitul episcop Anton 
Durcovici ne ține lecții tomiste despre Dumnezeu, 
dar și despre relațiile dintre Biserică și stat; se 
subliniază importanța binelui comun, căutat cu 
mijloacele rațiunii și ale credinței, în cadrul unui 
proiect educativ coerent; se revizitează raportul 
dintre Biserică și politică, cu îndemnul adresat 
creștinilor de a nu se dezinteresa de treburile cetății; 
în fine, se dă o interpretare în cheie personalistă a 
economiei. 

Cartea se încheie cu două eseuri despre 
rugăciune: rațiune și rugăciune în viziunea 
cardinalului Tomáš Špidlík; puterea rugăciunii 
de a dărâma ideologiile, care se adaugă eseului 
al zecelea al cărții, despre rugăciune ca rațiune 
vorbită la Vladimir Ghika. Acest mic triptic 
constituie miezul spiritual al volumului.

Mă bucur de includerea acestui volum 
în colecția Interior intimo meo, coordonată de 
Miruna Tătaru-Cazaban, căreia îi urez să continue 
cu titluri la fel de inspirate.
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Nicu PANEA

Lecturi teologice

O parte dintre teologii români sunt bine conectați 
la fenomenele culturale și academice din spațiul 
românesc și din arealul european, continuând tradiționala 
simbioză dintre domeniile umaniste, cu o disponibilitate 
interdisciplinară benefică pentru înțelegerea provocărilor 
contemporane. Nicolae Răzvan Stan este un astfel de 
teolog, iar cea mai recentă carte a sa, Interferențe teologice 
și literare*, confirmă acest lucru. Cartea este formată 
dintr-o suită de cronici literare despre lucrări din cele două 
sfere enunțate în titlu. Acest gen de practică, des întâlnit 
mai ales în rândul criticilor literari, oferă, înainte de toate, 
bibliografii întocmite critic și relevă o disciplină a lecturii 
de care orice intelectual este responsabil.

În „Prefaţa” cărţii, autorul evidenţiază preocuparea 
pentru „idei”, ceea ce-l determină să facă o pledoarie pentru 
asimilarea organică a lor, o pledoarie pentru conţinut. 
Potrivit spuselor sale, credinţa şi inclinaţiile spirituale 
mediază, în mod fundamental, captarea şi lucrul cu ideile. 
Pentru asta este nevoie de pregătire, de intrarea într-o stare 
specifică, de graţie – dacă rămânem în nota cărţii, „care 
merită tot efortul şi toată aşteptarea”. Nicolae Răzvan 
Stan înţelege un lucru fundamental, că lectura nu este un 
act pasiv: „Aşteptarea însă nu înseamnă somnolenţă şi 
nepăsare, stagnare şi nelucrare, un fel de sabatism mut şi 
neputincios, ci o frământare şi o căutare necontenită. Este 
o aşteptare în lucrare, un fel de deschidere a uşii pentru 
primirea oaspeţilor în timp ce nu pridideşti cu împodobitul 
casei şi pregătirea merindelor. Sau o aşteptare întru 
nădejde, asemenea celui care doreşte să vadă izvorul fără 
însă a pregeta să se oprească din săpatul fântânii. Tocmai de 
aceea, ideile nu se lasă biruite cu una cu două. Trebuie să te 
asemeni cu ele pentru ca şi ele să se regăsească în tine. Este 
o atracţie, o chimie, un duh care face ca cei doi să devină 
una, ca împreună să se exprime prin aceleaşi cuvinte, 
propoziţii şi fraze”. Astfel, ne spune, autorul se caută şi se 
întâmpină ideile.

„Prefaţa” propune, aşadar, de pe poziţii teologice, 
„prolegomenele” unei etici a scrisului, scris irigat, în cazul 
de faţă, din lecturile a 47 de cărţi, pe diferite teme, ce au 

declanşat meditaţii, întrebări, sinteze şi răspunsuri ale 
autorului. Trei aspecte sunt prioritare şi străbat întreaga 
carte. Primul vizează posibilitatea unor răspunsuri teologice 
la întrebările fundamentale ale omului, întrebări pe care, în 
general, ezităm şi chiar evităm să ni le mai punem, de teama 
unor generalizări inhibatoare („Iubire, lume şi rugăciune”, 
„Dilemele înţelegerii actului creaţiei”, „Omul şi rădăcinile 
sale transcendente”, „Cunoaştere pe înţelesul tuturor”, 
„Amprente teologice ale fiinţării” etc.). Cel de-al doilea 
aspect sau, mai bine spus, nucleu ideatic, constă în interesul 
pentru problemele actuale, provocate de evoluţia ştiinţei 
şi tehnicii, dar şi de schimbările din domeniul cunoaşterii, 
cu precăderea de gândirea descentralizată şi anti-canonică 
a postmodernismului („Misiunea Bisericii şi provocările 
sale”, „Dreptul şi fundamentele sale morale”, „Patristică 
şi bioetică”, „Sacralitatea limbii române”, „Credinţa, de 
la tradiţie la postmodernism” etc.). Aici intră şi discutarea 
unor aspecte ce ţin de antropologie şi de estetică, titlurile 
cele mai relevante fiind „Perspectiva iconizatoare a 
antropologiei” şi „Gândirea filocalică în actualitate”. În 
cea de-a treia categorie intră receptarea cărţilor cu miză 
ecumenistă, Nicolae Răzvan Stan fiind nu numai deschis 
unui astfel de dialog inter-confesional, ci şi un interpret care 
surprinde punctele tari şi condiţiile care ar face posibilă 
această comunicare, pornind, de asemenea, de la o serie de 
lucrări de referinţă apărute după anul 2000 („Comuniune, 
specificitate şi universalitate”, „Istoria unui dialog”, 
„Dialog, iubire şi credinţă” etc.). Această dimensiune a 
discursului teologic apare atât în forme explicite, cât şi în 
forme implicite, neenunţate propriu-zis, dar subînţelese. 
În fond, astfel de lecturi sunt o formă de dialog, purtat 
de autorul acestor interferenţe cu intelectuali ca: Michael 
Harper, Jean-Claude Larchet, Jürgen Henkel, Ioan Ică, 
Georgios I. Mantzaridis, Anastasios Yannoulatos, Dumitru 
Popescu, Andrew Louth, Sfântul Chiril al Ierusalimului, 
Constantin Pătuleanu, Alexander Shmemann, Joseph 
Ratzinger – Papa Benedict XVI, Georges Florovsky, Florin 
Caragiu, Mitropolitul Irineu Ion Popa,Norman Russell, 
Ioannis Romanides, Olivier Clément, Wilhelm Dancă, 
André Scrima, Robert F. Taft, Kallistos Ware, Mihai Ciurea 
etc. Enumerarea vorbeşte de la sine, aceşti autori de prim-
plan oferă, prin cărţile lor, o bibliografie ineluctabilă în 
acest domeniu.

Desigur, cele trei nuclee ideatice, cum le-am spus, 
sunt conectate, interdependente şi complementare. Cele mai 
multe dintre cărţile analizate pot fi integrate în toate cele 
trei categorii, însă din raţiuni structurante le-am enumerat 
în dreptul aceleia pentru care sunt cele mai reprezentative. 
De pildă, toate aceste probe de interpretare şi asimilare 
sunt pătrunse de deschideri ecumenice. Centrul de greutate 
se află, totuşi, în teologia ortodoxă care, canalizată spre 
contemporaneitate, fie de autorii cărţilor discutate, fie de 
hermeneut, îşi relevă potenţialul şi resursele gnoseologice. 
Este de consemnat, în această ordine de idei, că Nicolae 
Răzvan Stan scoate în evidenţă aplicabilitatea principiilor 
şi valorilor ortodoxe. Astfel de cărţi sunt un exerciţiu 
hermeneutic necesar şi, pentru a rămâne în spiritul cărţii, o 
probă de smerenie. 
__________________
* Nicolae Răzvan Stan, Interferențe teologice și literare, 
Bucureşti, Editura Eikon, 2021.
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Adrian LESENCIUC

O lămurire asupra unui parcurs: 
Lucian Blaga. Biografie şi destin

Una dintre lucrările necesare pentru limpezirea 
aspectelor de ordin biografic în ceea ce îl priveşte pe marele 
filosof şi scriitor Lucian Blaga a fost lansată de curând. 
Se numeşte Lucian Blaga. Biografie şi destin*şi îl are 
autor pe unul dintre cei mai importanţi şi activi exegeţi, 
Eugeniu Nistor, filosof şi scriitor de anvergură, cercetător 
în cadrul Institutului de Filozofie şi Psihologie „Constantin 
Rădulescu-Motru” al Academiei Române. Eugeniu 
Nistor şi-a susţinut teza de doctorat în filozofie în cadrul 
Universităţii din Bucureşti cu o teză intitulată Conceptul de 
spaţiu mioritic în filosofia lui Lucian Blaga, sub coordonarea 
academicianului Gheorghe Vlăduţescu şi organizează 
anual, sub egida Academiei Române, festivalul Blaga de la 
Târgu-Mureş. Opera sa cuprinde multe lucrări, mai ample 
sau mai restrânse, dedicate filosofiei lui Blaga, iar lucrarea 
de faţă este importantă pentru că lămureşte din punct de 
vedere biografic punctele nodale ale parcursului unei vieţi 
care a asimilat lumea şi a redat-o într-o ordine impecabilă, 
aşezată în trilogiile cunoscute, iar acolo unde cunoaşterea 
filosofică nu a putut să acopere ascunzişurile, pliurile 
lumii, în continuitatea analogică a creaţiei artistice, prin 
poezie, teatru, proză, memorialistică. Lucrarea debutează 
abrupt cu chiar acest argument care îl scoate pe Blaga din 
percepţia mondenă asupra vieţii lui – există nenumărate 
studii privitoare la iubirile ori muzele poetului – şi îl aşează 
în normalul raportării sale la lume şi la întâmplările propriei 
vieţi, logic legate de propria creaţie (cel puţin în domeniul 
literar):  

„Filosof, poet, dramaturg, romancier, memorialist, 
traducător, diplomat – Lucian Blaga este prestigioasa 
personalitate a culturii româneşti asupra căreia s-a 
abătut, într-o vreme, «molima» scrierilor biografice 
în maniera rău nuanţată a «telenovelisticii». Aceste 
însăilări se încadrează în categoria a ceea ce filosoful 
însuşi considera a fi aşa-zisul «frumos deplasat», 
din care răsar structurile paraestetice, denumite prin 
expresia germană kitsch, autorii romanţărilor ieftine 
întorcându-se între ei în a fabula despre viaţa poetului 
şi filosofului din Lancrăm, în speranţa obţinerii unui 
facil succes comercial, călcând în picioare nu doar 
adevărul istoric, ci şi cele  mai elementare norme etice 
ale profesiei de biograf” (p.5).

Obiectivul, şi totodată marele merit al lucrării, este 
acela de a prezenta o biografie onestă, curată, de la distanţa 
critică pe care o propunea Titu Maiorescu şi care, din păcate, 
a fost mistificată în numeroasele istorii literare şi sinteze 
critice care au urmat prescripţiilor date de părintele criticii 
de direcţie. Eugeniu Nistor propune un curriculum prin viaţa 
filosofului şi scriitorului Lucian Blaga care are claritatea 
unei proiecţii moderniste a criticii literare autohtone care 
oferea monografii biobibliografice ale marilor personalităţi 
ale lumii literare româneşti, dar nu alunecă în interpretarea 

care să justifice, prin asociere, biografia şi bibliografia. 
Prin urmare, parcursul nepătimaş îi permite să evidenţieze 
punctele de cotitură, de pildă lectura şi studiul elogios 
al braşoveanului Sextil Puşcariu, aflat la acea vreme la 
Cernăuţi, care a determinat publicarea volumului de debut, 
Poemele luminii:  

„Îndoielile lui [n.a. lui Lucian Blaga] au ţinut până la 
începutul lui ianuarie 1919, când, aflându-se la Sebeş, 
a primit de la «doamna Roman» un număr al ziarului 
Glasul Bucovinei, de la Cernăuţi, unde profesorul 
universitar şi directorul publicaţiei Sextil Puşcariu 
prezenta, pe două pagini, un lung şi elogios articol 
despre Poemele luminii” (p.27).

Un alt punct de cotitură în viaţa lui Lucian Blaga, 
de această dată o pată pe învăţământul românesc, este cel 
privitor la respingerea candidaturii filosofului la postul de 
la catedra de estetică a universităţii clujene. Eugeniu Nistor 
tratează corect evenimentul nefast din biografia lui Blaga, 
care a avut cu siguranţă efecte asupra operei sale (anii de 
stagnare în creaţia poetică şi apariţia târzie a volumului 
Lauda somnului, „punctul şa” în creaţia sa), adică se 
raportează critic la examenul de la Cluj, când lui Blaga i s-a 
făcut o imensă nedreptate: 

„Deşi primise premiul «Adamachi» al Academiei 
Române, pentru cărţile de debut (în 1921), şi premiul 
Universităţii din Cluj, pentru piesa de teatru Zalmoxe 
(în 1922), poziţia lui socială nu era de loc de invidiat; 
aceeaşi universitate care l-a premiat, l-a respins, doi 
ani mai târziu, la examenul de docenţă pentru postul 
de lector suplinitor la catedra de estetică, deşi tânărul 
Blaga elaborase şi publicase o lucrare excepţională în 
domeniu: Filosofia stilului, în care analizează şi explică 
fenomenul estetic, spre a ajunge apoi la problema 
stilurilor succesive şi a modalităţilor de exprimare 
în artă – gestul comisiei de docenţă fiind considerat 
astăzi ca un episod trist şi ruşinos pentru cultura şi 
învăţământul românesc!” (pp.37-38).

Evident, studiul lui Eugeniu Nistor reflectă cu 
aceeaşi claritate şi tristeţe anii postbelici, cumpliţi pentru 
Lucian Blaga, nevoit să ducă o viaţă „în zodia cenuşie a 
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regimului totalitar”, o perioadă exploatată în numeroase 
lucrări reflectând atacurile ideologice împotriva marelui 
filosof şi scriitor. Dar, simplificând în scopul lămuririi, 
fără a omite aspectele esenţiale în parcursul unei vieţi 
exemplare, Eugeniu Nistor nu speculează, nu evidenţiază 
excepţionalitatea, ci aşază parcursul vieţii sub o specie de 
determinism, sub destinul capabil să suprime o bună parte 
din ceea ce ar fi trebuit să însemne manifestarea voinţei 
libere asupra propriei vieţi. Din această perspectivă derivă 
titlul rezumând o viaţă. Biografia nu este suficientă pentru 
expunerea parcursului vieţii filosofului de la Lancrăm; 
adăugând în ecuaţia complexă a subtitlului conceptul 
„destin”, Eugeniu Nistor deschide şi dosarul destinului 
unei posterităţi, a unei opere incontestabile, remarcabile, 
al cărui parcurs a fost mai favorizat de astre în aşezarea 
între constelaţiile majore ale cerului culturii române. Cartea 
echilibrată a lui Eugeniu Nistor aduce această lumină asupra 
biografiei şi destinului unui om exemplar.
_______________
*Eugeniu Nistor. (2021). Lucian Blaga. Biografie şi destin. 
Târgu-Mureş: Editura Ardealul. 93p.

Bogdan DIȚĂ

Literatura ca anchetă jurnalistică în 
slujba adevărului

 

 Recent a apărut la editura Humanitas Fiction un 
nou roman de sorginte politică al laureatului Premiului 
Nobel, Mario Vargas Llosa, intitulat „Vremuri grele”. Este 
bine-cunoscută înclinația lui Llosa, dar și a altor scriitori 
din America Latină, pentru romanul politic și romanul 
„dictatorului”. Opera lui Mario Vargas Llosa cuprinde mai 
multe romane politice și istorice cum ar fi: „Sărbătoarea 
țapului”, „Războiul sfârșitului lumii”, „Istoria lui Mayta” și 
„Visul celtului”.

 Interesul autorului pentru politică și istorie nu 
este întâmplător și a început odată cu intrarea acestuia în 

breasla ziariștilor. În timpul vacanţei de vară din 1952, la 
vârsta de șaisprezece ani, Vargas Llosa a început să lucreze 
ca jurnalist la ziarul „La Cronica” din Lima, unde a publicat 
note şi interviuri locale.„Cele trei luni în care am lucrat la 
ziarul La Cronica , între anul patru și ultimul de liceu, mi-
au schimbat radical destinul. Aici am învățat într-adevăr ce 
era gazetăria, am descoperit o Lima până atunci necunoscută 
mie și, pentru prima și ultima oară, am dus o viață boemă”1.

 Aici a primit și „prima lecție de jurnalism modern”, 
scriitorul însuși mărturisind: „Știrea trebuia s-o încep cu un 
lead, rezumat într-o frază scrută care cuprindea ideea de 
bază, pe care trebuia să-l dezvolt în restul informației, clar și 
obiectiv: Succesul unui reporter, dragul meu, constă în a ști 
să găsească acest lead”2. Primele articole publicate în acest 
ziar au fost doar începutul unei cariere literare și jurnalistice 
extrem de valoroase, bogate și variate.

 Cariera jurnalistică l-a ajutat foarte mult pe Mario 
Vargas Llosa și la conceperea operei sale, deoarece l-a 
învățat să fie mereu ancorat în realitate, să fie interesat și 
atent la ce se întâmplă în jurul său, dar și în lumea întreagă. 
„Un scriitor nu trebuie să se transforme într-o statuie. Nu 
mi-a plăcut niciodată ideea scriitorului izolat de lume în 
biblioteca sa, cum a fost Proust. Am nevoie să fiu ancorat în 
realitate, să ştiu ce se întâmplă. De aceea fac şi jurnalism.”3, 
a declarat Llosa pentru Agenţia France Presse.

 Tocmai din această cauză romanele sale nu sunt 
romane în care predomină exclusiv realismul magic, un stil 
de a scrie caracteristic Americii Latine, ci opera sa cuprinde 
și romane politice în care autorul încearcă să scoată la 
suprafață adevărul istoric, un punct central al literaturii 
sale. „Llosa consideră că scriitorul nu trebuie să ofere doar 
divertisment, ci să arate calea şi să spună adevărul”4, a 
declarat Peter Englund, fost secretar permanent al Academiei 
de Ştiinţă Suedeze.

 Din seria acestor romane politice face parte și 
ultimul roman al lui Mario Vargas Llosa, „Vremuri grele”, 
care aduce în prim-plan o etapă din istoria Guatemalei, de la 
Revoluția din 1944 până la instalarea la putere a generalului 
Miguel Ydígoras Fuentes.

 Primul capitol al cărții este dedicat firmei United 
Fruit Company și fondatorului acesteia, Sam Zemurray, 
una dintre cele mai puternice și controversate persoane 
din America de Sud, în acele vremuri. Zemurray a început 
cu câteva plantații de banane, s-a extins din ce în ce mai 
mult, obținând monopolul în ceea ce privește comerțul cu 
banane din America Latină. Puterea și influența sa au crescut 
atât de mult încât a ajuns să dețină controlul unor porturi 
importante, al unor linii de cale ferată din această zonă, al 
unor bănci, ajungând chiar să schimbe președinți din anumite 
țări unde compania își desfășura activitatea. Mai mult, Sam 
Zemurray nu s-a mulțumit numai cu atât și a încercat să își 
extindă compania și în afara Americii Centrale și de Sud, 
mai precis în Statele Unite ale Americii. Dotat cu un fler 
extraordinar pentru afaceri, Zemurray și-a dat seama că are 
nevoie de un ajutor și cel mai indicat era chiar Edward L. 
Bernays, nepotul lui Sigmund Freud, și unul dintre pionierii 
marketingului și al relațiilor publice moderne. Bernays 
a elaborat un plan mituind doctori din SUA, care să scrie 
articole în care să arate cât de sănătoase sunt bananele și 
că ar trebui ca fiecare cetățean al SUA să mănânce câte o 
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banană zilnic. În plus, el s-a folosit și de presă, dar și de 
politicieni importanți din SUA, pe care îi mituise, pentru a 
promova United Fruit Company.

 Odată cu venirea la conducere a lui Jacobo Árbenz, 
militar de profesie, fost ministru al Apărării în timpul 
președintelui Juan José Arévalo, lucrurile nu au început să 
arate bine pentru United Fruit Company. Árbenz venea cu 
o gândire modernă, cu un plan de reformare a Guatemalei, 
de modernizare a țării, prin construirea unei șosele până la 
Atlantic, a unei hidrocentrale, a unei rafinării, a unui port la 
Marea Caraibelor, dar de departe cea mai importantă reformă 
pe care voia să o pună în practică era cea agrară. Aceasta 
presupunea taxarea companiei United Fruit, concesionarea 
de parcele de teren mai ales populației indigene, care putea 
să producă și să traiască din ceea ce cultivă, scăpând-o astfel 
de statutul de sclav al United Fruit. Planul de acțiune al lui 
Árbenz acorda muncitorilor dreptul de a forma sindicate şi 
de a beneficia de asigurări medicale. Toate aceste lucruri 
au creat panică în interiorul United Fruit Company, iar 
conducătorii companiei au trecut la atac. Ajutaţi din umbră 
de SUA, ei au pus la cale un plan de îndepărtare de la putere 
a lui Jacobo Árbenz. Folosindu-se de influenţa pe care o 
aveau în presă, Bernays şi Zemurray au început o campanie 
de defăimare a lui Árbenz, catalogându-l comunist şi 
acuzându-l că ar complota cu Moscova pentru transformarea 
Guatemalei în satelit al Uniunii Sovietice. După această 
etapă în care se arată cât de necesară este îndepărtarea lui 
Árbenz, United Fruit împreună cu SUA au pregătit planul 
militar de atac şi de preluare a puterii asupra Guatemalei, de 
către alesul lor, generalul Carlos Castillo Armas.

 Odată prezentat contextul istoric al poveştii în 
primele câteva zeci de pagini ale cărții, romanul începe cu 
povestea unei fete tinere, pe nume Marta Borrero Parra, 
viitoarea Miss Guatemala şi unul dintre personajele cheie 
ale cărţii. Impresionată de şarmul şi ideile lui Efren García 
Ardiles, se îndrăgosteşte de acesta şi rămâne însărcinată cât 
încă era minoră. Tatăl acesteia, Arturo Parra, nu îşi poate 
controla nervii la aflarea veştii că unul dintre cei mai buni 
prieteni ai săi are o relaţie cu fiica sa, organizează o căsătorie 
secretă pentru cei doi şi spune că nu vrea să îi mai vadă 
niciodată.

 Capitolele următoare prezintă poveştile celorlalte 
personaje importante ale cărţii, precum Enrique Trinidad 
Oliva, Johnny Abbes García („Dominicanul”), șeful 
Serviciului de Informații al Republicii Dominicane, dar și 
colonelul Castillo Armas.

 Pe tot parcursul cărții sunt prezentate frământările 
personajelor, planul de preluare a puterii de la Jacobo 
Árbenz, cât și planul de asasinare a lui Castillo Armas, 
deoarece datorită caracterului său rebel, aceasta intră 
treptat în dizgrațiile lui Rafael Leonidas Trujillo, dictatorul 
Republicii Dominicane care îl trimite pe Johnny Abbes 
García să îl asasineze. În centrul poveștii este mereu Marta 
Parra, care devine soția președintelui Castillo Armas și care, 
se pare, conspiră la asasinarea lui Armas împreună cu un 
agent CIA pe nume Mike și cu Johnny Abbes García. După 
asasinarea lui Armas, Miss Guatemala dispare din scenă 
și sunt prezentate destinele lui Enrique Trinidad Oliva și 
Johnny Abbes García, fiecare având un sfârșit tragic.

 Povestea Martei Parra este mult mai profundă, 
deoarece prin intermediul ei, Mario Vargas Llosa ilustrează 

modul în care sunt tratate femeile în societatea guatemaleză 
din acea perioadă, abuzurile la care sunt supuse, cel mai 
elocvent exemplu fiind acel cec pe care „Negro” Trujillo, 
fratele lui Rafael Trujillo, i-l înmânează Martei spre a 
completa suma pe care o dorește în schimbul unei partide 
de sex. Miss Guatemala ia atitudine și îi mușcă urechea 
acestuia, este reținută, face câteva zile de detenție după care 
este eliberată, datorită intervenției lui Rafael Trujillo.

 O altă temă pe care o atinge romanul este cea a 
lumii dominate de bărbați puternici, care nu își manifestă 
sentimentele ca să nu pară slabi, în permanență interesați 
să avanseze pe scara socială, să dețină controlul asupra 
celorlalți, obsedați de bani și femei. Dar tocmai toate aceste 
aspirații vicioase îi vor conduce spre pierzanie și morți 
cumplite pe toți care se încadrează în acest tipar.

 În capitolul VII autorul folosește o tehnică 
interesantă, schimbul de replici dintre două personaje care 
se află în același loc, dar în perioade de timp diferite, mai 
precis, discuția dintre Castillo Armas și Rafael Trujillo, 
reușind astfel să redea atât momentul prezent, dar și o 
perspectivă asupra viitorului.

 Capitolul XXXI este unul care atrage atenția, 
deoarece este un tribut adus de Mario Vargas Llosa 
sacrificiulului eroic al cadeților Școlii Militare din 
Guatemala, care se opun lui Castillo Armas și armatei 
acestuia de mercenari. Revolta este înăbușită în mod 
sângeros. Această poveste are legătură și cu romanul „Orașul 
și câinii” unde este prezentată experiența traumatizantă a 
autorului din perioada în care urma cursurile Academiei 
Militare „Leoncio Prado” din Lima, în care „bobocii” erau 
batjocoriți și bătuți de colegii mai mari. 

 Finalul este unul memorabil. Mario Vargas Llosa îi 
face o vizită Martei Parra, în Florida, cu scopul de a-i lua un 
interviu pentru carte. Autorul este impresionat de farmecul 
emanat de Miss Guatemala, ajunsă la vârsta onorabilă de 80 
de ani. Ea nu își recunoaște colaborarea cu CIA, care este 
mai mult decât clară, ținând cont că a reușit mereu să fie cu 
un pas înaintea celorlalți și care acum își trăiește bătrânețea 
într-o casă splendidă. Femeia nu are nici un regret cu privire 
la trecutul său și îi învinuiește mereu pe alții pentru cele 
întâmplate. Ea declară chiar că îl susține pe Donald Trump. 
De asemenea, îi spune autorului că nu îi va citi cartea și îl 
avertizează că avocații săi o vor citi, așadar, să aibă grijă 
ce afirmă despre ea. Este foarte interesant faptul că Llosa 
inserează această discuție și o transformă într-un capitol cu 
care încheie povestea, prezentând viața din prezent a celui 
mai important personaj al cărții.

 În concluzie, cartea „Vremuri grele”, considerată 
de unii critici „cântecul de lebădă” al lui Mario Vargas Llosa, 
este un important document istoric, o anchetă jurnalistică pe 
alocuri, o carte ca o luptă pentru adevărul istoric, o carte care 
ne oferă o perspectivă a Războiului Rece, dar care tratează 
și probleme legate de libertățile individului, lupta pentru 
putere, corupție și trădare.

_______________
1 Mario Vargas Llosa, Peștele în apă, Ed. Humanitas, 

București, 2010, p.145.
2Ibidem, p.146.
3www.dw.com/ro/mario-vargas-llosa-câştigătorul-

nobelului-pentru-literatură-în-2010/a-6089452
4www.dw.com/ro/mario-vargas-llosa-câştigătorul-

nobelului-pentru-literatură-în-2010/a-6089452
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Alexandru IONAȘCU

Dan Alexe, erudiție şi aventuri 
caucaziene

 Regizor a două documentare – despre 
confreriile sufi din Macedonia ex-iugoslavă, apărut 
în 1997 şi, zece ani mai târziu, despre ultimii doi 
evrei din Kabul, cu un titlu care dă numele şi 
cunoscutului său blog, Cabală în Kabul –,  Dan 
Alexe este un lingvist erudit cu interese literare 
rafinate şi subversive precum proza marchizului de 
Sade, cineast pasionat de islamul confreriilor sufi şi 
de culturile caucaziene, distrugător de mituri locale 
naționaliste precum dacopatia, dar şi din alte state 
est-europene, critic acid al dreptei autohtone, pe 
care potrivit o numeşte ,,secta pieţei’’ şi îi expune 
adevărata motivaţie – arghirofilia –, şi nu ipocritele 
apeluri la tradiţie, deşi, în mod ciudat, este la fel de 
critic cu intelectualii francezi din zona revistei Tel 
Quel, precum Philippe Sollers sau Julia Kristeva, 
cărora le reproşează simpatii pentru maoismul 
anilor ’60, dizident stabilit în Belgia în 1988, dar 
fără să preia discursul anticomunismului de operetă 
de după ’90, citeşte în douăzeci de limbi străine dar 
vorbeşte doar cincisprezece, iar în ultimii şase ani 
îşi distilează toate aceste interese intelectuale în 
volume ca Miros de roșcată amară sau În punctul 
lui rebbe G. La fel de paradoxal, deși doldora de 
cultură clasică și cunoscător al limbilor iraniene, nu 
face parte din mediul academic. Iar în prezent îi pot 
fi citite rezumatele pe care le face presei europene 
pentru Europa Liberă.

 În romanul Pantere parfumate, apărut la 
Polirom în 2017, Dan Alexe construiește o  proză 
fluidă pe fundalul căreia se găsesc o serie de realități 
geopolitice și descrieri etnografice. Naratorul-
personaj, un alter ego al autorului poliglot care este 
Dan Alexe, locuieşte în Bruxelles, un oraş care i 
se ,,potriveşte’’, spre deosebire de ,,aroganţa’’ 
unei capitale precum Bucureşti, însă existenţa 
sa este una precară, fără asigurare medicală şi 
evitând lumea interlopă din oraşul în care se află 
instituţiile europene, dar plănuind o călătorie în 
Rusia cu scopul filmării unui film documentar 
despre expediţia caucaziană a lui Alexandre Dumas 
de la jumătatea secolului al XIX-lea. Existența sa 
în capitala belgiană este atât de precară, încât, sub 
presiunile interlopilor albanezi, se gândește să facă 
rost de bani pentru filmarea documentarului prin 
participarea la un casting pentru actori de filme 
porno, doar ca să afle că nu se mai produc filme 

porno vintage. Dar înainte de-a porni spre Caucaz, 
naratorul personaj stand in pentru Dan Alexe intră 
într-o relaţie online cu Eva, o artistă conceptuală din 
Bucureşti, moment în care personajul ficțional se 
confundă cu persona de blog virtuală a scriitorului 
Dan Alexe: în episodul din roman privind discuțiile 
de pe fb, protagonistul distruge bazele terapiei de 
cuplu și expune această practică drept o impostură, 
pe ideea că, dacă acești terapeuți ar deține ,,cheia  
comportamentului în cuplu’’, atunci nu și-ar mai 
pierde vremea cu fiecare client în parte, ci ar fonda 
o ,,nouă religie a înțelegerii amoroase’’ și ar rezolva 
toate problemele planetei. La fel cum și scriitorul 
Dan Alexe este mereu suspicios și distruge cultura 
populară creată de capitalismul neoliberal, precum 
pseudo-spiritualități puse în slujba meritocrației 
inumane și a profitului neoliberal, totul pentru a 
masca ruperea contractului social. Ori, dacă te-
ai întrebat vreodată de ce dormi puțin și prost, de 
ce toată lumea îți spune că trebuie să fii mereu 
pregătit să fii productiv la job în orice oră din 
zi, află că tot capitalismul neoliberal e de vină – 
logica sa pentru muncă și profit i-a obligat până 
și pe cercetători să afirme că șase ore de somn 
pe noapte îți sunt suficiente, deși în anii ’60-’70 
aceiași cercetători susțineau că ai nevoie de opt ore 
de somn pe noapte. De altfel, pe parcursul acestul 
roman se pot descoperi idei prezente și în alte 
publicații în care scrie Dan Alexe. De pildă, dintr-
un articol Vice provine observația naratorului cum 
că monoteisme ca ortodoxia răsăriteană dau dovadă 
de o veritabilă obsesie pentru sex, atunci când caută 
să controleze viața femeilor și să nege umanitatea 
din viața de zi cu zi a cuplurilor non-heterosexuale, 
obsesia provenind dintr-o confuzie paranoică a 
cotidianului cu sexualitatea văzută ca fiind, deși 
nu am bănui asta, în afara unei monogamii vanilla, 
iar paragraful este prea savuros pentru a nu fi 
citat: ,,Mintea înfierbântată a fundamentaliștilor 
ortodocși vede prin jaluzelele cuplurilor non-hetero 
numai malahie și sex-sex-sex. Fibra lor afectivă se 
nutrește din viziuni de orgii, împerecheri și torturi, 
ea nu concepe afectivitate reală, citit împreună, 
camaraderie și plimbat prin parc pentru a admira 
veverițele. Creierul lor e traversat de viziuni de 
cravașe, latex și accesorii sado-maso. Mintea lor 
neagă dimensiunea umană a cuplurilor gay și vede 
numai sex.’’ Sau cum idilizarea vieții de la țară 
de către orășeni, este un mit cu ,,iz de sectă’’, în 
spatele căruia se află ignoranță și reprimare sexuală 
care mutilează viața de adult, bruion de regăsit într-
unul din articolele prezente pe blogul autorului, 
Cabală în Kabul. Tot de pe blogul autorului provin 
și informațiile pe care protagonistul le oferă Evei 
despre prințul lingvist Trubetzkoy și clasificarea 
limbilor vorbite în Caucaz.
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 Personajele străbat partea europeană 
a Rusiei, de la Moscova în sud pe Volga către 
orașele Kazan și Volgograd (fostul Stalingrad), 
Astrahan și republica numită Kalmîkia, locuită 
de singura populație budistă din Europa. Aici, în 
capitala Elista, un centru al șahului internațional 
cu piese de șah înțesate prin peisajul urban, 
protagonistul trebuie să-l întâlnească pe dictatorul 
acestei republici federative, acesta fiind ,,o verigă 
esențială în precarul meu echilibru financiar’’, 
care trebuie să finanțeze restul călătoriei. Asta 
deoarece protagonistul alter ego nu reușește să 
obțină finanțare din partea unei comisii de proiecte 
europene și va fi obligat să se bazeze pe finanțări 
din surse dubioase, precum mafia albaneză sau 
crima organizată cecenă. Aici trebuie remarcat un 
specific al acestui roman, anume capacitatea de-a 
îmbina atât de natural erudiția exotică și extinsă 
cu organizarea, funcționarea și ierarhiile lumii 
interlope: protagonistul deține un in-folio al unei 
cărți în care Athanasius Kircher, un enciclopedist 
din secolul al XVII-lea, cartografia corabia lui Noe 
despre care legenda spune că a eșuat pe muntele 
Ararat din Armenia, în timp ce președintele 
Georgiei din anii ’90 își imagina țara sa ca fiind 
la originea Troiei și a Sumerului, și Enea drept un 
georgian care a fondat Roma. Fidel studiilor sale 
despre clanul care ține locul instituțiilor statale, 
vedem și în acest roman cum Dan Alexe arată că, 
departe de-a fi un fenomen dispersat, corupția este 
stratificată pe un model de  fidelitate clanică, pe 
care sunt atașate alte straturi sociale precum arta 
contemporană și privatizările, după cum opinează 
cu mândrie nedisimulată un potentat gruzin: ,,Ei fură 
azi și se îmbogățesc obscen, e adevărat, dar feciorii 
lor vor deveni cetățeni eminenți, respectabili și 

responsabili, care vor merge la universități, vor face 
filantropie, vor fi, pe scurt, acea clasă de tehnocrați 
și intelectuali înstăriți de care avem nevoie.’’ Pentru 
ca documentarul să poată avea sorți de izbândă în 
lipsa unei finanțări oficiale, cuplul trebuie să se 
bazeze pe lideri locali precum cel din Kalmîkia și 
pe crima organizată în formă de clan cecenă, cu 
care prilej facem cunoștință cu personaje pitorești 
precum imperturbabilul Salman sau Ali Golden 
Teeth, și Baisengur pe care naratorul îl suspectează 
că, în ciuda a ceea ce pretinde, nu a fost în pelerinaj 
în Mecca. De protecția cecenilor va beneficia 
protagonistul și după ce Salman este ucis într-un 
raid aerian, nevoit să parcurgă cu mașina statele 
Azerbaidjan și Georgia pentru a reveni în România, 
însă relația sa cu Eva nu va rezista expediției dure 
și diferențelor culturale. În solidaritățile de clan 
din munții Caucazului, gesturile cotidiene pot avea 
consecințe grave, iar propunerea unei vânători de 
urși arată că masculinitatea toxică este un concept 
necunoscut printre falocrația zonei.

 Romanul de aventuri al lui Dan Alexe 
trebuie savurat de oricine dorește să vadă cum 
erudiția se îmbină cu țeserea unei narațiuni cu mafioți 
pasionați de Alexandre Dumas, tablouri etnografice 
și sisteme autoritare moderne asamblate pe tradiții 
ancestrale, scene de sexualitate neînfrânată, dar și 
prin câte peripeții poți trece pentru a savura ceai 
kalmîk. Această structură romanescă arată că avem 
de-a face cu exemplul curios al unui scriitor care, 
deși împărtășește o parte din interesele intelectuale 
din spațiul cultural autohton, totuși, spre deosebire 
de mulți alți intelectuali români, este deschis și către 
realități contemporane, precum rețelele sociale, 
cronica cinematografică sau pornografia livrescă.
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Maria ZINTZ

 Lucia Neagu, Ceramica, 
meșteșug, artă și știință

Ceramica, meșteșug, artă și știință* este o carte 
mult așteptată, mai ales că este scrisă de d-na profesor 
Lucia Neagu, o mare specialistă care a fost profesoară 
la Universitatea de Artă din București, acum stabilită în 
SUA. Iar faptul că a apărut sub îngrijirea d-nei Cristina 
Popescu Russu, una din cele mai valoroase ceramiste din 
România, este o chezășie pentru pregătirea, redactarea și 
tipărirea în condiții excepționale a cărții.

În Cuvânt înainte,autoarea precizează că „volumul 
se adresează studenților din învățământul de artă, celor 
care practică sau doresc să practice acest meșteșug ca 
mijloc de exprimare artistică, precum și celor care 
îndrăgesc ceramica, o colecționează sau sunt interesați 
să afle tainele procedeelor de preparare, modelare, 
decorare și ardere, să cunoască succint evoluția istorică, 
tehnică și artistică a acesteia”. D-na Lucia Neagu 
precizează că volumul a fost redactat pe baza notelor de 
curs necesare predării  Tehnologiei Ceramicii, la secția 
Ceramică a Facultății de Arte Decorative și Design din 
cadrul Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” 
din București – în prezent, Universitatea Națională de 
Arte. Textul este rodul unei ample documentări făcute 
între anii 1963-1990.

Cartea are 350 de pagini, text și numeroase 
imagini, tipărită în condiții grafice excepționale. 
Menționez din nou contribuția d-nei Cristina Popescu 
Russu la apariția ei, care s-a implicat efectiv din pasiune 
pentru ceramică, adăugându-i cultul pentru lucrul bine 
făcut, angajându-se cu devotament și competență în 
căutarea, postarea imaginilor, în actualizarea textului și 
îngrijirea ediției până la apariția volumului semnat de 
Lucia Neagu. În prefața cărții, prof. univ. dr. Gheorghe 
Achiței, șeful Catedrei de discipline teoretice și tehnice, 
rector al I.A.P. „Nicolae Grigorescu” între 1970-1976, 
scria în anul 1997 despre doamna Lucia Neagu că „este 

un specialist cu o pregătire universitară complexă. 
Studiile superioare le-a făcut în China, în specialitatea 
ceramică. Ulterior și-a completat documentarea în 
SUA și în câteva țări vest-europene. Ani de zile a 
funcționat cu rezultate strălucite, în calitate de cadru 
didactic, predând Tehnologia Ceramicii la Institutul de 
Arte Plastice «Nicolae Grigorescu». Sub îndrumarea 
sa s-au format, de-a lungul anilor, numeroși artiști ce 
s-au impus drept nume de referință în arta românească. 
Lucrarea Ceramica, Meșteșug, artă și știință, este 
primul studiu românesc de sinteză, dar care reprezintă 
în detaliu întreaga problematică tehnologică și estetică 
a ceramicii din perspectiva diferitelor familii de forme 
decorative și industriale. Niciodată nu am găsit (nu 
doar în limba română, dar nici în principalele limbi de 
circulație internațională pe care le cunosc) un studiu 
atât de complex, prezentând arta, meșteșugul și știința 
ceramicii, practic sub toate aspectele. Este o lucrare 
care se adresează nu doar celor ce aspiră a se afirma ca 
artiști ceramiști, ci și unui public mai larg, format din 
colecționarii de ceramică. În paginile cărţii se găsesc 
topite toate cunoştinţele acumulate în timpul studiilor 
la Institutul Central de Arte Aplicate din Beijing, 
documentarea făcută în SUA şi experienţa acumulată 
în predarea cursului de Tehnologie a Ceramicii, ţinut 
la Secţia Ceramică a Facultăţii de Arte Decorative şi 
Design din cadrul Institutului de Arte Plastice «Nicolae 
Grigorescu» din Bucureşti, în prezent Universitatea 
Naţională de Arte”.

Cartea este structurată în trei părţi și în zece 
capitole, fiecare capitol având subcapitole, pentru o mai 
clară înţelegere a diversităţii şi bogăţiei informatice.  
Introducerea, Lumea ceramicii, cuprinde un istoric al 
ceramicii din cele mai vechi timpuri, cu exemplificări. 
De fapt, este vorba de un omagiu adus ceramicii, autoarea 
observând că „tradiţia populară spune că prin foc vasul 
ceramic dobândeşte grai şi suflet, soarta lui urmând-o pe 
cea a omului cu care este unit prin origine”. De altfel, 
primele obiecte produse în întregime de mâna omului au 
fost din ceramică, modelate în scopuri magice, „având 
o deosebită expresie plastică”, mărturisind aptitudinile 
artistice ale lui homo sapiens.

Autoarea observă că „ceramica, meşteşug, artă şi 
ştiinţă este un domeniu al spiritualităţii care marchează 
istoria umanităţii. Sub forma obiectelor de cult, a vaselor 
utilitare sau decorative, a detaliilor arhitectonice, 
ea a străbătut mileniile, urmând liniile sinuoase ale 
civilizaţiilor. Datorită multiplelor însuşiri, ceramica a 
însoţit omul în toate marile evenimente ale existenţei: 
naştere, căsătorie, moarte şi, adesea dincolo de moarte, în 
mormânt. În concepţiile şi credinţele populare străvechi, 
vaselor ceramice li se atribuiau puteri magice capabile 
să ocrotească omul şi să îndepărteze duhurile rele”. Este 
pusă în evidenţă importanţa obiectelor din ceramică în 
studiul istoriei lumii, ele fiind mărturii ale felului de a trăi 
şi a gândi al omului în evoluţia sa: „ceramica a fost un 
document valoros şi expresiv, capabil să ofere cunoştinţe 
vaste despre nivelul tehnic de prelucrare a materialelor, 
gustul artistic, puterea de creaţie, credinţa, obiceiurile, 
gândirea sau organizarea socială din diferite epoci”.

Se observă tot în Introducere că „timp de milenii 
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prelucrarea masei argiloase, la piese ceramice s-a 
realizat manual, cu un număr minim de ustensile simple. 
Valoarea ceramicii găsite pe meleaguri româneşti, 
constă în deplina armonie între elementele componente: 
material şi procedeele de prelucrare, formă şi funcţie, 
decor şi formă. La acestea se adaugă rafinamentul 
cromatic, dezinvoltura execuţiei, inventivitatea, 
spontaneitatea, dar şi alte trăsături. Se referă la ceramica 
chineză veche, observând că ceramica chineză a atins 
performanţa supremă la începutul dinastiei Tang (618-
907), când a desăvârşit ciobul alb, translucid de porţelan. 
Apoi descoperirea porţelanului european la începutul 
secolului al XVIII-lea a dezvoltat tehnologia ceramicii 
pe linia de revoluţiei industriale, care, treptat a mecanizat 
economia. Lucia Neagu afirmă cu pertinenţă că pentru ca 
un obiect să capete expresie ceramică nu este suficient 
să fie făcut din material ceramic, el trebuie să poarte 
amprenta inconfundabilă a acestui material surprins în 
multiplele ipostaze pe care numai ochiul atent şi sensibil 
al unui profund cunoscător al argilelor le poate sesiza. Din 
fericire „se afirmă din de în ce mai distinct o categorie de 
artişti ceramişti diferiţi, nu doar de olarii tradiţionali, ci 
şi de designerii care lucrează în fabrici. Fiind cultivaţi în 
şcoli de artă, realizează obiecte unice, create în viziune 
proprie. În continuare, Lucia Neagu face o pasionantă, 
în cunoştinţă de cauză, pledoarie pentru arta ceramicii 
contemporane, argumentând importanţa ei.

În partea întâi a capitolului Ciobul ceramic 
se referă la materiile prime, numind materiile prime 
plastice, cu detalii despre Specificul materialelor 
argiloase, proprietăţile materialelor argiloase, materiile 
prime neplastice și pregătirea materiilor prime.

În Capitolul 3, Modelare – fasonare, autoarea 
prezintă aspecte foarte importante pentru cei care vor să 
aprofundeze posibilităţile plastice ale materiei ceramice. 
Se referă la modelarea manuală a pastei ceramice, pentru 
că la expresivitatea pieselor contribuie şi deformările 
(atunci când este vorba de unicate), produsele de serie 
fiind fasonate prin procedee industriale. Pentru cei 
pe care nu-i preocupă să creeze ei înşişi, dar admiră 
creaţiile ceramice preiau din carte un paragraf care pune 
în valoare pasiunea creatorului ceramist: „modelarea 
ceramică este o conversaţie intimă, delicată, voluptoasă, 
plină de senzualitate, de seducţie reciprocă, răsplătită cu 
o bogăţie de amprente, linii şi volume ce captează cu 
uşurinţă cele mai subtile licăriri ale inspiraţiei”.

În acest scop este importantă Practica de atelier. 
Autoarea face un istoric al evoluţiei atelierelor şi a 
şcolii ceramice, începând cu Şcoala Bauhaus (şcoală de 
arhitectură şi arte aplicate), fondată în 1919 de Walter 
Gropius . Se referă la interesul pentru ceramică a unor 
mari pictori francezi, impactul cel mai puternic l-a 
avându-l însă Pablo Picasso, care, în 1947, „beneficiind de 
sprijinul ceramiştilor George şi Suzanne Ramie, copleşit 
de potenţialul plastic al argilei şi de culorile ceramice, a 
lucrat intens în atelierul lor de la Vallauris”. Îi prezintă apoi 
pe cei care au contribuit la evoluţia ceramicii ca artă pentru 
a deveni „metafore ale spiritului” în Anglia, SUA, făcând 
un istoric al apariţiei şi dezvoltării şcolii de artă ceramică 
în România, la perioada de pionierat, la cei care au devenit 

profesori şi reputaţi creatori în ceramică, numind câţiva 
ceramişti ca Patriciu Mateescu, apoi Florian Lazăr Alexie, 
Costel Badea, dar şi la alţi ceramişti profesori la Bucureşti, 
iar la Cluj, Mircea Spătaru și Cornel Ailincăi.

Urmează subcapitolul Modelarea pastei, 
oprindu-se la modelarea în palmă, modelarea prin 
batere, modelarea cu suluri şi fâşii, modelarea cu 
plăci, modelarea cu foi, la roată, finisarea prin 
strunjire, instalaţii murale, cu o ilustraţie bogată. Apoi, 
subcapitolul Multiplicare manuală: prin presare, prin 
turnare, prin strunjire, prin extrudare, și cele care se 
referă la Fasonare industrială (iarăşi, prin mai multe 
procedee) şi la Uscare. 

Capitolul 4, Tipare de ipsos, cuprinde mai multe 
subcapitole, între care cel referitor la ipsosul de modelaj, 
prezentându-se compoziţia ipsosului, prepararea şi 
turnarea ipsosului, utilaje, instrumente şi materiale 
auxiliare. Sunt date și alte  cunoştinţe importante pentru 
ceramişti, la care nu mă voi opri. Urmează subcapitolul 
Confecţionarea tiparelor, cu informaţii de specialitate. 

În Capitolul 5, Arderea şi ciobul ceramic, sunt 
dezbătute arderea, tipuri de ardere, dirijarea arderii, 
transformările masei la ardere, ciobul ceramic, 
defectele ciobului. Se precizează că: „arderea reprezintă 
etapa definitorie de obţinere a ciobului ceramic”. În 
timpul arderii masa cromatică trece prin reacţii şi 
prin transformări fizice şi chimice care, în final duc la 
constituirea ciobului ceramic. Cu cât materiile prime 
utilizate sunt mai pure, cu atât arderea poate atinge 
temperaturi mai înalte şi ciobul obţinut are performanţe 
mai bune. Sunt precizate toate datele legate de procesul 
arderii în termeni de specialitate, fiind menţionate 
şi tipurile de ardere între care şi arderea raku (ardere 
japoneză), cu exemplificări de lucrări ce aparţin şi unor 
ceramişti români. La subcapitolul Dirijarea arderii, mi-a 
atras atenţia (ca nespecialist) că un prim indicator al 
temperaturii din interiorul cuptorului este culoarea, care 
variază între roşu închis şi alb strălucitor (fiind enumerate 
nuanţele cromatice şi temperaturile). Iar în subcapitolul 
Transformările masei la ardere sunt precizate formarea 
ciobului, transformări poliforme, sintetizarea, 
vitrificarea, modificări dimensionale. Pentru un 
nespecialist poate mai atractiv este subcapitolul Ciobul 
ceramic (ciobul de faianţă, ciobul de gresie, ciobul de 
semiporţelan, ciobul de porţelan, ciobul hibrid).

În partea a II-a a cărţii, Suprafaţa ceramică, 
aflăm despre preocupările artiştilor de a crea „obiecte 
ceramice menite să încânte ochiul, prin formă, culoare, 
textura suprafeţelor şi eventual în decor”, cu menţiunea 
că forma, culoarea şi textura sunt inseparabile, decorul 
nefiind, însă, obligatoriu. Se precizează că „încorporând 
stilul epocii din care face parte, decoraţia joacă un rol 
important în impunerea ceramicii ca parte integrantă a 
culturii spirituale”. Istoria ceramicii a demonstrat că în 
fiecare etapă culturală, atunci când din punct de vedere 
tehnic s-au asigurat suprafeţe convenabile desfăşurării 
decoraţiei, acestea au polarizat atenţia, sporind rolul 
decoratorului. Autoarea argumentează contribuţia 
decorativului la valoarea obiectului ceramic, cu nuanţe 
fine datorate vastei sale culturi şi cunoașterii în domeniu.
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Capitolul 6, Decorare în relief,se referă la 
Decorări prin eliminare de masă, Decorare prin 
impresiune, Decorare prin aplicare de masă, Efecte 
decorative  în modelare, Accentuarea decorului în relief. 
Sunt reluate fiecare subpunct cu informaţii aplicate 
interesante, legate de modul cum se realizează decorarea 
şi cu exemplificări prin imagini de forme ceramice.

Capitolul 7, Decorare policromă, stârnește 
interesul nu numai al ceramiștilor, în special în formare, 
ci și al celor care admiră, prețuiesc ceramica, le place 
să o privească, mai ales că uneori suprafețele obiectelor 
ceramice devin picturale, atingând un rafinament uluitor 
de expresiv. Se menționează că „decorul policrom al 
suprafețelor ceramice face parte din structura peretelui 
ceramic, sau este adăugat pe suprafața acestuia, prin 
aplicarea culorilor ceramice, în cadrul unor manopere 
distincte, numite decorare”. Aplicarea culorilor ceramice 
se poate executa pe crud sau pe biscuit, după care se 
acoperă sau nu cu glazură, ori pe suprafața glazurii crude 
sau arse. După ardere, în funcție de poziția decorului 
față de glazură: sub glazură, înfundat în glazură până 
la contopirea cu aceasta, justificând numele de decor 
„în glazură”, sau sub forma unei pelicule superficiale 
aderate la suprafața glazurii.

În subcapitolul Structuri policrome autoarea 
se referă la: Modelarea la roată din paste colorate, 
Modelarea prin presare de paste colorate, Modelarea 
cu barbotine colorate, la Masele cromatice și la Efectele 
cromatice obținute prin ardere. 

Un alt subcapitol se referă la Decorare 
cu angobe, oferindu-ne informații în legătură cu: 
compoziția angobelor, angobe colorate, relația angobă 
– glazură, angobele vitrificate, angobele Greciei antice, 
angoba roșie romană, trasarea, marmorarea, grafitarea, 
încrustarea, decorarea cu șablonul, decorarea cu 
parafină, decorarea cu ștampile. Se menționează că în 
istoria ceramicii primul pas spre policromie s-a făcut cu 
ajutorul „pământurilor colorate” și, prezentându-se cum 
au fost decorate obiectele de ceramică în acest fel încă 
din cele mai vechi timpuri, cu exemplificări în timp și 
spațiu. 

În continuare, citim despre Decorare sub glazură 
cu referiri la istoric, oxizi și culori sub glazură, aplicarea 
culorilor, culorile solubile, ustensile și accesorii, 
defectele decorului sub glazură. Imaginile pun în 
evidență forme, obiecte ce au legătură cu prezentarea, 
fiind astfel valorificate, cunoscute forme create de artiști 
din România. Aflăm că în decorația ceramică sub glazură 
se folosește în special albastrul de cobalt aplicat pe 
ciobul de porțelan. Procedeul a apărut în China în timpul 
dinastiei  de origine mongolă Yuan (1271 – 1368) și a 
atins apogeul la nivel tehnic și artistic, la vasele produse 
în timpul dinastiei Ming (1368-1644). Frumusețea lor 
austeră, rece, dar și somptuoasă a trezit admirația și  a 
influențat producția ceramicii din Japonia, din Orientul 
Apropiat, și Europa. Fiecare subpunct este avut în vedere 
cu informații prețioase și pertinente datorită imensei 
informații și experienței dobândită de-a lungul timpului.

Decorarea peste glazură crudă este dezvoltată 
în subcapitolele: Majolica – istoric, Glazura de fond, 

Aplicarea culorilor, Culorile de temperatură înaltă, 
Culorile de penetrație. Spre deosebire de decorul de 
sub glazură, în care culoarea ceramică este protejată de 
un strat de glazură transparentă, și de decorul aflat sub 
glazură, ce formează o peliculă superficială de  culoare 
ceramică, sesizabilă la pipăit, decorul aplicat pe glazura 
crudă se înfundă în glazură, oferind vizual și tactil o 
suprafață netedă, continuă.

Decorarea peste glazură arsă ne aduce iarăși 
referiri la istoric, la culorile peste glazură, ustensile, 
accesorii și alte dotări, la aplicarea culorilor, arderea 
decorului, și defectele decorului peste glazură. Culorile 
aplicate peste glazura arsă, numite și emailuri sau 
culori de temperatură joasă oferă cea mai bogată paletă 
cromatică. Culorile se fixează prin ardere suplimentară 
la o temperatură care variază intre 600 și 850 º C.

Urmează Decorările cu lustere: istoric, lustere 
arse în atmosferă seducătoare, lustere arse în atmosferă 
oxidantă, aplicarea lusterelor, lustere craclate, defectele 
lusterelor. Lusterele sunt preparate ceramice speciale, 
care aplicate pe suprafața glazurii, și fixate prin ardere 
au un aspect asemănător metalelor prețioase. 

Capitolul 8 cuprinde informații despre Glazuri 
ceramice: sticla și glazurile ceramice, diversitatea 
glazurilor, oxizii și materiile prime, teoria și calculul 
glazurilor. Se începe cu un istoric, observându-se că 
„încă din mileniul al VI-lea î.e.n., în Egiptul predinastic, 
obiectele din piatră cioplită și șlefuită, în special din 
steatit, erau trecute prin foc, pentru ca sub influența 
temperaturii ridicate să se acopere cu o peliculă sticloasă 
și astfel să devină mai rezistente și mai atrăgătoare”. 
Nu mă voi opri, din economie de spațiu, asupra atâtor 
informații, chiar detalii binevenite pentru ceramiștii 
care doresc să adâncească ceea ce știau deja sub aceste 
aspecte. 

Capitolul 9 este dedicat Evoluției arderilor: 
Temperaturi, modalități de ardere, cuptoare, sunt 
probleme care constituie pentru autoare o preocupare 
continuă. A fost firesc ca aceste aspecte să constituie un 
capitol aparte.

Precizez încă o dată că, deși este vorba de ceva 
atât de special, un tratat datorat unei mari profesioniste, 
nefiind neglijat nici un aspect al procedeelor tehnice 
și implicit artistice, fiecare cititor poate afla informații 
importante din această carte datorită vastelor cunoștințe 
în domeniu ale autoarei. Sunt trecute în revistă informații 
și date care trebuie să fie cunoscute de ceramiști, ca 
de altfel de toți cei ce iubesc și prețuiesc ceramica, 
informații la care autoarea a ajuns după zeci de ani 
de activitate creatoare și pedagogică. Și, încă o dată, 
subliniez rolul d-nei Cristina Popescu Russu, care a 
făcut posibilă conceperea și scrierea cărții, fiind alături 
de d-na profesoară Lucia Neagu, cu pasiunea și prețuirea 
binecunoscute pentru ceramică. Se cuvine să numesc și 
sponsorii care au făcut posibilă tipărirea cărții: Fundația 
Fildas şi Programul Catena pentru Artă.

___________________
* Ediție îngrijită de Cristina Popescu Russu, Editura 
Monitorul Oficial, București, 2020.
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Liviu  CHISCOP
bicentenar Vasile Alecsandri 

Un poet complex, în cea  dintâi  
ediție completă

S-au împlinit, la 21 iulie (stil vechi) – 3 august 
2021 (stil nou), două sute de ani de la nașterea lui Vasile 
Alecsandri, personalitate covârșitoare și de prim rang, 
proteică și polivalentă, cu o rază întinsă de cuprindere, 
deopotrivă om politic  remarcabil, cu vocație de diplomat, 
și scriitor de talent. Ivirea sa pe lume, întâmplată în iulie 
1821, exact în toiul evenimentelor dramatice ale acelui 
an revoluționar coincident cu începutul procesului de 
modernizare a României, nu poate fi întâmplătoare. 
A fost, cu siguranță, mâna Destinului, a fost un semn 
providențial, căci numai așa poate fi explicat destinul 
său excepțional sau, mai bine zis, incredibilul său traseu  
existențial. Cum bine spunea Paul Cornea în 1980, 
Alecsandri „a devenit și a rămas multă vreme un „semn”, 
unul dintre simbolurile solidarității colective”, întrucât 
asupra lui „s-a polarizat puterea de investiție mitică a 
națiunii”. Era firesc să fie așa, întrucât Alecsandri este 
unica personalitate din istoria românilor implicată plenar 
în absolut toate momentele cu rezonanță istorică ale țării, 
având consecințe puternice în viața culturală, socială 
și politică a României din veacul al XIX-lea. Niciunul 
dintre evenimentele ținând de făurirea României moderne 
nu s-a petrecut fără  implicarea sa directă, decisivă 
uneori. A participat activ la toate acțiunile importante ale 
vremii sale, începând cu Revoluția de la 1848, dezrobirea 
țiganilor (1855), Unirea Principatelor (1859), continuând 
cu reformele lui Cuza, cu demnitățile de ministru de 
externe, deputat în  Parlamentul României, ambasador 
la Paris și Londra și sfârșind cu înființarea Academiei, 
Războiul de Independență, proclamarea României 
ca regat (1881), autor al imnului regal/ național,  poet 
al latinității etc. Pe bună dreptate, în 1919,  Ibrăileanu 
formula, în Însemnări ieșene, acest incontestabil adevăr: 
„La orice răspântie a istoriei și culturii române din o bună 
parte a veacului trecut îl găsești pe Alecsandri. Din cei 
o sută de ani de cultură și literatură modernă română, 

Alecsandri domină aproape cincizeci, de la 1840, când 
apare pe scenă, până la 1890, când moare.”

La 2 iunie 1867, Vasile Alecsandri era numit, prin 
decret al Domnitorului Carol I, membru al Societății 
Literare Române, devenită, din 1879, Academia 
Română. Dar Alecsandri n-a fost doar membru fondator 
al Academiei Române, ci chiar unul dintre conducătorii 
acesteia, întrucât, la 6 martie 1884, a fost desemnat 
să coordoneze, în calitate de președinte   interimar, 
activitatea înaltului for științific și cultural...

Era firesc, așadar, ca acum – în preajma 
bicentenarului Alecsandri – Academia Română să inițieze 
o serie de evenimente și manifestări dedicate iminentului 
moment aniversar. În contextul acestor acțiuni destinate 
a omagia personalitatea ilustrului înaintaș, și a readuce 
în atenția publicului opera sa, în integralitatea ei, se 
înscrie, desigur, și tipărirea – de către Fundația Națională 
pentru Cultură și Artă a Academiei Române – unei ediții 
complete de Poezii ale lui Vasile Alecsandri, în două 
volume, însumând nu mai puțin de 2388 de pagini! Este 
vorba de o ediție de lux, bibliofilă adică, executată în 
excelente condiții grafice, pe hârtie cromo velină, cu 
numeroase ilustrații.  Sponsorizată de Consiliul Județean 
Bacău și editată sub egida unei fundații, respectiva ediție 
n-a putut fi pusă în vânzare,  exemplarele fiind donate 
bibliotecilor publice, publicațiilor de profil, instituțiilor 
culturale și de  învățământ, unor critici și istorici literari 
etc. Anterior în aceeași prestigioasă colecție a Academiei 
Române – intitulată „Opere fundamentale” și coordonată 
de acad. Eugen Simion – au apărut două volume de Opere 
ale lui Șerban Cioculescu,  un volum  Dimitrie Cantemir 
(cuprinzând trei dintre scrierile sale în limba latină)  și 
patru volume Școala Ardeleană (câte unul pentru fiecare 
domeniu de activitate)...

Reamintim că,  în iulie 1921,  primul  centenar  al 
nașterii lui Alecsandri a fost sărbătorit cu  fastul cuvenit  
în absolut toate instituțiile de cultură și de învățământ  
de pe întreg cuprinsul României Mari!  Academicianul 
Sever Zotta, pe atunci director al Arhivelor Statului  
din Iași (unde se află cele mai multe acte și documente 
referitoare la Vasile Alecsandri și la familia sa)  a tipărit 
atunci o lucrare fundamentală  intitulată La centenarul 
nașterii lui Vasile Alecsandri. 1821-1921 –  rămasă până 
astăzi drept cea mai importantă sursă pentru cercetătorii  
biografiei marelui scriitor. Sever Zotta își exprima atunci  
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speranța că – grație documentelor „conforme”,  originale 
adică,  pe care le făcuse publice nu doar în menționata 
monografie,  ci și în articole din periodicele Bucovina 
(Cernăuți)  și Revista Arhivelor (București) – controversa 
privind data nașterii poetului „va fi definitiv închisă”. Din 
păcate, n-a fost să fie așa, întrucât există și astăzi unii care 
– din ignoranță sau cu rea-credință – încearcă să propună 
o altă dată de naștere pentru Vasile Alecsandri. Cu atât 
mai mult ar fi trebuit să înceteze astăzi controversa 
stupidă în cazul datei de naștere al lui  Alecsandri, cu 
cât între timp, din 1921 încoace, au apărut noi informații,  
bazate pe documente pozitive, care confirmă data de 21 
iulie 1821 ca dată de naștere a poetului, dată pe care el 
a menționat-o ca atare, în repetate rânduri, atât verbal, 
cât și în documente scrise.  În această privință, Marta 
Anineanu, specialist în ecdotică dar și bună cunoscătoare 
a biografiei poetului, spunea: „Alecsandri, scriind despre 
viața sau aniversările sale, nu a greșit niciodată data 
nașterii, calculul ducând întotdeauna la anul 1821”. De 
altfel, Alecsandri și-a scos actul de naștere, eliberat și 
legalizat de Tribunalul Bacău, cu nr. 5920 din 30 martie 
1873, întrucât numai pe baza acestuia a putut să o treacă pe 
numele său pe fiica sa Maria, la 25 iunie 1874. Tot pe  baza 
acestui act de naștere se va putea căsători, la 3 octombrie 
1876, cu Paulina Lukasiewicz  după cum ne spune Sever 
Zotta în prețioasa sa monografie (pp. 37-38). În actul de 
căsătorie,  al cărui conținut e reprodus de N. Zaharia  în 
monografia Vasile Alecsandri. Vieața și opera lui,  din 
1919, se face referire la actul de naștere al poetului. Și tot  
Sever Zotta va descoperi, la Arhivele Statului din Iași, 
un alt document de covârșitoare importanță pentru data 
nașterii lui Alecsandri,  și nu numai. Este vorba despre 
o „schiță genealogică”,  întocmită,  la 24 iulie 1846,  de 
către Dumitrachi Cozoni, bunicul dinspre mamă al lui 
Vasile Alecsandri, în care sunt acribios consemnate, într-o 
reprezentare grafică, numele și data de naștere ale tuturor 
celor din neamul  Cozoni, între care poetul era, firește, cel 
mai important. Așa, de exemplu, aflăm, din menționata 
„schiță genealogică” nu doar data nașterii poetului, ci 
și faptul că acesta n-a fost nici primul copil al părinților 
săi (cum crede Al. Piru), nici al doilea (cum scrie G.C. 
Nicolescu), ci al treilea, venit pe lume după Catinca 
(născută în 1819) și Thodosâia (născută în 1820). Așadar, 
dacă astăzi se știe cu certitudine că părinții poetului s-au 
căsătorit în toamna lui 1817 la Târgu-Ocna și că el a 
fost al treilea copil, a susține că s-a născută la 14 iunie 
1818 înseamnă a accepta că mama sa e  deținătoarea unui 
record mondial absolut, întrucât a dat naștere, pe rând, la 
trei copii în mai puțin de un an!

E de mirare însă că ieșeanul Victor Durnea, 
autor al Tabelului cronologic din prezenta ediție de 
Poezii, deși avea cunoștință despre excelenta lucrare a 
lui Sever Zotta – pe care o menționează corect la anul 
1921 – totuși n-o utilizează. În capitolul VII al cărții sale, 
intitulat Catinca Alecsandri, sora poetului (1819-3 dec. 
1857), „șeful Arhivei Statului din Iași”  precizează, pe 
bază de documente „conforme” (originale), descoperite 
de el, că sora poetului era născută în 1819 (nu în 1816 
sau 1817 cum spune V. Durnea!). Nu doar Sever Zotta  
considera ca fiind „definitiv închisă” discuția referitoare 

la data nașterii Catincăi, ci și ceilalți biografi ai poetului, 
între care G. C. Nicolescu, cel care, în Viața lui Vasile 
Alecsandri (ed. a treia, 1975),  spunea chiar că „data 
nașterii Catincăi Alecsandri aduce o lămurire în plus în 
controversa asupra datei nașterii scriitorului” (p. 10), în 
sensul că exclude posibilitatea venirii pe lume a acestuia 
în anul 1819. Cât despre 14 iunie 1818, ca dată de naștere 
a lui Vasile Alecsandri, nici nu poate fi vorba, întrucât 
e adusă în discuție pe baza unei așa-zise mărturii de 
mitrică, de fapt o copie pe versoul căreia sunt însemnările 
care arată cum a fost pusă la cale întocmirea acestui „act 
fals” (calificativul aparține poetului însuși) de către V. 
Alecsandri – tatăl, de conivență cu funcționarul Dicasteriei 
de la Mitropolia din Iași. Știind bine că era vorba despre 
un „act fals” (cum i-a  declarat, în 1886, lui G.  Bengescu, 
cel dintâi biograf al lui Alecsandri), poetul l-a ignorat, 
știind bine că el era născut în iulie 1821, în împrejurări 
cu totul speciale (luptele dintre ienicerii turci și eteriștii 
lui Ipsilanti), care nu puteau fi nici confundate, nici uitate 
și pe care le-a relatat în  Suvenire din viața mea (1865). 
Așa-zisa  mărturie de mitrică era  un fals pentru simplul 
fapt că  în 1818 nu existau registre de mitrică la biserici, 
acestea fiind introduse abia în 1832, prin Regulamentul 
Organic! (A se vedea articolul Un fals act de naștere: 
„mărturia de mitrică”, în  Convorbiri literare, 150, nr. 
7, 2016, pp. 162-166). În paranteză fie spus, întrebat 
de cineva „de ce Călinescu n-a luat în seamă „mărturia 
de mitrică”, Al Piru a răspuns: „n-a citit tot”, adică 
n-avea știință despre respectivul document. Realitatea e 
că G. Călinescu a ignorat „mărturia de mitrică” întrucât 
înțelesese că e vorba de un fals, fiindcă iată ce spune în 
Istoria literaturii române de la origini până în prezent 
(ed. a doua, 1983, p. 281): „În privința datei nașterii lui V. 
Alecsandri (o „mărturie de mitrică” dă ca dată a nașterii 
14 iunie 1818) a fost discuție aprinsă și nu ne rămâne 
decât să acceptăm una, mai probabilă, aleasă chiar 
de poet, aceea de 21 iulie 1821.  Ivirea la viață a fost 
romantică. Fugind de răzmeriță înspre Munții Bacăului, 
mama își împlini rostul în căruță,  păzită de departe de 
patru slugi înarmate,  sub vechiul fiind culcușul tatălui”. 
De altfel, anul corect al nașterii lui Alecsandri ar fi putut fi 
dedus de V. Durnea, printr-un calcul elementar, chiar din 
prezenta ediție bibliofilă, unde coordonatorul acesteia, 
acad. Eugen Simion,  spune că Heliade Rădulescu (născut 
în 1802) era „cu 19 ani mai în vârstă” decât Alecsandri 
(vol. I, p. CXXXIV).

Și dacă tot am început discuția pe marginea 
Tabelului cronologic al acestei ediții de Poezii, vom 
continua să semnalăm aici și alte erori, confuzii, omisiuni 
și inadvertențe existente în acest important compartiment 
al lucrării. Așa, de pildă, Tabelul... în cauză debutează cu 
această flagrantă eroare: „1780 iunie – Pentru  prima dată 
un act oficial menționează un antecesor al scriitorului, 
anume pe bunicul său patern, sulgerul Mihalache 
Alexandru, care era pe atunci „sameș al Mănăstirii 
a Svântului Spiridon”. În realitate, cel mai vechi act 
oficial, în care e menționat un strămoș în linie paternă 
al poetului, este actul din 26 octombrie 1780 prin care 
medelnicerul Alexandru Alecsandri, „de nație grec”, 
căpitan de poliție („baș-ceauș  peste o sută de lefegii”) 
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cumpără un teren din curtea Bisericii Sf. Ilie din Iași, pe 
care își va construi o casă (existentă și astăzi, pe str. V. 
Alecsandri), casă în care va locui familia poetului începând 
din 1827, când tatăl acestuia, vornicul V. Alecsandri, o 
cumpără de la unchiul său Iordachi Alecsandri. Fiindcă 
după decesul lui Alexandru Alecsandri, străbunicul 
poetului, casa din str. Sf.  Ilie rămâne moștenire – 
conform dreptului cutumiar românesc – băiatului cel 
mai mic, Iordachi,  care însă era stabilit în Basarabia 
încă înainte de răpirea acesteia de către ruși (în 1809, 
de pildă,  e menționat ca ispravnic de Ismail). Abia în 
1827, vornicul Alecsandri, tatăl poetului, va cumpăra casa 
de la unchiul său Iordachi, fratele tatălui său Mihalache 
Alexandru, care nu-și va lua numele Alecsandri „după 
numele soției” – cum greșit scrie V. Durnea, neștiind 
că acel Alexandru Alecsandri era străbunicul patern al 
poetului. Știm asta, între altele, și din acea foaie de zestre,  
din 1801, păstrată astăzi la Academia Română. Foaia 
de zestre – în care e menționată Eleana  Alecsandri, 
„căpităneasa”, adică soția acelui „baș-ceauș” dar și 
copiii ei – este unul dintre cele trei prețioase documente 
descoperite de poet, în 1875, într-un sipet din casa 
străbunicului său (în care el a locuit, practic, din 1827 
până în 1890), documente pe care a avut inspirația să le 
publice atunci, sub titlul Trei curiozități, în Convorbiri 
literare (IX, nr. 7, 1 octombrie 1875, pp. 274-279). 

Dar, de fapt, nici acest act din 26 octombrie 1780 
nu este cel mai vechi în care e menționat un antecesor 
al lui Vasile Alecsandri, fiindcă există un document încă 
și mai vechi, referitor la un strămoș pe linie maternă al 
poetului. Este vorba de Dumitrachi Cozoni de la Târgu 
Ocna (străbunicul matern al poetului), fiu al lui „Gheorghe 
Cozoni Grecul din București” (pe care-l menționează 
G. Călinescu, crezând că acesta era străbunicul 
poetului). În realitate, „Gheorghe Cozoni Grecul” – 
român macedonean emigrat din nordul Greciei, unde 
există și astăzi prefectura Kozoni – era stră-străbunicul 
matern al poetului Alecsandri. Numele Dumitrachi 
Cozoni apare într-un hrisov din 1759 prin care domnitorul 
Ioan Teodor Callimachi îl „întărește proprietar asupra 
moșiei Brătești de lângă Târgu Ocna” (Cf. M. Cosmescu, 
Obârșia  poetului Alecsandri, în revista de istorie 
Carpica, XXII, 1991, p. 101). Iar fiul acestui Dumitrachi 
Cozoni – care va purta, conform tradiției, numele tatălui 
– este „pitarul Dumitrachi Cozoni ot Ocna”,  tatăl Elenei, 
mama poetului și, deci bunicul matern al acestuia. Din 
„schița genealogică” a familiei – întocmită de Dumitrachi 
Cozoni la 24 iulie 1846 – știm cu certitudine că bunicul 
poetului se născuse în 1755! Aceasta ar fi, deci, cea mai 
veche informație despre un antecesor al poetului... 

Să mergem mai departe, la anul 1794, când ni 
se dă ca sigură informația că Mihalache Alexandru sau 
Alexandri „se stinge din viață prematur”. Nu există 
niciun document care să ateste anul când a decedat 
bunicul patern al poetului. Dimpotrivă, există cel 
puțin două mărturii care ne determină să credem că 
Mihalache Alexandru a fost un longeviv. Cea dintâi 
aparține  arhondologului Constantin Sion, rudă cu familia 
poetului, care spune că bunicul acestuia a trăit „pân pe 
vremea domniei lui Ioan Vodă Sturdza” (Arhondologia 

Moldovei, Buc. Ed. „Minerva”, 1973, p. 9), adică – 
precizăm noi – până după 1823, când ar fi avut peste 60 
de ani. Iar într-un act oficial din 1849, vornicul Vasile 
Alecsandri, tatăl poetului, se declară: „Vasile Alecsandri, 
fiul D-sale sulger Mihalaki Alicsandru”, ceea ce ne face 
să credem că acesta din urmă era încă în viață,  având 
puțin peste 80 de ani...

Un tabel cronologic se alcătuiește cu 
maximă coerență și acribie, pe ani și – dacă e posibil – 
pe luni și zile. Nu acesta este cazul tabelului cronologic 
de care ne ocupăm aici, în care după 1794 urmează... 
Tot 1794! Mai precis: 1794-1816, o perioadă de 22 de 
ani, unde autorul include,  amestecă, suprapune și încurcă 
– pe trei pagini! – evenimente diverse, care exced cu 
mult anul 1816 – limita pe care autorul însuși o fixase. 
Astfel, aflăm că în toată această perioadă (nu ni se spune 
anul), tatăl viitorului scriitor „se căsătorește cu Elena, 
fiica pitarului Dumitrachi Cozoni  de la Târgu Ocna”. 
(Biografii poetului ne spun că asta s-ar fi  întâmplat în 
1817). Apoi, în anul următor, 1818, Vasile Alecsandri – 
tatăl „primește cel dintâi rang boieresc, cel de medelnicer.”  
În sfârșit, depășind iarăși limita cronologică autoimpusă, 
V. Durnea ne oferă o serie de informații referitoare la 
tatăl poetului, mergând chiar până în 1844, când acesta 
e numit vornic. Apoi, întorcându-ne în timp, ni se spune: 
„După ce se mută în Capitală, el cumpără (de la unchiul  
Iordachi Alecsandri, șătrarul aflat la Chișinău), o casă pe 
ulița Sf. Ilie (...). În 1826-1831 cumpără, de asemenea, 
moșia Mircești...” În realitate – conform confesiunilor 
de mai târziu ale poetului, după ce a venit de la Bacău, 
în 1822, familia medelnicerului Alecsandri, care fusese  
numit atunci sameș la Visterie, a locuit într-o casă mică și 
urâtă, căci abia în 1827 va reuși tatăl viitorului poet să 
cumpere casa din str. Sf. Ilie (care fusese sigilată  de 
proprietar, conform uzanțelor vremii), plătind „bezmen” 
(emfiteoză) pentru teren Bisericii Sf. Ilie...

Urmează  „1816 sau 1817” când – ni se spune 
– „vine pe lume primul copil al soților  Elena și Vasile 
Alecsandri, Catinca, botează de logofătul Iorgu 
Ghica.” Așa este, doar că anul nașterii Catincăi este – 
cum am arătat anterior – 1819... Despre Iorgu Ghica, 
protectorul lui  Alecsandri-tatăl, ar fi trebuit să ni se 
spună, la momentul potrivit, că a fost nașul de cununie al 
părinților viitorului poet, în 1817, la Târgu Ocna.

Urmează „1818 iunie 14” – când „se naște la 
Bacău, conform unei „mărturii mitricale”,  cel de al doilea 
copil al medelnicerului Vasile Alecsandri și al soției 
sale, copil care primește la botez prenumele tatălui”. În 
mod corect, de astă dată, Victor Durnea reproduce, în 
continuare, un fragment din autobiografia Suvenire din 
viața mea, în care poetul preciza: „Sunt născut în Bacău, 
la anul 1821, luna iuli, în timpul revoluției grecești a 
prințului Ipsilanti. Țara fiind pe atunci în prada eteriștilor 
greci și a enicerilor, părinții mei fură nevoiți a se adăposti 
în codri, cu copiii lor (s.n. L.C.) și cu câțiva servitori 
credincioși”. Întrucât viitorul poet nu era născut în 
momentul plecării părinților săi în bejanie, e limpede că 
pluralul copiii se referă la cele două fete venite pe lume 
înaintea sa: Catinca (n. 1819) și Thodosâia (n. 1820) – 
ambele menționate în „schița genealogică” întocmită de 
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bunicul poetului la 24 iulie 1846 (Vezi Sever Zotta, Trei 
surori necunoscute ale lui Vasile Alecsandri, în Revista 
Arhivelor, vol. I, nr. 1-3, 1924-1926, pp. 139-140).

În noianul altor numeroase amănunte și 
comentarii de prisos, întâlnim, menționată cu probitate, 
încă o informație corectă: „Această dată de naștere (iulie 
1821) este înscrisă pe actul de căsătorie din 1876 (...) 
și de asemenea într-un album al societății Junimea”. În 
realitate, există cel puțin încă două importante documente 
oficiale – olografe, de astă dată! – în care este menționată 
data de 21 iulie 1821 și care ar fi trebuit amintite, în mod 
obligatoriu, în acest tabel cronologic. Cel dintâi este un 
formular pe care poetul a trebuit să-l completeze în 1851, 
când a fost numit director al Arhivelor Statului din Iași 
și care se află în Condica de calități pentru amploiații 
Arhivei Statului a Principatului Moldovei. Cel de al 
doilea este o Notă biografică autografă pe care poetul 
a înaintat-o Academiei Române, la cererea acesteia, 
în mai 1879, din care reproducem aici acest fragment: 
„Prenumele: Alecsandri; Numele de botez: Vasile; Data 
nașterii: 1821 – luna iulie; Locul nașterii: Bacău” (Arhiva 
Academiei Române, Mapa A-7-1879). Iar referitor la 
actul de căsătorie (reprodus de N. Zaharia în monografia 
din 1919), ar fi trebuit precizat, în mod obligatoriu, că 
acesta a fost eliberat pe baza actului de naștere al lui 
Vasile Alecsandri, care fusese „eliberat și legalizat” de 
Tribunalul Bacău cu nr. 5920 din 30 martie 1873. Survin 
aici, în mod firesc, cel puțin două întrebări. Prima: Dacă 
mărturia de mitrică ar fi fost un act valabil, cu putere 
juridică, pentru ce s-ar mai fi străduit poetul să-și obțină 
actul de naștere? A doua: Dacă există un act de naștere 
(plus un altul de căsătorie) în care e consemnată data 
de 21 iulie 1821 ca dată de naștere a poetului, pentru ce 
autorul tabelului cronologic a preferat data de 14 iunie 
1818, înscrisă într-un „act fals”, confecționat ad-hoc și 
post-festum spre a-i servi viitorului scriitor la  Sorbona, 
pentru înscrierea la bacalaureat (întrucât nu avea încă 16 
ani împliniți)? Ce-ar fi dacă am susține și noi că Victor 
Durnea nu e născut la 26 octombrie 1951, ci la...14 iunie 
1948, de pildă. Nu cred că i-ar conveni...

Există – cum spuneam – în acest tabel cronologic 
multe informații și comentarii care nu-și aveau 
locul și rostul (nefiind vorba aici de o biografice ori 
monografie) în timp ce alte date și informații lipsesc 
în mod nejustificat, sau sunt prezentate eronat. Așa, de 
pildă, aflăm că la 3 octombrie 1876 „are loc, la Mircești, 
căsătoria lui Vasile Alecsandri cu Paulina Lukassiewicz, 
considerată necesară în condițiile în care fiica lor, Maria, 
revenea în țară de la studii și se pregătea să se mărite.” 
S-ar  putea deduce de aici că acesta va fi fost singurul 
motiv al căsătoriei tardive a părinților Mariei. În realitate, 
căsătoria părinților ei n-avea nicio legătură cu adopția 
Mariei de către tatăl ei. Victor Durnea iarăși nu știe că 
Vasile Alecsandri reușise s-o treacă pe numele său pe 
Maria (recunoscându-și paternitatea) încă din data de 25 
iunie 1874, pe baza actului său de naștere (și nu pe baza 
actului fals din 12 iulie 1835, despre care nu înțelegem de 
ce l-o mai fi adus în discuție)...

Apoi,  într-o ediție de Poezii apărută sub egida 
Academiei Române, cum este aceasta, ar fi trebuit 

amintit faptul că Vasile Alecsandri a devenit, la 6 martie 
1884, președinte al acestui înalt foc științific și cultural, 
conducând sesiunea din acel an....

Debutând cu o informație  eronată,  tabelul 
cronologic întocmit de V.  Durnea  se încheie în aceeași 
notă. Enumerând câteva scrieri consacrate lui V. Alecsandri 
între 2010-2014, autorul  Tabelului... spune că 
remarcabila lucrare de doctorat a băcăuanului Adrian Jicu 
se intitulează „Mon Cher Basile. Eseu despre identitatea 
lui Vasile Alecsandri”. Corect: „Eseu despre identitarul 
lui Vasile Alecsandri”, ceea ce e cu totul altceva... Firesc 
ar fi fost ca acum, la bicentenar, să ni se ofere, în această 
ediție academică, un tabel cronologic corect și complet 
al vieții și operei lui Vasile Alecsandri. Din păcate, n-a  
fost să fie așa, astfel încât cea mai amplă cronologie 
(pp. 199-239) rămâne – fără falsă modestie – cea din 
lucrarea noastră Bicentenar Vasile Alecsandri. 1821- 
2021, volum distins, de către Ministerul Cercetării și 
Inovării, cu Diploma de excelență la „Euroinvent Book 
Salon” (Iași, 16 mai 2019). 

Dar, ca să fim drepți, în pofida acelor omisiuni 
sau erori semnalate de noi aici,  Tabelul cronologic – 
semnat de V. Durnea și plasat în prima parte a volumului 
I, imediat după introducerea acad. Eugen Simion – nu 
e lipsit de merite. Căci ieșeanul Victor Durnea – având 
titlul de doctor în filologie (1999) și rangul de cercetător 
științific gradul I (2004), este un mai vechi colaborator 
al Fundației Naționale pentru Știință și Artă, unde a 
coordonat, de pildă în 2014, volumul de Opere ale 
lui G. Ibrăileanu, cu o introducere aparținând tot 
academicianului Eugen Simion. Competența și vasta sa 
experiență în domeniul alcătuirii edițiilor se răsfrâng,  
benefic, și în cadrul lucrării de care ne ocupăm aici, unde 
s-a ocupat și de dosarul critic constând în selectarea 
celor mai relevante opinii referitoare la personalitatea 
și opera bardului de la Mircești. Presupunem că dosarul 
critic – cum e menționat pe pagina  de titlu și în caseta 
tipografică de pe versoul acesteia – este identic cu 
secțiunea Referințe critice aflată la finele volumului II, 
în cadrul căreia sunt antologați nu mai puțin de 22 dintre 
cei mai de seamă critici și istorici literari, începând cu 
Titu Maiorescu, N. Petrașcu, Ilarie Chendi, N. Iorga, 
G. Ibrăileanu, continuând cu Tudor Vianu, Vladimir 
Streinu, D. Caracostea, G. Călinescu, Ion Pillat, Șerban 
Cioculescu și sfârșind cu G.C. Nicolescu, Al. Piru, 
Edgar Papu, Mihai Drăgan, Florin Faifer, Paul Cornea, 
Eugen Simion, Mircea Scarlat, I. Negoițescu, Nicolae 
Manolescu, Mihai Zamfir. Antologatorul s-a străduit să 
distribuie cu obiectivitate spațiul grafic cuvenit fiecăruia 
dintre cei 22 de comentatori ai liricii alexandriniene – 
conform unor criterii axiologice riguros gândite – adică 
alocând fiecăruia numărul de pagini pe care-l merită 
(conform modelului, devenit clasic, pe care ni-l oferă 
Istoria... lui Călinescu). În general, operația i-a reușit, 
cu o singură excepție – zic eu – în cazul lui Al. Piru, 
pe care-l plasează surprinzător, în fruntea plutonului, 
acordându-i nu mai puțin de 29 de pagini, cu mult peste 
coordonatorul lucrării, rămas pe locul secund cu 23 de 
pagini, și chiar peste Nicolae Manolescu, aflat pe locul 
trei, cu 18 pagini...

bicentenar
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N-o să mă hazardez a comenta – fiindcă nu este 
nici locul, nici momentul – modul în care a fost receptată 
creația poetică a lui Alecsandri în articolele la temă, 
cum se spune, ale criticilor menționați anterior, mai ales 
că a făcut-o, în chip magistral, academicianul Eugen 
Simion în ampla și substanțiala Introducere din fruntea 
volumului I al prezentei ediții, oferindu-ne ceea ce s-ar 
putea numi un Alecsandri în imaginarul criticii. Aș putea 
doar să remarc faptul că Introducerea pe care o semnează 
aici acad. Eugen Simion – structurată monografic în nu 
mai puțin de 17 subcapitole care epuizează, tematic, 
întreaga creație lirică a poetului – reprezintă  un text 
inedit care, împreună cu cele 84 de pagini consacrate 
lui Vasile Alecsandri în Dimineața poeților. Eseu despre 
începuturile poeziei române moderne (1980), fac din 
venerabilul academician cel mai de seamă exeget al lui 
Alecsandri la momentul actual...

În calitatea sa de disciplină care se ocupă cu 
editarea textelor și alcătuirea edițiilor,  ecdotica (și nu 
editologia, cum spun unii) este o îndeletnicire pe cât de 
complexă tot pe atât de dificilă, solicitând, din partea celor 
care o practică, nu doar acribie, răbdare și chiar minuție 
de  orfevru, ci și înalt profesionalism concretizat în solide 
cunoștințe de filologie, de teorie și istorie literară. Poate 
de aceea, specialiști competenți în domeniu se găsesc 
astăzi din ce în ce mai rar, ceea ce face ca edițiile critice 
din clasici să dispară cu totul de pe piața cărții. E bine 
măcar că,  din când în când, sunt reeditate edițiile critice 
de odinioară, ori apar ediții complete ale operelor unor 
mari scriitori, clădite pe temelia solidă a unor mai vechi 
ediții. Este cazul acestor două volume de Poezii ale lui 
Alecsandri, despre care, într-o Nota asupra ediției, se 
precizează: „Prezenta ediție – o culegere a poeziilor 
semnate de Vasile Alecsandri și a celor culese de acesta -  
se bazează pe Vasile Alecsandri,  Opere, I, II, III, Poezii,  
text ales și stabilit de  G. C.  Nicolescu și Georgeta 
Rădulescu – Dulgheru, studiu introductiv și comentarii 
de G. C. Nicolescu,  București, Editura pentru Literatură, 
1966!... De această notă asupra ediției, precum și de 
„revizia, completarea și actualizarea ediției” – aflăm 
de pe pagina de titlu – s-a  ocupat un colectiv de tinere 
cercetătoare format din Adnana Boioc Apintei, Valentina 
Cojocaru, Bianca Croitor, Adina Dragomirescu și 
Emanuela Timotin. Este meritul acestora că – atunci când 
au comparat ediția din 1966 (pe care editorii de atunci o 
prezentau drept „o culegere aproape integrală a poeziilor 
lui Vasile Alecsandri) cu cele trei volume de Poezii ale 
ediției antume din 1875- 1880, dar și cu edițiile postume 
din 1896 și 1904 – au observat că „din cauza cenzurii,  
anumite texte, deși publicate de Alecsandri în timpul 
vieții, nu se regăseau în ediția din 1966”.  Din această 
categorie făceau parte, de pildă, cele cu conținut religios, 
precum Legenda sfințirii bisericii de la Curtea de Argeș, 
cea referitoare la Răpirea Bucovinei, cele 16 Cântice din 
Basarabia, culese de Vasile Alecsandri și multe altele 
care sugerau apropierea autorului de Casa Regală, cum 
ar fi Regina Sylva sau Balada Peleșului, ori Versuri 
scrise în cabinetul Regelui ș.a.  Se poate lesne deduce 
că a fost vorba de un travaliu imens, o muncă sisifică de 
verificare,  comparare, transcriere și colaționare, dar și de 

căutare în periodice și în manuscrisele de la Academie, 
ori de completare a notelor de subsol aparținând lui 
Alecsandri și chiar de comentare a unora dintre poeziile 
nou incluse, „cu scopul de a facilita înțelegerea unor 
versuri”. Căci – deși a fost preluată secțiunea „Note și 
comentarii” aparținând lui G. C. Nicolescu, din ediția 
1966 (eliminând doar „pasajele care par a fi fost impuse 
de contextul epocii”), totuși au fost adăugate o serie de 
note și comentarii aparținând cercetătoarelor  anterior 
menționate.

Ar mai fi de spus,  poate, că poeziile sunt așezate 
în ordinea în care au fost publicate de autor, ca și în 
ediția din 1966, unde este notat că „gruparea poeziilor 
s-a făcut respectându-se cu strictețe voința scriitorului, 
el însuși foarte riguros în această privință”. Ar fi fost însă 
absolut necesară, într-o ediție critică precum aceasta, 
numerotarea fiecărei poezii, urmând ca același număr de 
ordine să fie atribuit comentariului respectiv al poeziei, 
așa cum procedase de pildă,  Marta Anineanu în cazul 
scrisorilor poetului, în ediția critică de Opere VIII, IX și 
X,  de la Editura „Minerva” (1976-1985). De asemenea, 
ar fi fost absolut necesar un indice de nume și chiar unul 
al poeziilor după titlu, nu doar pentru a facilita utilizarea 
volumelor de către potențialii cercetători, ci și pentru a 
onora – măcar în parte – promisiunea din caseta de pe 
pagina IV, în care se preciza că ediția „conține bibliografie 
și index”...

În ansamblu însă, ediția e bine organizată, iar 
aparatul critic este mai bogat și mai divers decât cel al 
precedentelor ediții cuprinzând poeziile lui Alecsandri. 
Grație meritelor menționate, s-ar putea afirma că prezenta 
ediție are  plenitudinea lucrărilor exhaustive, în care sunt 
puse la contribuție toate datele despre un anumit subiect.

Fiind vorba de o ediție critică cu  atribute/valențe 
bibliofile și, mai ales, de cea dintâi ediție integrală a 
poeziilor lui Alecsandri, firesc ar fi fost să i se acorde 
însemnătatea unui eveniment literar. Ea ar fi trebuit 
apreciată deopotrivă pentru valoarea cunoscută a operei 
editate, cât și pentru calitatea prestației editorilor. Dar, 
la noi, întrucât critica edițiilor nu se axează pe exigențe 
specifice, aceasta e adeseori o critică generală, estetică 
și nu una de detalii, textologică, nediferențiindu-se prea 
mult de critica producției editoriale curente, sau chiar de 
ceea ce se cheamă „critica de întâmpinare”...

În concluzie, se cere acordată o înaltă apreciere 
colectivului de editori coordonați de academicianul 
Eugen Simion, pentru efortul sisific și desăvârșitul 
profesionalism. 

Cât despre Vasile Alecsandri, – scriitor capital al 
literaturii noastre, căruia pentru excelența prestației lirice 
i s-ar cuveni titlul de poet național – s-ar putea spune 
că merita acum, la momentul aniversării bicentenarului, 
o astfel de ediție critică monumentală (2388 pagini!), 
alcătuită cu maximă acuratețe și acribie...

       
*Vasile Alecsandri, Opere. Poezii. Vol. I, II, București, 
Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 
2019. 2388 p. (Colecția „Opere fundamentale”).  

bicentenar
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Iulia STOICHIȚ

Iulia Stoichiț s-a născut în 1994 și este din 
Brașov. Este absolventă a Facultății de Litere a Universității 
„Transilvania” din Brașov, specializarea română-engleză. 
De asemenea, a absolvit la aceeași facultate și celebrul 
masterat „Inovare culturală” (cunoscut pe vremuri ca „Scriere 
Creatoare”), iar în prezent este doctorandă la aceeași facultate, 
cu subiectul, generos formulat, „Scriitorii optzeciști și noua 
publicistică literară a anilor ’90. Idei, proiecte, grupuri” (și-ar 
dori și ea să știe data exactă când termină de scris și susținut 
teza). Între 2017 și 2019, a tradus volumul de poezie trilingv 
Pink-Pong (română-engleză, dar și engleză-română), avându-i 
ca autori pe Andrei Zbîrnea și danezul Claus Ankersen (care, 
la rândul său, a tradus poemele din engleză în daneză), volum 
găzduit de editura frACTalia. A debutat cu poeme în revista 
Astra în 2019. Recenzii/cronici în revistele Corpul T și Astra, 
iar în prezent este contribuitor la secțiunea Kooperativa Poetică 
a site-ului citestema.ro. Membră fondatoare a cenaclului 
„Corpul T” (e mândră de acest lucru) și participantă destul de 
constantă, de la primul sezon (toamna lui 2018), la atelierele 
Mornin’ Poets, organizate de Revista de Povestiri, după un 
concept propus de Andrei Zbîrnea.  (Senida Poenariu)

 The Birth of Alana Payne

Alana Payne era o Powerpuff Girl
nu se născuse cu buric 
nu se jucase cu cordonul ombilical
în burta mamei sale 

se simţea atrasă de funii pungi 
de plastic garduri în care 
să-i rămână capul blocat

nu se simţea apropiată de mama ei
de câte ori se îndepărta de ea
îi ieşea o caracatiţă
de unde nu era buricul 

ventuzele îi lăsau 
cerculeţe pe corp
braţele se înfăşurau
în jurul gâtului ei

capul caracatiţei încerca
să ia locul capului ei

de câte ori tatăl ei se uita la Alana
sau la mama ei într-un anumit fel
braţele caracatiţei se băgau în grota
dintre picioare pe care
nu şi-o vizitase niciodată

anii au trecut caracatiţa n-a dispărut
s-a făcut mai mare
mai puternică
mai greu de ignorat

o dată Alana a luat 
cel mai ascuţit cuţit al mamei sale 
off with its head on with its head
ventuzele săpaseră în carnea ei

caracatiţa a început să se retragă 
de unde venise abia după ce 
Alana a sărutat pentru prima dată 
carnea însemnată de ventuze
acum iese doar la comandă

BoJack şi Alana Payne 2

Alana Payne îşi imagina
cum BoJack îşi imagina
o viaţă cu ea

se mutaseră la ţară
vara noaptea goi în lac
o învăţase să înoate

se mutaseră la ţară
crescutul de plante de coca
varietatea amazoniană

părea genul lor de activitate agricolă 
după un timp au pus bazele
unei plantaţii de Amanita muscaria

cu spiritul ei antreprenorial Alana
a speculat cererea de ciuperci din partea 
vrăjitoarelor dispuse să elimine opoziţia

se mutaseră la ţară
ca Alana Payne să-l poată 
fute liberă pe BoJack

ușa deschisă
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Colocviul ALGCR 

După reflecțiile asupra modelului 
francez și german în cultura română, 
cu o amânare de un an, a venit rândul 
modelului anglo-american ca temă 
de discuție pentru Colocviul anual al 
Asociației de Literatură Generală și 
Comparată din România. Acesta s-a 
desfășurat în perioada 15-16 iulie, sub 
auspiciile Universității Transilvania 
din Brașov. Pe lângă subiectul 
principal de discuție de anul acesta, 
„Modelul anglo-american în cultura 
română”, din motive lesne de înțeles, 
a fost propusă ca temă secundară 
„Catastrofa în literatură. Epidemii, 
războaie, genocid, depresie, «scriitură 
a dezastrului»”. 

Joi, 15 iulie, despre efectele 
și raporturile literaturii române 
cu Modelul anglo-american au 
comunicat, în ordinea din program: 
Letiția GURAN, „Modele de 
comparatistică româno-americană: 
trei decenii de dialog transatlantic”; 
Raluca DUNĂ, „Matei Călinescu și 
fețele modelului american”; Luigi 
BAMBULEA, „Virtutea temperantă 
a modelului anglo-american 
(tradițional). Cazul Virgil Nemoianu”; 
Oana SOARE, „Mircea Eliade la 
mijlocul anilor ’60, de la fenomenul 
hippy la sensul «politic» al orfismului”; 
Adrian LĂCĂTUȘ, „Emigrația 
imaginară. Literatura română în anii 
’70 și ’80 și influența americană”; 
Cosmin CIOTLOȘ, „Mitul american 
al poeziei Cenaclului de Luni”; Ștefan 
BAGHIU, „The American Novel 
in Romania from Interperipheral 
Relations to the New Empire. A 
Quantitative Translationscape (1853-
1989)”; Senida POENARIU, „Visând 
la West. Mirajul american între utopie, 
comunicare intențională și consum 
subversiv în poezia optzecistă”; 
Romulus BUCUR, „Frank O’Hara 
și generația ’80. Studiu de caz”; 
Ilina GREGORI, ,,«Căci frumosul 
nu este nimic altceva decât începutul 
teribilului». Imaginea Americii 

în Memoriile lui Matila Ghyka”; 
Carmen MUȘAT, „Necunoscutul D. 
H. Lawrence”; Roxana ZANEA, „Un 
aristocrat dandy, decadentul. Studiu de 
caz: Oscar Wilde, Portretul lui Dorian 
Grey”; Oana BĂLUICĂ, „Departe de 
lumea înlănțuită. Recluziune și revoltă 
în literatura britanică și în literatura 
română (secolele XIX-XXI)”; Anca 
HOLDEN, „Intertwined Languages 
and Cultures in Herta Müller’s 
The Land of Green Plums”; Vilma 
MIHALY, „Trends in Young Adult 
Literature – A Glance at American 
and British Fantasy with an Eye on 
the Transylvanian Variant”; Iulian 
BĂICUȘ, „Dragoș Protopopescu, un 
anglist de recuperat”.

În paralel, despre Catastrofa 
în literatură. Epidemii, războaie, 
genocid, depresie, „scriitură a 
dezastrului” au discutat Mihai ENE, 
„Pandemii și scenarii distopice”; 
Mirela NAGÂȚ, „Radu Stanca și 
catastrofa istoriei”; Gina PUICĂ, 
„Înfruntarea Monstrului. Istoria 
în operele câtorva scriitori români 
exilați (Emil Cioran, Constantin 
Virgil Gheorghiu, Theodor Cazaban, 
Virgil Tănase)”; Iulian BĂICUȘ, 
„Ciuma în literatura universală”; 
Laura LAZĂR, „La «cumpănă mare 
pământului nostru și nouă»: «vremea 
scrisorii» ca alternativă la «vremea 
plânsorii» în literatura română veche”; 
Angelo MITCHIEVICI, „Epidemie și 
ideologie: de la Ionescu la Popescu”; 
Alice POPESCU, „Deconstructing 
Life: The Suicide of a Successful 
War Refugee”; Emanuela ILIE, 
„«Eu, corpul meu și cancerul». 
Poveștile unor (altfel de) lupte”; 
Simona DRĂGAN, „Yersinia pestis. 
Mituri ale contagiunii în literatura 
ciumei”; Sorin MIHAI, „Reconfigurări 
emoționale în Marele Război: Pădurea 
spânzuraților”;Vasile SPIRIDON, „O 
lectură recontextualizată a romanului 
Ciuma de Albert Camus”; Muguraș 
CONSTANTINESCU, „Cutremurul 
din Lisabona – văzut de Voltaire 
și de traducătorii săi români”; 
Camelia CRĂCIUN, „Între tragedie 
și tăcere. Literatura idiș în perioada 
Holocaustului în România”; Marina 

CAP-BUN, „Supratema războiului în 
dramaturgia lui Matei Vișniec”; Susana 
TAPODI, Ingrid TOMONICSKA, 
„Umorul ca modalitate de ieșire 
din criza provocată de pandemia 
Covid-19”. 

Ziua a fost încheiată de 
comunicarea lui Christian Moraru, 
„Transatlantic Events: Mihai Iovănel’s 
History of Contemporary Romanian 
Literature: 1990-2020 between 
Worlds”. 

Vineri, 16 iulie, s-a discutat în 
două secțiuni paralele doar despre 
Modelul anglo-american în cultura 
română, după cum urmează: Cătălin 
GHIȚĂ, „The Reception of William 
Blake in Romania: New Insights”; 
Crina BUD, „Despre monștri, numai 
de bine. Tendințele nord-americane 
ale literaturii horror și (h)or(r)alitatea 
est-europeană”; Amalia COTOI, 
„Flâneur-ul interbelic în spațiul 
anglofon”; Alex CIOROGAR, „Teorii 
auctoriale anglo-americane și critica 
literară română modernă”; Mihaela 
Gabriela PĂUN, „Între angelic și 
grotesc: fantasmele iubirii la Mihai 
Eminescu și Edgar Allan Poe”; 
Ștefan FIRICĂ, „Conceptualizând 
proza română de azi: realismul 
capitalist”; Mihai LUKÁCS, „Masters 
of Disaster: de la filmul catastrofă 
american la literatura cutremurului 
din 1977”; Alexandru MATEI, 
„Termeni. Provocările teoriei în regim 
de rețea. Postmodern, antimodern, 
amodern (sau contemporan)”; Bogdan 
POPA, „Catastrofe politice și teoria 
colonialismului în studiile americane 
despre România: de la emergență în 
anii 1970 la decădere și dispariție 
în anii 1980”; Cristian PRALEA, 
„Corectitudinea politică în România: 
închipuiri, indignări, insecurități”.

 De la ora 11:30 a avut loc 
ceremonia acordării titlului de Doctor 
Honoris Causa din partea Universității 
Transilvania din Brașov d-lui prof. dr. 
Mircea Martin, membru corespondent 
al Academiei Române. Au luat cuvântul 
prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan, 
rectorul Universității Transilvania din 
Brașov, prof. dr. ing. Mircea Țierean, 
președintele Senatului Universității 



191talmeș-balmeș

Transilvania din Brașov, conf. dr. 
Adrian Lăcătuș, decanul Facultății de 
Litere, prof. dr. Rodica Ilie, directoarea 
Departamentului de Literatură și Studii 
Culturale, prof. dr. Virgil Podoabă și 
prof. dr. Caius Dobrescu. 

Programul a continuat cu încă 
trei comunicări: Caius DOBRESCU, 
„Gangster & exploitation movies în 
imaginarul românesc: contra-modelul 
și puterea mitului”; Andrei TERIAN, 
„Triangulating Eminescu’s Racism: 
Anti-Americanism as Antisemitism 
and Antigypsism” și Virgil 
PODOABĂ, „«Evul Mediu latin», 
Dante și postmodernismul românesc 
angloamerofil”. 

Colocviul s-a încheiat cu 
decernarea premiilor ALGCR pentru 
anii editoriali 2019 și 2020. 

Premiile ALGCR pentru anul 
2019 au ajuns la: Camelia Dinu, 
„Cazul Daniil Harms. Supraviețuirea 
Avangardei Ruse”, Editura Tracus Arte 
(Premiul pentru literatură comparată); 
Ștefan Firică, „Autenticitatea, sensuri 
și nonsensuri. Teorii românești 
interbelice în contexte europene”, 
Editura Tracus Arte (Premiul pentru 
teorie literară și istorie culturală); 
Camelia Crăciun, „Scriitori evrei de 
limbă română: de la rebeli marginali la 
critici canonici”, Editura Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” (Premiul 
pentru perspective comparatiste asupra 
literaturii române); Gabriel Andrei 
Stan, „Nebunia in cultura rusă: istoria 
unei idei-cameleon. Secolul al XVIII-
lea – prima jumătate a secolului al 
XIX-lea”, Editura Paralela 45 (Premiul 
pentru debut)

Premiile ALGCR pentru anul 
2020: Andrei Corbea, „«nu vrea/
cicatrice». Studii despre Paul Celan la 
împlinirea a 100 de ani de la nașterea 
poetului”, Editura Polirom și George 
Volceanov, „Întoarcerea la marele 
Will sau Reconsiderarea canonului 
shakespearian”, Editura Tracus Arte 
(Premiul pentru literatură comparată 
– ex aequo); Iulian Bocai, „Filologii 
(Instituționalizarea Studiului Literar 
în Europa)”, Editura Tracus Arte 
(Premiul pentru teorie literară și istorie 
culturală);  Corin Braga, „Enciclopedia 

imaginariilor din România”, Editura 
Polirom (Premiul special pentru 
coordonare de volum); Emanuel 
Modoc, „Internaționala periferiilor. 
Rețeaua avangardelor din Europa 
Centrală și de Est”, Editura MNLR 
și Oana Băluică, „Carnal și mercantil 
în literaturile anglo-saxonă, franceză 
și română” (1830-1950), Editura 
Universitaria (Premiul pentru debut – 
ex aequo). (S.P.) 

Pas cu pas spre impostură 
academică

Chiar dacă pare conștientizată 
le cel mai înalt nivel al statului criza 
din sistemul național de învățământ 
și e asumat declarativ un proiect de 
ameliorare (așa-numitul „România 
educată”), câteva declarații și practici 
ale celor cu putere de decizie sunt 
sursa unui scepticism sfâșietor.

Mai întâi, modificările legislative 
intenționate de ministrul Cîmpeanu în 
domeniul eticii academice dovedesc 
mafiotizarea deplină a sistemului de 
educație, devreme ce principalele 
efecte obținute prin implementarea 
lor sunt imposibilitatea pedepsirii 
plagiatorilor și chiar imposibilitatea 
dovedirii de jure a plagiatului în 
sine. Astfel de aspecte ar deveni, prin 
modificările propuse, strict la nivelul 
controlului politic, nicidecum la cel 
al deliberării obiective, științifice. 
Explicații detaliate în acest sens au fost 
oferite de Emilia Șercan și mediatizate, 
în ciuda opacității bunei părți a 
presei controlate politic. Oamenii de 
cultură și reprezentanți ai comunității 
științifice au reacționat prin petiție, iar 
Președintele a răspuns laconic.

Apoi, același ministru lovește în 
bună parte din profesorii de la nivelul 
preuniversitar deținători de titlu de 
doctor, eliminându-le abuziv, prin 
încălcarea multor prevederi legale, 
sporul aferent. Pe de o parte, îi sprijină 
pe plagiatori, pe de alta, aruncă titlul 
de doctor în derizoriu. Nici că se poate 
mai pe placul parveniților care au 
acaparat statul. Pentru ei, competența 
dă forță și conferă libertate societății, 

amenințându-le statutul de intangibili.
Nu în ultimul rând, Premierul a 

anunțat niscaiva schimbări în privința 
susținerii cercetării. Cică îl interesează 
performanța, competiția și va aloca 
fonduri în funcție de aceste principii. 
Sună bine. Baiul e că nu spune 
nimic despre criteriile de evaluare a 
performanței, în funcție de diferitele 
domenii ale cercetării. Sensul spuselor 
sale vizează performanța financiară, 
fapt care nu poate fi avut în vedere 
decât cel mult periferic în domeniile 
umaniste. Urmărirea unei idei și 
concretizarea ei într-un studiu temeinic, 
dar lipsit de interesul publicului larg 
(deci fără a putea fi transformat în 
marfă vandabilă) poate dura decenii. 
În schimb reproducerea masivă de 
inepții cu glazură patriotardă și pe 
gustul celor mulți este cât se poate de 
facilă, transformându-i pe grafomani 
în performeri. Neînțelegerea relației 
funciare dintre progresul tehnologic 
al societății și ideile/conceptele 
directoare, altfel spus, câmpul 
ideologic vizat de cercetarea de tip 
umanist, răzbate strident în intervențiile 
sale asupra temei cercetării. Iar faptul 
că ține în funcție un ministru cum e 
Câmpeanu îl transformă, la fel ca pe 
girantul/patronul său, în complice la 
desăvârșirea acaparării educației de 
către impostori.    (C.C.)



192 contra-tolle

Traian ȘTEF

Raționamentul de cristal

Dacă te lași în voia raționamentului
Că prefăcându-te în trestie suporți
Cu blândețe bătaia vântului,
Gestul acesta îți dă șansa 
Și puterea să deschizi porți

La care nu cutezai nici în vis 
Și pe care doar Dumnezeu ți le-ar fi deschis

Totul depinde doar de  calitatea umană*
A celui ce face
Acest pas, că se știe
Că pământenii, nu o spun ca dojană,
De o vreme încoace
În omeneasca și ticăloasa lor  prostie
Pun doar pe cardul de credit temei,
Înlăturând astfel  tandrețea dintre ei

Pare a fi pe moment ceva bun,
Doar că după o vreme și nou-născuții
Se nasc gata trestii, cum să spun,
Nu mai au coloană vertebrală și soluții
De îndreptare, ceva antidot
Asupra judecății nu există
Fiindcă raționamentul are duritate de cristal
Și a dovedit câte pot
Cei ce de el sunt luați ca de val,
Mai ales dacă lucrează la o revistă

Nu e o mistificare ce spun eu aici,
Tu, cititor, n-ai cum asta să zici

De la o vreme, cum spuneam în câteva  Epistole
Către Alexandros, au dispărut toate
Ceremoniile poemului și ridicole
Sunt încercările de a-l pune pe foi într-o carte

În acest deficit de prezent, nicidecum strajă
Trestia nu poate fi, nici pe departe,
Eu voi fi într-o  călătorie de ucenic, deci voi s-aveți grijă!
________________
*cuvintele aldine fac referire sau reprezintă titluri de volume ale autorului

în lectura lui Lucian PERȚA


