
1tolle lege

Magda CÂRNECI

Dorul de sine

La mijlocul zilei, în furia de cascadă a orașului
   pe un trotuar plin de lume
Să te surprindă senzația bruscă de lipsă, de dor -
   ca și cum te-ar cuprinde o foame bizară, care nu vrea mâncare
ai suferi de o sete teribilă, care nu vrea lichide
   ca și cum ți-ai aminti de o pierdere, dar nu e vorba de cineva
ci de ceva prețios care te-a părăsit cândva, nu știi ce, nu știi când 
și-ți lipsește

Te uiți în jur, sunt oameni grăbiți, sunt vitrine și agitație
   dar tu ești brusc departe, izolat sub un imens clopot de sticlă
 în care a pătruns o formă de absență, de vid -
   uluit încetinești puțin pasul, apoi te oprești 
în inima ta e un gol, în corpul tău e un jind dureros
   încerci să înțelegi; o tăcere densă, un deșert alb se întinde în minte
dar nu e cineva nici ceva ce-ți lipsește 

E doar dorul ciudat către un avânt ce te-ar trage 
         din adânc   în sus   în toate direcțiile
   spre o nemărginire pe care ai uitat-o demult
       sau nu ai cunoscut-o pînă acum niciodată
Dar celulele tale o știu, sângele o bolborosește
    carnea ta o poartă în memoria ei brusc trezită
respirația ta o coboară în oase -
O bucurie enormă, o explozie interioară
  care vrea să treacă prin tine, să te lumineze fulgerător
    vrea să urce la cer și să țâșnească spre astre
Să te ia cu ea în lumina totală, nemărginită
acolo unde dorul tău nenumit 
se întâlnește cu un tine mai vast -
Tu, lărgit pentru o clipă cât lumea întreagă
   egal cu universul    și universul exultă prin tine
Tu, născut în clipă din nou, în sinele tău expandat 
   din dorul profund al ființei tale ascunse – 
care te-a oprit în mijlocul trotuarului plin de lume, în agitație

Tu, în infinită libertate și bucurie nețărmurită
    ești în sfârșit Cel Ce Ești !
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Gabriela ADAMEȘTEANU

The winner takes it all (III)

Nici măcar nu-s convinsă că-n seara aia mi-am 
dat seama care dintre cei trei de la masă era Nicu, fiindcă 
l-am zărit doar prin fereastra restaurantului. Mai bine 
l-a văzut Andu, care își făcuse drum pe terasă, chipurile 
căutând  toaleta. I s-a părut cunoscută tipa care era cu 
ei, dar n-a știut de unde s-o ia. 

„Poate să fi fost Nadia...”, i-a spus doctorului 
Tatarcan, când ăsta a apărut peste vreo două zile. 

Nu știu dacă ți-am spus că Tatarcan dăduse o 
raită prin Deltă cu ai lui. Cel  puțin așa ne-a zis când 
s-a-ntors, și poate să fi fost adevărat, fiindcă ne-a făcut 
cinste cu un sturion delicios, dinafara meniului, adus, 
spunea el, în gheață de la Murighiol. 

Andu, însă, cu scenariile lui, susținea că Tatarcan  
fusese sfătuit să facă o excursie, tocmai atunci, ca nu 
cumva să se întindă la băutură cu Nicu, în hotelul plin 
de străini. Poate și de jurnaliști răuvoitori, obsesia Lor. 

E drept că Tatarcan se avea bine cu Nicu de la 
Uteceul lor: ni-l  pomenea uneori, când recunoștea că în 
prezent ne merge cam rău, dar lasă, c-o să fie bine când 
vine Fiul președinte.

Asta pregăteau ăi mai tineri din cercul Lor, dar 
alții, mai pricepuți, pregăteau altceva. 

Față de noi, Tatarcan se făcuse că n-avea habar 
de ce se petrecuse în seara aia și ne-a ascultat fără mare 
interes. Dar când a auzit de Nadia, odată a sărit în sus:

„Ea?! Nici gând! Ce să caute Nadia aici?” 
S-a scotocit prin buzunarele sacoului după 

pachetul de Kent cu care ne trata seara. De când trecusem 
de 15 august și briza căpătase adieri de toamnă, la cină 
apărea, țanțoș, într-un costum greige de in.

„Nu știu cu care dintre ele o  fi venit, dar cu 
Nadia sigur nu!” a întărit. 

*

Reușisem să-i pun pe copii împreună, la altă 
masă, fără să iau în seamă mutrele lui Liviu: era la vârsta 
la care fetele li se par băieților enervante și plicticoase. 
Și noi, cei mari, la masa alăturată. Mai aveam doar 
câteva zile de concediu și vroiam să-mi tihnească seara 
care începuse bine.

Doar că pentru asta ar fi trebuit să-mi țin clonțul, 
nu să sar în apărarea soțului meu care, la fel ca și 
altădată, se făcuse, deodată, mic.

„Cum poți, Dorine, să fii atât de sigur că nu era 
Nadia, dacă tu n-ai fost de față?!”                                      

„Păi se știe că Nadia ia distanță când sunt Ei la 
Neptun! mi-a răspuns, agasat. Capătă acces la Mamaia 
sau Năvodari dacă are vreun concurs de gimnastică 
de-al ei, dar atât! El ar simpatiza-o, din câte am auzit, 
dar Ea nu poate s-o înghită! Și nici Afară nu mai pupă 
Nadia pașaport, dacă s-a trezit să se încurce cu Nicu! 
Chit că ea, de felul ei, știe să tacă, dar de ce să se riște 
să-i întindă vreun ticălos de  străin o nadă, s-o facă să 
ciripească?! Norocul Nadiei e că o știe o lume întreagă, 
altfel Ea ar fi ciomăgit-o, ca pe amorezii fiică-sii!”.

„Dorin! Termină cu aberațiile!” l-a fulgerat 
Adela  cu privirea ei aurie. 

Mă fascina culoarea ochilor ei, verde deschis, 
bătând la lumină în galben-auriu, pe care genele negre 
și lungi o puneau și mai mult în evidență. Avea o față 
banală, dar asemenea iriși n-am mai întâlnit la nimeni 
în afară de ea și la cele două fete care o moșteniseră.

„Poate să fi fost Poliana?” a încercat, intimidat, 
Andu. 

„Poliana? Cine mai e și asta?!” am făcut pe 
naiva.

Am vrut să-l mai trag de limbă pe Tatarcan, 
bârfele astea din lumea înaltă făceau succes în cercul de 
doctori cu care ne făceam sărbătorile. 

„Poliana e Mare la Pionieri, cum de n-o știi? 
Ea tot încearcă să i-o vâre  pe gât, dar n-are spor, deși 
n-ar fi urâtă, săraca Poliana! Dar Nicu fuge de ea ca de 
dracul, n-ai decât s-o fuți tu, i-a spus!”s-a înfierbântat 
Tatarcan, spre exasperarea Adelei.

*
Ar fi trebuit să-l las să se umfle în pene că deține 

monopolul informației despre Familie, pentru că asta 
vroia, dar parcă  intrase un drac în mine. 

„Așa de urât vorbește?” m-am prefăcut ofuscată. 
„Nicu vorbește mai spălat decât ai lui, dar 

vorba lui Marx, mediul social contează! L-am auzit 
cu urechile mele când l-a întrebat pe directorul de la 
Forum dacă frate-său, care trecuse prin Costinești, era 
cu Țiganca. Directorul dădea din colț în colț, și după 
ce Nicu s-a îndepărtat cu suita lui de jurnaliști uteciști, 
l-am întrebat, așa, la mișto dacă astea-s gusturile lui 
Valentin. Nici poveste, domnuʼ doctor, mi-a zis ăla, 
Valentin, îl știți, un tip potolit, era cu soția. Dar nurorii 
așa i se zice în Familie, fiindcă e brunetă.”
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„Și care e problema dacă ar fi țigancă? Doar 
și despre El se spune că e!” m-am repezit, fără să țin 
seamă de fața întunecată a lui Andu.

„Se spune și despre El că e! m-a maimuțărit 
Tatarcan. Degeaba se spune! El nu e, și nu e nici Ea! Dar 
Borilă e bulgar, iar pe nevastă-sa a chemat-o Abraham, 
cum să mai fie atunci nora, Iordana, româncă, get-
beget, curată?”

„Ca și când ar exista români get-beget! Români 
curați! Știi că ești bine!” am  râs.

*
Simțisem că avea slăbiciune la mine, și-am 

întins coarda. Peste câțiva ani, avea să-mi spună că mă 
plăcuse din facultate, dar n-a îndrăznit să.., mă rog, 
bine-a făcut că n-a îndrăznit! Nu m-aș fi uitat atunci la 
unul ca el! Între timp, se mai șlefuise, Adela avusese, 
și ea, rolul ei, dar în momente de-astea, dintr-odată îl 
vedeai de unde plecase.                                

„Ei, bine, să știi că-n țara asta sunt destui români 
curați! În Maramureș! La mine în Gorj, pe unde au 
trecut romanii și nu s-a lipit picior de străin! Și nu-i 
cazul, pe tema asta, să te exprimi tu, cu bunică-ta 
franțuzoaică! Monique, nu?!” m-a repezit                            

Se înfuriase, dar m-am înfuriat și eu. De nervi, 
i-am împins pachetul de Kent, și tot  scormoneam în 
poșetă după vreun nenorocit de Snagov, când avusese 
timp să-și vâre nasul în dosarul meu de familie?

„Ce-ai  cu bunică-mea? De ce te  împiedici de 
ea?!”

Până și la bătrânețe surorile tatei, cumnatele 
bietei Monique, niște băbătii rele, încă o mai bârfeau 
că fusese o sărăcie, și c-a venit doar cu chiloții pe ea, 
dacă i-o fi avut și p-ăia! Că s-a oploșit pe lângă bunicul 
la  prima tinerețe, când și-a făcut el stagiul la spitalul 
Salpetriere, poate să fi fost soră acolo, poate să-l fi 
ținut în gazdă, oricum, n-a mai scăpat de ea! S-a ținut 
scai atunci când s-a întors în țară, el, doctor, îi știi cum 
sunt, a înșelat-o toată viața, dar de nevastă a luat-o. I-o 
fi promis acolo, în Franța, și s-a ținut de cuvânt, o fi 
iubit-o, cine mai știe?! 

Când m-am născut eu, bunicul era mort, și 
Monique se seniliza accelerat, toată copilăria mi-a 
spus ma petite Lidia, mă confunda cu mama. Dar mi-a 
transmis scheletul ei cu oase mici și la tinerețe nimeni 
nu credea că purtasem în bazinul ăla îngust doi copii.

*
„Nu-l băga în seamă, așa e el, coleric !”, a 

încercat Adela, în felul ei moale, să ne calmeze.
Dar cine crezi că a sărit în apărarea lui? Andu 

al meu! Că eu singură, într-o seară, luată cu vinișorul, 
povestisem despre bunica Monique cum uitase ea 
la bătrânețe bruma de limbă română și vorbea doar 
franțuzește. 

Am tăcut mâlc, parcă îmi aminteam, parcă nu, 
dar Tatarcan a dat pe loc înapoi:

„N-am nimic cu bunica ta, Dumnezeu s-o ierte! 
Are dreptate Adela că mă înfierbânt repede, sunt foc 
de paie, atât! Și nu te mai prosti cu țigările, Anda, uite 
Kentul aici! Vorbeam de Ei care sunt nemulțumiți pe 
cine a luat Valentin, știi cum e cu dinastiile, dacă ai 
sânge albastru nu te poți căsători cu oricine, ha-ha! 
Borilă stătuse cam mult la Moscova, direct acolo s-a 
dus, din  Spania, pe El doar târziu l-au trimis la școală 
la ruși,  și n-a făcut mulți purici acolo, Ea, nici nu se 
punea problema, ce să caute la Moscova?! Normal că 
nu le place cuscrul!” 

Ca să dreagă atmosfera, a mai aruncat niște 
ironii benigne despre Familie, cu un aer complice, la 
care Andu l-a secondat. Eu am dat acră, din cap, și toată 
seara n-am mai scos o vorbă, doar m-am uitat la marea 
care, în timp ce apunea soarele în spatele copăceilor, 
plantați odată cu hotelul, devenea metalică, argintie, 
știi cum arată. Peste uscat, cerul era senin, deci zilele 
următoare aveau să fie bune de plajă, învățasem acest 
indiciu de la Tatarcan, dobrogean de adopție. 

*
Firește că  în dormitor Andu mi-a făcut scandal 

din cauza lui. 
„Lansează provocări, și tu ai căzut deja în cursă 

de mai multe ori, făcând pe deșteapta!” mi-a mârâit. 
Ne-am culcat îmbufnați, însă dimineața, până să 

dea peste noi copiii, am făcut dragoste, abia acum, prea 
târziu, îmi dau seama cât de important a fost în viața lui 
sexul. Ar fi fost și pentru mine, dar fusesem crescută cu 
ideea să-l frânez, să nu mă las dusă de el. A mai venit 
și legea aia nenorocită cu avorturile, și când am dat de 
anticoncepționale, se cam dusese partea cea mai bună 
din viață. N-am putut să-l țin cu asta pe Andu, dar poate 
n-aș fi reușit, nici dacă mă străduiam mai mult.

Însă îmi plăcea la el că nu ținea supărarea.
Cât am fost mică, dacă făceam o boacănă, tata mă 

bătea cu cureaua, iar când m-am mărit și-i răspundeam 
obraznic, îmi scăpa câte o palmă, și pe urmă nu vorbea 
zile întregi cu mine – un chin, fiindcă altminteri eram 
preferata lui. 

Cei care îl știau de bonom și glumeț, n-aveau 
cum să ghicească violența ascunsă în el, pe care nu și-o 
manifesta față de mama, ci față de mine. Ciudat este și 
că, mult timp, ei i-am purtat ranchiună că nu intervenea 
să mă scape, nu lui, care mă lovea.

*
Și cu cât îmbătrânesc, abia îmi mai aduc aminte 

cât de mândru era de mine, dar n-am uitat groaza care 
mă cuprindea când îi vedeam fața încruntată și știam ce 
urmează, asta. 

Meseria de părinte este falimentară, nu se poate 
să nu greșești cu ceva, și după ce mori, copiii te tot 
reevaluează, asta-i Judecata de Apoi, tu nu crezi așa? 

Și mă tot întreb cum a putut, un bărbat inteligent 
și educat, ca tata, să bată o fetiță cu cureaua? Avea ceva 
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sadic în el sau era doar coleric? De-atunci am repulsie 
față de oamenii, bărbați ori femei, care se înfurie repede.

A și murit într-un moment de enervare, după 
ce l-au destituit din postul de șef de secție, îl săpase, 
cu denunțuri, mâna lui dreaptă, un doctor mai tânăr pe 
care el îl adusese în spital. Am suferit după moartea 
lui, m-am simțit vinovată că-l sâcâisem cu mania mea 
de a contrazice, când venea istovit și nervos de la 
muncă.

Asta a fost și șansa lui Andu la mine, de-asta 
m-am măritat de studentă, și-am făcut copiii devreme, 
îmi căutam o variantă blândă a tatei, o familie, și mi 
s-a părut c-am găsit-o. Dar el avea alte păcate, și  mult 
timp nu le-am știut. Ori, mai degrabă, n-am vrut să 
le știu. I figured it made sense / Building me a fence 
/ Building me a home / Thinking I’d be strong there / 
But I was a fool / Playing by the rules.

Ai văzut că revin cei de la ABBA cu niște 
holograme? Abia aștept să-i ascult iar, deși n-am mari 
speranțe la noutățile lor, ce să mai aducă la vârsta 
asta?! Dar, apropo, sunt mai mari sau mai mici ca 
noi?!

*
„Vezi c-am avut dreptate, Pisi?! Ți-am spus că 

de-asta a plecat Musiu Tatarcan în Deltă, trap-trap?! 
Îl știau că-i ține isonul la băutură, și i-au dat ordin să 
dispară înainte să pună ăla piciorul aici, să se întindă la 
vreun chiolhan!” mi-a spus, triumfător, Andu a doua zi, 
la micul dejun.

Părea plauzibil. Tatarcan ne spusese odată că Ea 
ar fi oprit importul de votcă rusească și poloneză din 
cauză că era băutura preferată a lui Nicu și a lui Zoe. 
Copiii Ei se consolau că le stricase relațiile amoroase, 
lui cu Donca, lui Zoe, mai multe. 

„I-au dat ordin? Cine? Cine să-i dea ordin?” 
l-am întrebat pe Andu. 

Mi-a făcut semn spre Gigi Trif care, ca un 
experimentat comandant de vas, conducea  grupul 
de turiști germani de vârsta a treia, abia coborâți din 
autocar, un șir de capete albe, tunse corect și proaspăt 
coafate, purtate de niște picioare șovăitoare, alburii, cu 
vene umflate, în sandale ortopedice: care spre recepție, 
să-și ia cheile la camere, care spre toalete.   

„El!? Vrei să zici că Trif e mai mare-n grad?” 
m-am mirat.   

Dar Andu a ridicat din umeri, vezi mai bine 
ce-și iau copiii ăștia de la bufet, că iar vin numai cu 
dulcegării, mi-a strigat. 

*
Ca să fiu sinceră, acum aș fi mai interesată să-l 

văd pe Nicu Ceaușescu decât am fost atunci când ne-a 
onorat terasa restaurantului. De ce te miri? Atunci eram 
sătulă de Ei, cum era toată lumea, acum aș fi curioasă să 

știu mai multe, fiindcă au sfârșit cum au sfârșit. Și mai 
repede decât credeam.

Ai dreptate, nu ți-am spus nimic interesant 
despre Nicu, fiindcă nici n-am ce. Și am povestit 
scena de atâtea ori, mai ales după ʼ90, încât o termin 
în câteva fraze, mereu aceleași. Oricât încerc să-
mi amintesc ceva nou, văd doar întunericul și aud 
marea care lovea digul și stabilopozii. Nici nu știu 
cum am ajuns la  cearta cu doctorul Tatarcan, o  
prostie.                                                                                                                                                                                                                                                         

De fapt, el nu era nici atât de rău, nici atât de 
prost, cum mi s-a părut în seara aia. Doar că avea, ca 
mai toți cei ridicați de regim, marota cu românismul de 
paradă, se împăuna cu el și-i dădeau lacrimile la muzica 
folk,Tudor Gheorghe, Adrian Păunescu, cenaclul 
Flacăra, poezia care cutremură conștiința de români, 
cum a zis odată, și ne-a lăsat bouche bee, fără replică. 

Dar tot mergând la congrese medicale în 
străinătate, tot frecându-se cu elita doctorilor, împins de 
Adela, probabil și de fete, și-a mai schimbat gusturile. 
Ori s-a prefăcut că le-a schimbat, până când și cele noi 
au devenit ale lui. 

Cât despre gorjenii lui, îmi dădusem deja seama 
din spital, din minister că aveau o rețea mai eficientă 
chiar decât a ardelenilor. Dorin Tatarcan sta cu ochii 
p-ăia de sus, cu funcții, fiindcă vâna postul de ministru 
al Sănătății: altă idee a lui Andu, care, oricum nu i-a 
ieșit.

Aș zice că mai degrabă a avut noroc că nu i-a 
ieșit, poate s-ar fi întâlnit cu Nicu prin pușcărie, mai 
știi?!

mozaic
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Ana BLANDIANA

Cum ar fi fost poporul român fără 
Eminescu ?

Sunt ani de zile de când îmi propun, fără să 
reușesc, să ajung la colocviile de la Putna. Faptul 
că se desfășurau întotdeauna în august, și că luna 
august era singura noastră lună de liniște și scris,a 
fost un motiv suficient să îndepărteze ispita.

Nu însă și în acest an.
Nu cred că exagerez mărturisind că momentul 

în care am citit pentru prima oară – pe la vârsta 
de 14-15 ani – despre sărbătoarea de la Putna de 
acum 150 de ani – a fost un moment determinant al 
formării mele. Pentru că nu era vorba doar de emoția 
adolescentei care eram în fața pateticei resuscitări a 
sentimentului național în jurul aniversării Mănăstirii 
Putna și a numelui lui Ștefan cel Mare, ci și – și 
mai ales – că totul se petrecuse din inițiativa lui 
Eminescu.

Făceam versuri de dinainte de a învăța să 
scriu, nimeni nu mă mai întreba ce vreau eu să mă 
fac când voi fi mare, pentru că toți știau și eu însămi 
începeam să știu, dar știam că voi scrie, nu și cum 
va trebui să fiu în timp ce scriu, care va trebui să fie 
legătura între viața mea  -  fixată într-un timp și într-
un loc printre a celorlalți de dinaintea mea și de după 
mine și din jurul meu – și pagina mea, născută din 
singurătate, desprinsă de circumstanțe.    

Descoperirea minunatei sărbători organizate 
de Eminescu și Slavici de la care numărăm acum150 
de ani a fost pentru mine revelația – dintre atâtea 
definiții posibile – a definiției pe care va trebui să 
o aibă pentru mine noțiunea de scriitor spre care 
să tind, pe care să mi-o asum. O definiție căreia 
Eminescu îi era prototipul.

Acela a fost momentul în care am înțeles că 
el este poetul nostru național nu numai pentru că 

este cel mai mare, ci pentru că este cel care  și-a 
asumat, mai mult decât oricare alt poet, suferințele, 
speranțele și chiar vinile tuturor, cel care a acceptat 
să își atârne, ca pe o piatră de moară, destinul nostru 
colectiv de aripile lui zbătându-se în zbor. Eminescu 
s-a legat astfel de noi –ca într-o condamnare pe viață 
– și ne-a legat astfel în nesfârșita lui posteritate de 
el. Acela a fost momentul în care am înțeles că a fi 
poet român – oricât de departe în lume și în viitor – 
înseamnă a nu uita că acesta e prototipul. Că el este 
prototipul.

Dacă Eminescu ar fi fost mai puțin imaculat, 
cred că posterității sale i-ar fi fost mai ușor. Dacă ar 
fi existat în viața lui de dincolo de pagină bănuiala 
misterioasă a unei crime, ca la Villon, sau, cel puțin, 
o vinovată iubire, ca la Shakespeare, sau, și mai 
puțin, sfidarea și neliniștea paradisurilor artificiale, 
ca la Baudelaire, sau, cel mai puțin, înecul în valuri 
de alcool, ca la Poe, dacă ar fi existat în viața lui 
pe pământ o singură vină, un singur lucru care să 
i se poată reproșa și care să-i poată fi cu mărinimie 
iertat, posteritatea sa ar fi fost mai ușor de purtat. 
Dacă el, cel mai mare, ar fi mințit, cât de simplu ar 
fi fost să spunem „și el a mințit”; dacă el, cel mai 
mare, ar fi furat, cât de simplu ar fi fost să spunem 
„și el a furat”; dacă el, cel mai mare, ar fi împroșcat 
cu noroi, cât de simplu ar fi să spunem „și el a 
împroșcat cu noroi”. Dar din tot ce-și poate îngădui 
un om, el nu și-a îngăduit decât boala și demnitatea, 
interzicând astfel, cu propriul său trup prăbușit și 
cu propria sa minte întunecată, intrarea umbrei în 
parnasul românesc. Odată cu el și definitiv, pentru 
un întreg popor, noțiunea de poet a rămas legată 
de aceea de imaculare. Această necruțătoare lege, 
mai blândă poate la alte popoare, ne dictează fără 
milă admirațiile și ne stabilește implacabilă idolii, 
neîngăduindu-ne nici o clipă să nu fim demni de a 
privi statura lui fără egal și ochiul lui mare, deschis, 
fără somn, asupra eternității. În fața lui, mai ușor îi 
este unui poet maculat să înceteze de a se mai numi 
poet, decât unui ticălos să încerce a pătrunde dincolo 
de pragul sfințit al poeziei. 

Mă gândesc – m-am gândit adesea în 
împrejurări esențiale, atunci când de răspunsul pe 
care mi-l dădeam depindeau faptele și uneori chiar 
sensurile vieții mele – cum ar fi fost poporul român 
fără Eminescu. Nu atât fără opera lui, genială în 
planul poetic și înrâuritoare la infinit, ci fără viața, 
fără legenda lui care ne-a fixat coordonatele idealului. 
Cum am fi fost dacă Eminescu ar fi avut viața lui 
Arghezi, sau cum am fi fost dacă Eminescu ar fi avut 
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moartea lui Byron? Cum am fi fost dacă Eminescu 
ar fi avut cariera lui Lamartine sau longevitatea 
lui Hugo? Desigur, altfel, fără îndoială, altfel, sunt 
convinsă că nu exagerez susținând că de biografia lui 
Eminescu atârnă în mod miraculos, magic aproape, 
felul de a fi al fiecăruia dintre noi. Nu susțin că 
imacularea lui ne face mai curați, nici că demnitatea 
lui fără cusur ne împiedică să ne umilim, susțin că 
etalonul de platină al moralității lui a stabilit o dată 
pentru totdeauna valorile supreme după care știm 
că vom fi judecați. Iar această conștiință a raportării 
continue ne fixează legile imuabile ale devenirii, 
mai severe decât la alte popoare.

Când, la începutul anilor ʼ90, un grup de 
scriitori postmoderni dedicaseră un număr special 
al unei reviste despărțirii de Eminescu, uluirea mea 
a fost atât de mare, încât nu mi-am permis să mă 
revolt înainte de a căuta și descoperi explicațiile 
reacției lor colective. Nu puteam să accept că nu ar fi 
fost vorba decât de un fel de dandysm al schimbării 
care – respingând limbajul de lemn al cultului kitsch 
pentru „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie?” – 
respingea, prostește și iresponsabil, și marea victimă 
a acestui cult.

Explicația mea a fost că, în acel început al 
tuturor libertăților – cu care încă nu bănuiam că nu 
vom ști ce să facem – eliberarea de Eminescu era 
refuzul de a purta mai departe povara intransigenței 
și implicării sale, era spaima de a trebui să răspundă 
în numele tuturor pentru tot ce a fost și lașitatea de a 
nu îndrăzni să-și asume construcția a ceea ce trebuia 
să fie. Despărțindu-se de Eminescu ei credeau că 
pot să se despartă de definiția poetului român pe 
care el o întruchipa, fără să își dea seama că aceasta 
este chiar definiția  universală a Poetului. Pentru 
că, așa cum mondializarea nu înseamnă ștergerea 
caracteristicilor diferitelor popoare, ci armonizarea 
lor în concertul mondial, literatura universală nu 
este decât suma operelor scriitorilor care reușesc să 
fie cu adevărat ai popoarelor lor. Eminescu este nu 
numai un mare poet al lumii, el este poetul nostru 
național. Din paginile cărților de citire el trece în 
paginile cărților de rugăciune și din pomelnicele cu 
sfinți și martiri în dicționarele istoriei universale.

Întrebarea nu este cum ar fi fost poporul 
român fără Eminescu, pentru că pur și simplu n-ar fi 
fost. Întrebarea este cum ar mai putea fi fără el.

Și răspunsul este același.

Petru CIMPOEȘU

Fumatul e singura ta plăcere?

În urmă cu niște ani, la puțină vreme după ce 
România fusese primită în Uniunea Europeană. E bine 
să ne amintim din când în când. România nu a aderat la 
Uniunea Europeană, ci a fost primită, cam în silă. Cum 
ai primi în vizită niște rude venite de la țară, ca să facă 
duș în vila ta de pe bulevardul Dacia, fiindcă la ei în sat 
nu au apă caldă. Și în niște condiții despre care e mai 
bine să nu ne amintim. Petrom, BCR, dacă înțelegi ce 
vreau să spun.

La un moment dat, se pune problema. De ce să 
fim mereu la coada Europei? Să demonstrăm și noi ceva. 
Ce naiba să demonstrezi și cu ce mijloace? Hai să ne 
gândim un pic. Eradicarea corupției nu se poate face, așa, 
bătând din palme. Justiția e în mâinile unor dinozauri din 
îndepărtatul paleocen ceaușist. Reforma economică cere 
timp și sacrificii, mai ales din partea clasei muncitoare. 
Clasa muncitoare, prin vocea sindicatelor, zicea că s-a 
sacrificat destul. Prim-ministrul de atunci, am uitat cum 
îl cheamă, era un fost manechin de la fabrica de confecții 
din București, iar ideile lui de guvernare aveau la bază 
convingerea că imaginea contează, piar-ul, cum se mai 
zice.

Măi oameni buni, care e problema cea mai 
importantă cu care se confruntă Europa în momentul de 
față? a întrebat el într-o ședință de guvern. O întrebare 
inteligentă, trebuie să recunosc, și care inspiră numeroase 
răspunsuri doldora de consecințe. Unul a zis că poluarea. 
Altul a zis că încălzirea globală. Altul a zis că Rusia lui 
Putin. Iar un ministru slab și cu ochelari a presupus că 
dezvoltarea bazată pe cunoaștere, stârnind hohote de râs. 
Astfel s-a ajuns în situația că șeful guvernului a trebuit să 
dea, tot el, răspunsul decisiv. 

Sănătatea populației este grav afectată de problema 
fumatului, a spus șeful guvernului. Statisticile arată că, 
anual, din cauza acestui viciu își pierd viața o mulțime de 
oameni, aproape la fel de mulți ca în accidentele rutiere. 
Nu mai e de glumă. Bolile cauzate de fumat afectează 
interesul național. Trebuie luate măsuri. Trebuie să arătăm 
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Europei că luăm problema în serios. Să gândim o strategie 
pe termen lung, ce dracu! Și tot felul de alte chestii. 

Pe urmă au luat pauză și au ieșit împreună la o 
țigară. Într-adevăr, și eu am observat că cele mai valoroase 
idei îmi vin atunci când beau cafea și trag din țigară, 
numai că după aia mă doare capul. Ca să nu mai spun 
că, din cauza cafelei, îmi crește aciditatea în stomac și a 
doua zi mă trezesc cu limba amară, încărcată cu un fel de 
pastă albicioasă. Doctorul mi-a zis că am reflux esofagian 
și mi-a recomandat să nu mai mănânc seara.

Chiar dacă legea antifumat exista de câțiva ani, nu 
prea o lua nimeni în seamă. Abia la discuția informală din 
pauza aceea de țigară, la care au participat, bineînțeles, 
numai miniștrii fumători, s-au adoptat măsuri serioase și 
unitare, la nivel național, cu un buget consistent, la care, 
după aceea, au achiesat și ceilalți miniștri, nefumători. 
Adică, citez din lege, o campanie de informare și educare a 
populației, având ca scop protejarea sănătății persoanelor 
fumătoare și nefumătoare de efectele dăunătoare ale 
fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul 
minorilor și asigurarea unui nivel adecvat al calității 
vieții populației din România. Ce vrei mai clar de-atât? Pe 
baza unui audit extern, s-a ajuns la concluzia că fumatul 
e una din puținele plăceri ale vieții pe care lucrătorii cu 
salariul minim pe economie și-o mai pot permite. Prin 
urmare, dacă am mări prețul pachetului de țigări, șaptezeci 
la sută din populație ar fi nevoită să renunțe la fumat. Sub 
numele de „taxa pe viciu”, măsura s-a dovedit până la 
urmă lipsită de consecințe. Nici veniturile la buget nu au 
crescut, nici numărul fumătorilor nu a scăzut. Au crescut 
doar averile câtorva zeci de vameși de la granița cu Serbia, 
Ucraina și Republica Moldova. Abia după aceea a fost 
pusă în aplicare recomandarea psihologilor ca, în loc de 
constrângeri, să li se ofere românilor unele recompense. 
Bineînțeles, numai celor care renunță la viciul fumatului. 
Aici, prin români înțelegem inclusiv maghiarii și celelalte 
etnii deloc neglijabile. E recomandabil să ținem cont de 
acest mic detaliu, când vreun politician rostește formula 
magică: dragi români! 

În cele din urmă, dintre toate recompensele 
imaginate de oamenii de știință, a rămas una singură, cea 
mai ieftină. O campanie subtilă, gândită în așa fel încât 
pofta de a fuma să fie înlocuită cu alte pofte. Elementul 
central al acestei campanii era fotografia unei tinere femei 
în curul gol, întinsă lasciv cu sânii lipiți de podea și cu o 
mână puțin ridicată spre frunte, într-un gest indecis care 
îți stimula imaginația și te ducea cu gândul la tot felul de 
presupuneri. Oare stă așa după țigara de după, sau înainte 
de țigara de după? Dar de ce ține gâtul întors într-o poziție 
dureroasă, ca și cum te-ar invita să o muști de ceafă? 
Surâsul ei un pic melancolic parcă reproșează ceva cuiva, 
dar ce și cui? Ca să nu mai spun că linia de contur a feselor 
amintea oamenilor cultivați de perfecțiunea formelor unei 
sculpturi de Brâncuși. Însă oamenii din popor se gândeau 
la cu totul alte chestii, în așteptarea zilei de salariu, 
respectiv a ajutorului de șomaj. Iar cei mai îndrăzneți 

dintre ei lăsau totul, părinți, soție, copii, și plecau în Italia.  
Au urmat lupte grele între Putere și Opoziție. În 

principiu, toți aleșii națiunii erau de acord că fumătorii ar 
trebui pedepsiți, iar nefumătorii, recompensați în vreun  
fel. Dar cine ar fi trebuit să devină vectorul de imagine 
al acestei inițiative, persoana concretă, rămânea o 
chestiune controversată. Mai întâi, fiecare ales al națiunii 
a descoperit că avea o nepoată, o verișoară, o secretară, 
soția unui prieten etc., cu trăsături fizice convingătoare 
și care se potrivea profilului ideal, schițat de experții în 
marketing. Ce de sfori s-au tras! Ce de lobby! Dar Puterea 
de aceea se numește așa, pentru că poate. Și în cele din 
urmă a decis că trebuie să fie o vedetă de televiziune. Pe 
vremea aceea, poporul român era un mare consumator de 
televiziune. Unul din puținele domenii în care se plasa 
înaintea altor popoare cu tradiție din Europa. Așadar, o 
comisie alcătuită în mod proporțional din reprezentanții 
tuturor partidelor parlamentare, ca să nu avem discuții. 
Pentru că era vorba totuși de câteva milioane de euro. 
Vedeta aleasă avea o emisiune de mare succes la o 
televiziune de mare succes, ceea ce, măcar teoretic, 
garanta succesul campaniei antifumat. Și... – nu mai e 
nevoie să-ți spun, imaginează-ți singur. Totul s-a petrecut 
într-o discreție desăvârșită, ca nu cumva serviciile străine 
să ne fure ideea. De fapt, nu s-a aflat nici până azi cum 
și de ce a fost preferată vedeta aceea și nu alta, unde a 
avut loc ședința foto sau ce buget a fost alocat campaniei 
antifumat. Ceea ce se presupune că s-ar ști este că vedeta 
care și-a arătat curul a primit pentru asta de la statul român 
un milion de euro, cu care și-a cumpărat un apartament la 
Monte Carlo. Despre celelalte milioane nici măcar nu se 
presupune ceva. 

Nu mai intru în detalii, la ce ar folosi? În orice 
caz, timp de câteva luni, poate o jumătate de an, pe 
fațadele principalelor clădiri din capitală și din cele mai 
importante orașe ale țării au stat atârnate postere imense 
cu fotografia descrisă mai sus. Dacă vrei, o mai descriu 
o dată, chiar merită, însă nu fotografia propriu-zisă e 
importantă, ci mesajul mobilizator scris cu litere mari sub 
ea, sau poate deasupra: Fumatul e singura ta plăcere? 
Cunosc oameni nedumeriți care nu au reușit nici până în 
ziua de azi să răspundă convingător la această întrebare. 
Alte postere, mai mici, au ajuns în orașele mai mici, la 
intrarea în magazinul alimentar, la autogară și chiar pe 
vitrinele magazinelor de haine second-hand. Un văr de-al 
meu din comuna Săucești mi-a spus că și la bufetul de la 
ei din sat a fost pentru puțin timp un astfel de poster, până 
când l-au furat niște persoane lipsite de simț civic. 

Dar problema ce se cere s-o avem în evidență 
este: oare munca noastră a avut eficiență? Sunt versurile 
unui text de brigadă artistică pe care le recitam în urmă 
cu vreo cincizeci de ani, pe vremea când eram caporal în 
armata română. Iar răspunsul, îmi face deosebită plăcere 
să o spun, este unul pozitiv. Chiar dacă fumătorii bătrâni 
și înrăiți au continuat să fumeze, între timp tineretul a 
renunțat la tutun și a trecut pe etnobotanice. 
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Romulus BRÂNCOVEANU

Poeme

 Am înțeles și eu, după atâta vreme

Undeva, în spatele casei, niște copaci al căror nume nu-l știu,
Ailanthus altissima?, pare-se, au înflorit. 
E o floare bătută, solzoasă, cu petale de aluminiu ca niște unghii date cu ojă subțire, 
Care se crapă în timpul verii și devin de cupru, în toamnă. 
Mari copaci cu ficați și plămâni sângerii, 
Cu ceainice și ibrice pe ramuri, cu șosete de lână, cu mănuși groase, 
Cu tuse seacă
În crengi, la orice adiere.

Cumva, așa eu trăiesc. 
Un nume vag ce-și urcă-n vârf un fel de rod, 
Știuleți de ceară la care nimeni nu se îndeamnă, 
Nici măcar păsările curții,
Nici măcar albina stelară,
Luna, nu-i pâlpâie printre crengi. 
Copac ce crește pe firul de praf,
Nu l-au plivit la timp și, azi, își ține viața deasupra și crește în pervazul ferestrei,
Pe tighelul subțire al morții,
Al vieții,
Al sorții.
E un copac orfan, în păduri și în locuri cât de cât îngrijite,
N-ai cum să-l vezi.
A crescut cu cheia la gât printre blocuri,
S-a julit la genunchi, a alergat după tramvaie și după camioane din care curgea nisip ud.
Șansa lui de a crește a fost indiferența
Și bunăvoința primarului. 
Nu are boli, nu veștejește, nimic nu-i strică. 
Nici poluarea, nici umbra de la copacii al căror nume e vestit, nimic. 
Doar crește și se întinde în loc viran și în paragini. 
Romanul vigorii lui vegetale îmi dă fiori. 
Cum poate fi ceva atât de viguros și atât de insistent în asaltul lui 
Asupra orașului, pornit din crăpătura asfaltului, din neamuri proaste de salcâmi, 
Din curțile neîngrijite, din glodul mărginaș al piețelor de salate, 
Din orizontul crenelat și prăfos al intrărilor în oraș?, mă întreb. 
I-am gustat frunza. E un amar scârbos, un melc de iod și mentă,
Ce se târăște întors pe cerul gurii,  
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O clisă ce îți umflă buza ca mușcătura unei curve. 
Pute, dacă îl frângi. Din lemn îi iese măduvă uscată, firimitură 
De existență.
Cei mai săraci nu-l pun pe foc, 
Nu poți să-ți faci nuia din creanga sa. 
Nici frunzele nu-i dau din muguri, 
Ci i se cațără pe crengi
Asemenea maimuțelor ferite de păcat,
Cu ochii mari, întorși.

 Cum plouă și nu plouă bacovian, ci nepermis de mult

M-am gândit că e un prilej să aflu cât mai ține acoperișul Palatului de Cristal. 
E încă intact. Dar străzile s-au umplut de ape și stăruie o vreme de toamna în timpul verii, 
O vreme ca la munte, în mijlocul câmpiei prin care bântui 
Și fug de orice fel de altă vreme decât de vremea care s-ar cuveni să vină.
Să vină vremea mea, pe strada mea, în casa mea, la patul meu!
Sentimentul acesta al unicității, ideea că tu ești altfel și că ești protejat de orice 
Probabil că este ceva genetic, 
Și chiar dacă, rațional crescuți, știm că n-ar fi așa, 
E mai puternic decât noi. 
Dar nu-i nimic, există remedii, homeopați ce ne caută leacul cu sila.
Și cer ca-n fiecare casă, din fiecare sat, 
Să se facă odaia de la drum 
Și eu să vin spre seară, multiplicat, să bat la porți,
Să întreb dacă e loc și pentru mine, pentru sărmanul meu cap o pernă
Pe care să-și pună tâmpla. Și-n timp ce candela mi se aprinde
La cap de arătări din care au mai rămas
Doar șorțul și un batic de lână,
Să fie cineva în fiecare casă care să știe unde să sune să vină să mă ia
Și să mă ducă din ăst timp în cel ce va să vină.

Așa gândeam eu la faptul că unii oameni sănătoși și-au închipuit 
Că boala stimulează literatura. Frumoasă imagine, atrăgătoare idee
Și eu ca un personaj al acestor autori, 
Oameni sănătoși, energici și cu dorință de câștig.

Sper că au observat că m-am tot schimbat, că am devenit mai realist 
Că pun mai multe virgule și
Încep versurile cu literă mare,
Că mă strădui să respect Gramatica Academiei și, în curând, voi scrie
Negru pe alb, cu rimă.

 Așadar, dacă luăm în brațe dicționarele și gramatica

Și vom scrie întotdeauna versurile de la capăt și cu litere mari, 
Un răspuns la întrebările tale ar putea fi acela că derridienii nu sunt chiar plini de bube.
Au ochii mici și răi, sunt verzi și ca niște melci vii lasă peste lucruri
O spumă, mileuri.
Mileuri mari pe monitoare, pe case, pe zgârie nori, pe ceruri,
Pe fiecare vârf de munte, dar ce spun eu?,  
Pe fiecare lucru și, până la urmă,
Pe fiecare atom.
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Dar asta, crede-mă, nu e ceva despre limbaj, 
Și nici ceva metafizic.

Și cum unii oamenii nu au altceva la îndemână pentru a face metafizică
Decât, poate, uneori, cum să zic, metaforele, 
Dar mai ales atunci când nu le au nici pe acestea,
Așa cum ne spun precupețele și marii intelectuali,
Care se udă singuri de dimineață cu stropitoarea la rădăcină,
Se sparie gândul
Și-l nedumerește pe autorul tău preferat, Derrida.

 Chiar ai început să crezi în ceea ce predici?

Mă întreba ea, ridicându-și năsucul în vânt, din cărțile lui Derrida, parcă adulmecând ceva. 
De fapt, aflase cu o zi mai devreme de demisia redactorilor de la Cațavencu, 
O revistă umoristică ce se pleoștise în ultima vreme
Dar care jucase un oarecare rol în primii anii de tranziție, 
Opunându-se regimului Iliescu.
Pe atunci, când cei care îl urăsc astăzi în mod oficial îi aduceau sacoșele de la piață
Plină de brojbe și ceapă proaspătă de aprilie, 
Ion Iliescu, ca și Radu Câmpeanu, Patriciu și ceilalți, își făcea piața proletară, zilnic, 
Chiar aici, lângă blocul meu vopsit de Vanghelie, 
Și uneori mă întâlneam cu el dimineața, foarte de dimineață, 
Pe la șase de obicei, când eu ieșeam să fac turul de alergător anticomunist 
În jurul pieței și pe câteva străzi mai lăturalnice, unde nu ajunseseră încă 
Investitorii imobiliari. 
Îl vedeam pe Iliescu dându-se jos din Mercedesul oficial, cu cei doi bodigarzi 
Sărind din mașină direct în neant,
Ascunzând-și cu greu kalașnikoavele sub fulgarine.
Încadrându-l imediat, ăștia doi se atașau ca niște aripi, cu priviri ucigătoare,
De umerii lui Iliescu.
Și Iliescu zbura dând din cei doi securiști, acuma aripi, pe deasupra Pieței Crângași
Pe deasupra Lacului Morii, iar apoi venea pe Virtuții, până la semafoare,
Pe unde este astăzi Tip - Top, dar, pe atunci, un chinez vindea direct în stradă, 
Ziua și noaptea, covoare de Orăștie.
Securiștii, deși nu erau  întotdeauna aceiași, 
Aveau aceeași privire ucigătoare. 
Nu mai era nevoie de altceva decât de privirea asta a lor,
Ca nimeni, nici măcar pasărea cerului, să încerce să se apropie de Iliescu.
Vezi, dragă, mi-a zis Iliescu, într-o zi, atunci când deja mă știa cât de cât, 
Am ținut întotdeauna, și așa vreau să țin și acum, legătura cu masele. 
Lui Iliescu îi plăcea să țină legătura cu masele dis-de-dimineață 
Și mă alesese tocmai pe mine, om din popor. 
L-am aprobat, desigur.
Eram speriat, nu atât de Iliescu, cât de cei care veneau cu sacoșele în urma lui, 
Dând din cap aprobator și rostind ca pentru ei: 
Când Iliescu apare, Soarele răsare.

De frică, începusem să o înțeleg și pe ea,
Pe măsură ce ajunsese să mă critice și să mă ironizeze din ce în ce mai des, 
O iubeam și mai mult. 
De aceea, m-am uitat la ea cu ochi mari, să creadă că o înțeleg
Și am continuat să vorbesc singur, bătând aerul cu mâinile.
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 Acum sunt în noaptea mea și privesc

Duşumeaua cum saltă nisipoasă 
Ca un gheb de cămilă sub un orizont ascuţit şi tăios. 
Tu vezi gura ascuţitorii, o gură de leu în care cineva ne răsuceşte, 
Creioane din care pier straturi subţiri de grafit, 
O pojghiţă dintr-un asfalt în deşert pe care tu vii şi eu plec
În noaptea ce vine.
E un du-te-vino în noaptea ce vine, aşa cum nu fu niciodată, 
O romanţă în mijlocul căreia plâng. 
Stau în mijlocul minţii mele şi plâng, între versuri şi ele plângând, povestind:

Era o toamnă târzie, eram într-o cireaşă putredă, 
Un vierme grăsuţ şi gălbui, rămas într-un colţ al buzelor tale
Ca într-un trandafir bătut.
Eram grăsuţ şi gălbui, ţeseam în gogoaşa mea mătasea eşarfei pe care 
O vei lăsa să-ți cadă apoi chiar pe peronul Gării de Nord.
La nesfârşit ţeseam mătasea, kilometri de borangic erau norma mea, 
Borangic pentru fireturile unui majur în infern.

Plânsul meu, părăsit la colţul gurii tale, ca o rană uscată, 
Ca o coajă ce cade de la sine,
E nimfa mea,din care ies. 
Sunt fluture pe floare de cireș 
În părul tău, în poza ta și în cosiță, 
Rezemat de malul unui râu mă văd, 
În pieptul unei romanțe, 
În coşul pieptului tău ca un suspin al unei dimineţi la Videle,
În camera de la subsol, unde magnetofonul nostru rusesc învârte romanţa 
În mijlocul căreia stau eu, la umbra morții, vara. 

 Dimineața, zilele nenumărate și numărate

Se tot adună.
În amintirea mea s-a pus un fir de plop, 
Un cub înalt pe care se așază alt cub și altă zi,
Și altă soartă în care stau chiar peste drum
În altă casă, cu alți plopi la gard, mai singuratici
Și alte voci în casă cerând răgaz. 
O casă neînvecinată cu nimic.

Mă chemi din casă, casa noastră îmi stă în urmă, 
Ca o nevastă, cu un pas în urmă, pășește
Și mă lasă
Să vin din nou de dimineață
Să cer răgaz
Pe altă voce ce îmi răsare direct din piept.

În casa de peste drum,
E un al doilea ce-și numără zilele, nopțile, anii,
Fără dimineți, fără zori, fără ceașcă de ceai,
Tristul ceai al amiezii, fără luciul oglinzii pe el, 
Mai adânc în căușul lui decât suspinul tău.
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Un papă înalt, în adidași, în Vatican,
Pe cealaltă parte a lumii, tocmai se trezește
Și duce mâna la gură.
El l-a zărit abia acum pe cel de peste drum
Și-i face el ceaiul cu luciul oglinzii, încăpător
Și îi întinde ceșcuța lui cât un capac de ceas
Sub care se clatină luciul dintâi.

 Plouă acum în completarea acestei primăveri neașteptate

Nimeni nu mai gândea primăvara pe meleagurile noastre. 
De ani de zile, iarna era urmată de o vară scurtă, călduță, 
După care venea anotimpul căldurilor mari, al prafului gros de pe frunze, 
Al aerului condiționat și al sudorii,
Al fetelor înghesuite în tramvai și al vânzătorilor de țigări în maieu,
Exact în gura pieței.

Această ploaie de primăvară cade, acum, pe un trup sec. 

În casa mea surpată, cu pământ pe jos, 
Crește Veneția cu străzi de apă mică, până la glezne,
Ca la inundații,

La gară, noua Lucca pe ale cărei turnuri
Nu scrie libertas și nici nu sunt vreunii care ar dori să scrie,
Copii mutanți își lasă scrisul lor pe turnuri
Și se strecoară prin crăpături imense
În neant.

 În urma lor se întunecă, deocamdată

Klee, îngerul istoriei deschide valijoara sa cu trompete
Și aspiră cu una din ele, nici măcar cea mai nouă,
Lucruri și oameni.
Apoi își deschide valijoara sa cu baghete
Și se arată pe Oberbaumbrücke și în Lunca Siretului.
În baloanele sale de săpun, vezi lucruri și oameni,
În străinătatea lor albăstruie, cum își duc copiii la școală.
Alții merg la biserică, unii pleacă la război pe biciclete.
În balonul meu de săpun,
Toamna vine de sus și din neant. 
Ah! În neant, cântă un bărbat smead și subțire ca ața
Aplecându-se peste un țambal mic, cât un laptop,
Iar din scânteia corzilor lui cade
Funingine peste Lunca Siretului. 

 Iar tu îmi spui să fiu vesel, să umblu înainte

Să fiu plin de încredere și să țin vârsta de douăzeci de ani îndreptar
Pentru tot ce nu sunt. Paharul de vin chilian, 
Singurul vin care noaptea se ieftinește, 
Aici, în țara aceasta, în care anonimatul mă trece direct în neant. 
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Cât aș fi vrut să fiu eroul, să fi luat eu steagul redutei, să fi plecat 
De smintit în fața copiilor cu buzele fripte, cu mațele ieșindu-le printre nasturii tunicii, 
Cu ochii uscați ca mătasea porumbului, fărâmicioși, 
Dar ieșind la atac, la baionetă, numai în izmene, numai cu săbii ce li s-au dat, 
Numai cu săgeți, numai cu tunuri de cireș, din care nemții n-ar face nici focul! 
Ai, cum aș fi vrut eu să-i fi dus la atac, să fi băut cu ei un pahar de tărie, seara, 
Să le fi vorbit despre ce îi așteaptă! 
Și ei să mă fi privit cu ochii stinși, cu mucuri de țigări între dinți, 
Să mă fi ascultat. Dă-l încolo, să fi spus, vorbește și ăsta să se audă singur!
Să se fi bucurat de paharul de spirt, și așa, 
Așa să-și fi trecut moartea ca un chiștoc, ca ultimul chiștoc, de la unul la altul! 
Aș fi vrut eu să-i fi tras după mine, să-i fi scos din tranșee,
Să le fi arătat zarea, să-i fi îmbăiat cu răsăritul, cu apusul soarelui, 
Să le fi dat apa vieții fiecăruia și fiecăruia să le fi pus la buze paharul ispitei!
Tot eu să-i fi dus, apoi, după război, pe ei toți, la curve, în cabarete luxoase, 
Toți să fi urât art nouveau, să fi fost, Doamne, să fi fost suprarealiști, 
Băieți de bani gata, autori ai noului roman, să fi fost o mie nouă sute șaizeci și opt, 
Să fi fost Breton, Cocteau, Jean Marais, Robbe-Grillet! 
Să fi fost ei și cu mine, să fi umblat tot secolul prin cafenele, 
Prin ateliere, prin cârciumi, prin mahalale, prin grădini suspendate, prin metrouri, 
Să fi făcut contrabandă cu whisky, să fi fost ei Al Capone, în acei ani, 
Și tot ei să fi fost Incoruptibilii și James Bond, să fi fost ei primii hipioți luați de poliție,
Să fi cântat ei în baruri din Liverpool și primii să-și fi făcut poze pe Abbey Street, 
Să nu fi auzit de lepră, de tovarăși, de Comitetul Central.
Să nu fi știut de neant! 
Și numai neantul să-i fi hrănit. 
Cât aș fi vrut, Doamne, cât aș fi vrut, 
Să fi eu redactorul, corectorul, opinia publică, cenzura, 
Să fi fost eu ce-l care-i lua, după ce publicau poeme invectivă, să-i bag la zdup, 
Printre catifele, puștoaice, pere zemoase, perne mai mari ca salteaua, 
Șaluri lungi cât cearceaful. 
Să-i fi căutat dimineața, apoi toata ziua, până spre seară, când galaxiile, toate se rânduiesc! 
Să mă fi dus, acolo, la vreunul, să-i fi dat un pachet de Carpați, morfină, 
Căci se găsea în orice farmacie, și dacă nu, să-i fi strecurat o lamă lungă de cuțit fără mâner, 
Să facă ceva, să capete gloria, harisma frunții de ceară! 
Cât aș fi vrut să le fi fost învățător, pedagog la cămin, profesor de istorie, 
Caporal în regimentul de gardă, sublocotenent, 
Să le fi dat bilete de voie duminica, să-i fi lăsat de Crăciun să se ducă acasă, 
La neveste, la iubite, la mame, la surori, la tați și la frați, la prieteni. 
Cât aș fi vrut să mor o dată cu ei. 
Întors pe dos, ca o mănușă, ca un bolnav de ficat, sidefiu, 
Să stau în halatul meu ros, gros, lângă tăciunii stinși,
Să-i privesc de după ochelari cu rame grele
Și să le spun, 
Hai, băieți, doar acum putem muri cu folos! 
Să fi fost eu profetul anemic și să-i chem la mine prin parcuri, prin case conspirative, 
Să le fi predat doctrine politice, sociologie americană, când toți în jurul nostru s-ar fi franțuzit.
Ah, cât aș fi vrut să fiu eu cel cu barba de-o zi, cu privirea fixă, cu loden, 
Cu părul lins, cu blonda fardată până la sânge la braț, 
La sindrofii, în care ei, cu nevestele și copiii murdari, 
Să fi stat așa, pe un gazon englezesc care nu se mai termină, la mesele lor cu trei picioare, 
Pe scaunele lor cu trei picioare, îmbăiați numai vara, la gârlă, 
Dar îmbrăcați în fire de tort și mătase. 
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Umbra mea rămăsese mai încolo, încolăcită
Și nu mă urma. 
Se gudură o vreme pe lângă noul stăpân
Și se întinse ca un covor prelung pe care apusul și răsăritul coboară.
Voi rămăseserăți numai piele și os, erați numai oase și aer, 
Ca în istorii scrise de domni cu burtică, de oratori cu dinți de cristal. 

 E bine să știm, asta e granița

Când se lovește de ea,
Gândul meu nu face cucuie, ci simte pielea subțire a oului
Pe care se adună vânătăi mici.
Nu se văd, nu aud, numai își întorc 
Nervurile către lumină,
Ca o busolă ce arată Principiul Nordului.
Iar în cerul vânătăilor mici, din burta mamelor lor,
Toți își țin bardul lor, ecuatul ce știe să le pună pornirea în cânt,
În adâncuri, spun ei, adică în lumi interioare de care nici ei nu știu, 
În abisuri pe care le numesc eu,
Se așază zburătoare și târâtoare cu aripi,
Elitre ce se alătură de trupul potrivit 
Și îl ridică până la buza cerului
De unde bardul îl ia și-l cântă, îl varsă tuturor în inimi.

Acolo, în inimi, stau și păcatul și virtutea,
Din virtuți se face un terci de dimineață pentru nevoiași,
Iar din păcat se scoate rodul nou, unu și zero,
Materii cerebrale scrise pe colțul mesei,
Chiar aici, pe masa din bucătărie.

 Sunt numai eu, prima mea parte

De partea ta crește greșeala, neantul.
Greșeala mea este că, sincer fiind,
N-o să mai fiu și n-o să mai țiu eu steagul sus. 
Vin turcii! Vin rușii! Vin americanii!

Spun asta a doua oară. Iată! Iată! Funcționează. 

Sigur, funcționez, n-am spus niciodată că nu.
Dar ai dreptate.
Scriu greu și când trimit, îți trimit o tonă de cărți poștale.
Un tir de epistole.
Ăsta sunt eu. O tonă de hârtie veche.

Dar stai, clipă! Stai și pune-mă în fundal! 
De aici n-o să plec. 
Voi reveni mai vesel și cu relatări
De din vale de Rovine.
Din neant.
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Ovidiu MOCEANU

Suflete pereche

Sărbătorile au trecut ca un vis. În fiecare zi trebuia să fiu 
foarte atent ca nu cumva să nu o recunosc pe Irina. Semăna leit 
cu cele două surori ale ei gemene. Mi-am fixat câteva semne, dar 
dispăreau ca prin farmec a doua zi. Am stârnit, totuși, de câteva 
ori râsul fetelor, fiindcă le-am confundat pe gemene. Pe Irina aș 
fi recunoscut-o și dintr-o mie de surori gemene, după privirea 
ei inconfundabilă, zâmbetul abia perceptibil care îi însoțea 
cuvintele. Cele două vizite nocturne ale gemenelor m-au tulburat 
enorm și, de fapt, au hotărât plecarea mea mai repede decât aș 
fi dorit sau decât se aștepta Irina. Nu am înțeles de ce Irina le-a 
trimis noaptea la mine. 

— Tu ai făcut lucrul acesta?! am întrebat-o înainte de 
plecare.

— Da. Voiam să văd cum reacționezi.
— Incredibil. Nu pot să cred că ți-a trecut prin cap o 

asemenea idee… E foarte periculos să te joci cu șansa ta, să nu 
vezi că bagatelizezi anumite lucruri… 

— Iartă-mă. Sincer, nu mi-am dat seama că te poți 
supăra…

— Și dacă eu m-aș fi culcat cu surorile tale…? M-ai 
umilit…

Irina s-a întristat și a realizat abia atunci că joaca ei a fost 
realmente prost inspirată. 

Ce idee!... A trimis-o într-o noapte pe Ecaterina în camera 
mea. A venit, s-a așezat pe marginea patului și pe nesimțite s-a 
strecurat lângă mine. Pur și simplu nu știam ce să fac. Eram sigur 
că orice mișcare îmi este pândită și judecată. 

— Ecaterina, du-te la locul tău. 
— Mi-ar face plăcere să dorm cu tine…
— Și mie, dar nu se poate… 
S-a ridicat încet și a plecat. 
În noaptea în care a venit Eufrosina, o căldură 

insuportabilă mi-a cuprins trupul când i-am simțit atingerea. Era 
o chemare la bucuria carnală, ca o adiere a unei ispite imposibil 
de respins.  

— Du-te și cheam-o pe Irina… Ea știe că ai venit la 
mine?

— Da. Ea m-a trimis…
— Nu se poate…
— A zis că e o probă…
Irina s-a hotărât să vină și ea la Sibiu, dar tatăl ei s-a 

opus categoric. Probabil că știa ceva din cele ce s-au petrecut 
și se gândea la cine știe ce trăsnaie îi mai putea trece prin cap. 
Mama îmi spusese că va veni după Crăciun din America și va 

sta în Sibiu de Anul Nou, că vrea neapărat să mă vadă, fiindcă îi 
era tare dor de mine. Îi spusesem din timp că de Crăciun voi fi la 
Arpașul de Sus la invitația prietenei mele. S-a bucurat să știe că 
nu eram singur, dar, ca și cum ar fi presimțit ceva, m-a avertizat: 
„Ai grijă să nu te faci de râs printre oamenii aceia, că lumea pe 
acolo e foarte primitoare până la o vreme, dar apoi te provoacă să 
vadă ce fel de om ești”.  

Nici nu mă gândeam să plec undeva de Anul Nou. 
Probabil urma să-i caut pe colegii din liceu să ieșim la miezul 
nopții  în Piața Mare, să cântăm, să dansăm și să ne învârtim o 
vreme aici, apoi să trecem peste Podul Minciunilor, ca și cum ne-
am fi eliberat de toate minciunile care au fost în anul trecut. Nu-i 
spusesem Irinei nimic de planul meu, așa că hotărârea de a pleca 
a înțeles-o ca o reacție la situația penibilă în care m-a pus. Mi-am 
făcut bagajul, mi-am luat la revedere de la toți ai casei, nimeni nu 
a insistat să mai rămân, ceea ce însemna că îmi dădeau dreptate: 
o asemenea glumă întrecea orice măsură. 

— Îmi pare tare rău… Iartă-mă…, zise Irina în timp ce-l 
așteptam pe tatăl ei lângă mașină să mă ducă la gară.

— Te iubesc mult și voi trece peste acest moment. 
Înțelege-mă, totuși…

Începu să plângă. De bunăseamă că avusese loc o 
discuție, fiindcă tatăl nu voia să vină și ea la gară.

— Nu se poate, domnule Vasile, nu se poate… Irina 
trebuie să vină cu mine. 

— În sfârșit, voi hotărâți… Te rog să duci mamei câte 
ceva de pe la noi…

Îmi întinse o plasă mare cu miros de cârnați și slănină, 
pe care am pus-o imediat în portbagaj, grăbit să plecăm cât mai 
repede. Nici n-am mai avut timp să refuz, fiindcă lucrurile s-ar 
fi complicat și, oricum, nu aveam nicio șansă de izbândă. M-am 
așezat lângă Irina pe bancheta din spate, i-am luat mâna și am 
privit amândoi cum ningea liniștit ca o binecuvântare. În sufletele 
noastre s-a așezat pacea, vestitoare a iubirii.

Nu ne-am mai văzut mult timp. Am schimbat câteva 
mesaje, dar niciunul nu a avut curajul să dea un telefon. Ca de 
obicei, lăsam totul la voia întâmplării. A trecut Anul Nou, au 
trecut ultimele zile de vacanță și, după 2-3 săptămâni de cursuri, 
am intrat în sesiune. Îmi era dor de Irina. Poate ea credea că nu 
mai vreau să o întâlnesc, de aceea mi-am luat inima în dinți și am 
așteptat-o în fața sălii unde avea un examen, fără să o avertizez 
că voi face lucrul acesta. Era ultima săptămână din februarie. A 
ieșit din sală foarte bucuroasă, îmbujorată, parcă așteptând să 
fiu acolo. A venit spre mine fugind și m-a îmbrățișat îndelung 
sărutându-mă pe amândoi obrajii.

— Știam că vii… știam că vii… Îmi era tare dor de tine, 
dar am așteptat să hotărăști tu ce facem mai departe… 

— Ți-am spus că te iubesc. Eu nu mă joc cu cuvintele…
— Nici eu… Și eu te iubesc. Haide să stăm undeva, să 

ne potrivim ceasurile inimilor. Uite, dă mâna încoace să îți arăt…
Îmi luă mâna rapid, fără să aștepte încuviințarea mea, și 

a împins-o sub haină, sub sânul stâng.
— Simți? Simți cum bate? 
— Oh, Irina, mă sperii… 
— Ei, nici chiar așa!... Te văd îngrijorat. S-a întâmplat 

ceva?
— Vin vești îngrozitoare dinspre China… Un virus foarte 

periculos a început să facă ravagii… Mor oamenii cu sutele…
— Da, parcă am auzit și eu ceva, dar până la noi e o cale 

lungă…
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— O să ajungă în cel mai scurt timp și la noi… Mi-e 
teamă. Am avut o reprezentare a unui pericol imens care 
planează asupra lumii. Mi s-au arătat toate continentele într-o 
lumină gălbuie de suferință iar eu nu eram nici măcar un punct 
în imaginea aceea. A fost ceva copleșitor. Nu e deloc de glumit. 

— Ionuț, exagerezi…
— Nu exagerez deloc. Un dușman înfiorător a reușit să 

evadeze din laboratoare și, profitând de facilitățile moderne de 
transport, va invada întreaga lume… Nu uita ce îți spun.

— Hai să bem o cafea, poate chiar un vin. Ești invitatul 
meu. Am luat un examen greu și fac cinste. Niciodată nu am băut 
un pahar de vin cu un băiat, doar eu cu el, într-un local liniștit, cu 
gândurile noastre și cuvintele noastre de pace și mângâiere, cum 
ar zice tata…

Ne-am așezat la masă în „Crama sârbului”, un restaurant 
la capătul străzii Republicii, la doi pași de locul unde ne aflam, 
vestit pentru bucătăria lui. Încercam să aduc vorba despre ceea 
ce aflasem, tot mai îngrijorat, ca și cum o presimțire sumbră îmi 
dădea târcoale.

— Te rog nu-mi mai aduce aminte de Covid 19, cum 
îi zici tu, lasă-l în pace… Știi că latinii aveau o vorbă: Carpe 
diem. Trăiește-ți clipa. Bucură-te de ziua care ți s-a dat. Las-o pe 
cea care vine ori pe cea care a fost. Acum am un motiv special 
de bucurie: Te-am regăsit. Credeam că nu vrei să îți mai aduci 
aminte de mine. Încă o dată, iar și iară, cum zice poetul, te rog să 
mă ierți pentru prostia pe care am pus-o la cale cu surorile mele. 
Mi-a fost rușine…

— Lasă, a trecut… Poate chiar greșelile pe care le facem 
ne descoperă iertările de care suntem în stare și astfel să ni se 
arate bucuria viețuirii împreună. 

— Știi să pui punctul pe i, am observat lucrul acesta…
— Cred că e timpul să ridicăm un pahar de vin… Haide, 

zice înțeleptul, sărută-mă cu sărutările gurii tale, că sărutările tale 
sunt mai bune ca vinul…

Am ridicat paharele, dar înainte de a sorbi din ele, ne-am 
sărutat. 

Nu știam că nu va mai fi niciodată un sărut atât de 
fierbinte și delicat. Zilele care au venit au adus un vârtej 
amețitor. Ne-am mai întâlnit de câteva ori până la vacanță, 
apoi am plecat fiecare pe la casele noastre. Știrile erau tot mai 
alarmante. Cursurile au fost o vreme suspendate, nu s-au reluat. 
Toată activitatea a devenit online. Începusem să țin o evidență a 
infectaților, vindecaților și decedaților. În nici două săptămâni, 
numărul infectaților a crescut la aproape o mie și jumătate. Într-o 
noapte, am visat că am fost și eu contaminat. M-am trezit confuz 
din coșmar și zilele următoare nu am mai ieșit din casă, însă a 
trebuit să merg la cumpărături, fiindcă mama, femeie de peste 70 
de ani, care voise să stea cu mine în sesiune, nu avea voie să iasă 
din casă decât două ore pe zi. „Ai grijă, dragul mamei, ai grijă… 
Ia-ți mănuși, ai grijă să porți mască”. Așa am făcut, numai că 
mama a răcit și am însoțit-o la spital, îngrijorat că s-ar putea să 
aibă Covid. Nu era nimic îngrijorător. La o zi-două după ce am 
venit de la spital, a început să-mi curgă nasul, să am febră. Am 
alergat la un centru din apropierea noastră să-mi fac testul. Am 
rămas stupefiat: aveam virusul. Eram pozitiv.

I-am trimis de îndată un mesaj Irinei:
Dragă Irina, 
Așa cum am presimțit, am intrat în rândul celor 

amenințați de acest ucigaș diabolic. Am făcut testul, fiindcă 
aveam câteva semne suspecte. Rezultat: Pozitiv. Pe mulți i-a 
făcut să creadă că nu există. Vezi toată vorbăria pe această temă. 

Acum, când am primit verdictul, care mi se pare de o nedreptate 
strigătoare la cer, nu-i înțeleg pe cei care, în loc să tragă un 
semnal de alarmă, susțin că nu ar fi vorba decât de o banală 
răceală. Nu e deloc o banală răceală. Mă doare capul, mă simt 
slăbit. M-am prezentat de urgență la spital și de îndată am fost 
internat. Sunt în salonul 17, etajul I. Nimeni nu are voie să intre 
în spital. Am vorbit cu mama la telefon și i-am spus că o să găsim 
pe cineva să-i aducă cele necesare traiului. Nu are voie să iasă 
din casă. Stă în izolare 14 zile. O să vină mâine-poimâine să-i 
facă testul. Dacă are și dânsa virusul, e în mare pericol. Am auzit 
tot felul de întâmplări pe aici, groaznice. Oamenii mor pe capete, 
mai ales cei în vârstă. 

Irina mi-a răspuns prompt. Voia să mă încurajeze, dar 
nu era cuvânt care să te poată liniști în fața unei amenințări atât 
de perfide, de o viclenie fără seamăn. Nu puteam închide ochii 
fără să nu văd, ca o pâclă argintie, otrăvitoare, dezastrul care a 
cuprins lumea. 

Dragul meu drag,
Îmi pare tare rău. Oare iubitul meu nu este neînfricat? De 

ce se teme el? De ce se teme el câtă vreme iubirea îi este pavăză? 
Inima lui nu simte adierea dătătoare de putere a dragostei mele? 
Fii neînfricat, iubitul meu! Nu-ți fie teamă. 

P. S. În ce privește mama ta, mă voi ocupa de dânsa. 
Cât vei fi în spital, voi sta cu dânsa, voi dormi chiar în patul 
tău. Părinții mei, care îți transmit sănătate, vor veni de îndată 
ce e nevoie de ajutor. Stai liniștit. Testul mamei este negativ, nu 
trebuie să stea în izolare. Nu-ți face nicio problemă. Ai grijă de 
tine, urmează tratamentul, fii cuminte, ia-ți medicamentele cu 
atenție, fii înțelept.

Situațiile penibile nu au încetat să apară. Îmi era rușine 
să-i scriu mamei sau Irinei despre chinurile atroce al unei diarei 
violente, care m-a torturat aproape două zile. Nu le-am spus 
nici despre noaptea de coșmar în care m-am trezit lac de apă. 
Întregul așternut părea că plutea pe o apă rece, în timp ce eu 
tremuram fără încetare. Abia dimineața, după ce a fost schimbat 
așternutul, am reușit să mă încălzesc. Eram dus parcă prea des 
la radiologie. Saturația de oxigen în plămâni era în continuă 
scădere, astfel că mă așteptam să mi se spună, la un moment dat, 
la vizita de dimineața, că va trebui să mă ducă la ATI, pentru 
mulți anticamera morții.

I-am scris mamei:
Măicuță dragă, 
Nu vreau să te întristez, dar nici să te mint. Nu prea mă 

simt bine, dar nădejdea nu m-a părăsit. Mi-a spus Irina că va 
avea grijă de dumneata. Să o asculți. E o fată deosebită. Trăiesc 
sentimentul ciudat că ispășesc o pedeapsă pe care nu o merit. 
Mă simt vinovat. Mă bucur că nu te-am contaminat. Cred că în 
curând nu voi mai putea să îți scriu. Știu că în zilele următoare 
voi fi dus la ATI. Acolo e ultima șansă. Roagă-te pentru mine.

Cu mult drag,
Ionuț
Dragă Irina, 
Cu câteva  minute în urmă a fost vizita de dimineață. 

Trebuie să merg la ATI. Nu știu dacă de acolo voi mai putea să 
îți trimit vreun mesaj. Nu mi-e frică de moarte, fiindcă știu că 
tu, sufletul meu pereche, te vei ruga pentru mine. Cerul e plin de 
sufletele pereche ale celor rămași pe pământ. Mă voi adăuga lor, 
dacă așa va fi să fie, și-l voi ruga pe Stăpânul să-ți descopere câtă 
iubire am avut, am și voi avea pentru tine.

(fragment)

epica magna
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III. O GRAVĂ DETURNARE A DREPTULUI.

Perversiunea legilor despre care vorbim se 
datorează faptului că prin sancționarea cuvintelor 
și nu a actelor, ele elimină dreptul penal din singurul 
registru în care acesta poate avea un sens rațional și deci 
legitimitate într-o societate laică modernă și adeptă, în 
principiu, a spiritului științei.

Penalizarea nu a faptelor, ci a cuvintelor

Să luăm exemplul conceptului de „incitare la 
discriminare”. Ce sens rațional și eventual legitim poate 
avea? Numai acela a unei incitări de a adopta anumite 
comportamente discriminatorii prevăzute și sancționate 
de Codul penal, și cu condiția ca o astfel de incitare să 
fie directă și explicită, sau cel puțin să se poată dovedi că 
există o legătură reală între „incitarea la discriminare” 
și anumite comportamente discriminatorii înregistrate 
efectiv. Să vedem dacă aceste elemente sunt prezente în 
noile instrumente juridice.

Legile din 1994 (noul Cod penal), 2001 și 2006 
definesc astfel „discriminarea” (noul articol 225-1 din 
Codul penal în vigoare în prezent):

„Constituie discriminarea orice distincție între 
persoane fizice din cauza originii lor, a sexului, a stării 
civile, a sarcinii lor, a aspectului lor fizic, a numelui de 
familie, a stării lor de sănătate, dizabilitate, a caracterele 
lor genetice, a moravurilor lor, a orientării lor sexuala, 
a vârstei, a opiniilor politice, a activităților sindicale, a 
apartenenței sau non-apartenenței, reală sau presupusă, 
la un grup etnic, națiune, rasă sau religie determinată. 
[p.45]

De asemenea, constituie o discriminare orice 
discriminare aplicată între persoane juridice [în funcție 
de aceleași criterii].”

Evident, toată lumea face în mod constant în 
viață, astfel de distincții. Dar, deoarece acestea sunt 
operațiuni intelectuale normale, fără consecințe practice 
și, a fortiori, fără consecințe penale, un al doilea 
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paragraf al aceluiași articol (articolul 25-2) specifică 
circumstanțele în care aceste distincții pot da naștere la 
infracțiuni. Vor fi considerate delicte atunci când și numai 
atunci când, pe baza unor distincții definite la punctul 
precedent, unii au refuzat să trateze în mod egal persoane 
fizice sau juridice la angajare și licențiere, la furnizarea 
de bunuri sau servicii, și, în general, vorbind, în cadrul 
unor „activități economice”. Prin urmare, putem vedea că 
ceea ce este sancționat de articolul 225 din Codul penal 
în ansamblu este doar un comportament discriminatoriu 
care încalcă egalitatea în fața legii, adică acte.

De-acum, însă, legea presei din 1881 sancționează 
discriminările în sensul articolului 225-1, fără ca acestea 
să fi dat naștere unui comportament discriminatoriu 
în sensul articolului 225-2. De fapt, sancționează nu 
acte, ci simple vorbe. Acest lucru ar avea sens eventual 
(deși, în orice caz , a vorbi nu este același lucru cu a 
face) , numai dacă acestea vorbe ar putea fi incriminate 
ca declarații care incită în mod explicit la adoptarea 
anumitor comportamente discriminatorii, în sensul 
articolului 225-2.

Dar nu așa se întâmplă. Pentru a exista substanță 
în cadrul procedurii penale, este suficient ca, printr-o 
simplă analiză, o simplă descriere, într-un cuvânt 
printr-o acțiune de informare și cunoaștere, autorul 
remarcilor să fi făcut distincții între anumite persoane 
sau anumite categorii de persoane, și ca apoi o asociație, 
apoi un judecător, să considere că aceste discriminări 
intelectuale sunt, ca atare, condamnabile, fără [p.46] 
ca acuzatorii să fie obligați să precizeze în ce sens și 
în funcție de ce criterii sunt ele condamnabile. Pentru 
ca delictul să fie considerat constituit, de fapt, nu 
va fi necesar ca acuzația să precizeze care atitudini 
discriminatorii concrete au fost constatate prin 
faptul că vorbele au fost pronunțate, nici măcar ce 
comportamente discriminatorii concrete ar putea avea 
loc în viitor și nici, în cele din urmă, să probeze că există 
o legătură de cauză la efect între vorbele spuse și aceste 
comportamente discriminatorii reale sau preconizate. 
Cu alte cuvinte, nu se cere acuzatorilor să arate modul în 
care autorul vorbelor poartă o oarecare responsabilitate, 
în sensul dat acestui cuvânt în dreptul penal clasic, în 
comportamente discriminatoriii. Va fi suficient să se 
stabilească faptul că vorbele au fost pronunțate și că 
acuzatul este emițătorul acestora, de vreme ce, conform 
noilor legi, declarația în sine este o infracțiune, deși nu 
este și nu poate fi în sensul articolul 225-2.

Cum arată hotărârile pe baza cărora a fost 
condamnat dl. Vanneste, nu va fi necesar, de asemenea, 
ca expresiile incriminate să fie injurioase, vulgare sau 
hiperbolice, nici să fie expres peiorative sau ostile, nici 
măcar că are avea un ton oarecum negativ. Va fi suficient 
1) să opereze intelectualo distincție între diferite 
categorii de persoane și 2) ca faptul de a fi operat această 
distincție să poată fi interpretat de unii ca subminând 
ordinea publică.

Să înțelegem bine în ce constă denaturarea gravă 
a dreptului penal realizată astfel. Nu mai suntem deloc în 
cazurile unui angajat sau chiriaș constatând că , în cutare 
circumstanță precisă, s-a acționat asupra lui într-un mod 
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discriminatoriu, cu unele efecte practice stabilite în mod 
obiectiv, de exemplu că n-a putut închiria locuința dorită 
sau nu a putut obține sau păstra slujba solicitată deși 
îndeplinea toate condițiile necesare. Nu mai este vorba 
de un prejudiciu cauzat cuiva prin actul altcuiva, fapt pe 
care o instanță penală obișnuită ar putea să îl constate în 
mod obiectiv, dovedi rațional și măsura [p.47]material. 
Aceasta este o situație de o cu totul altă natură, una pe 
care legea penală nu a avut a o trata până acum, cel puțin 
în timpurile moderne, una în care o declarație apare 
falsă sau ofensatoare anumitor persoane care o citesc 
sau o aud. Nici o faptă concretă, discriminatorie sau 
prejudiciabilă nu trebuie să fie dovedită; evenimentele 
vizate se întâmplă numai în sfera ideologică, doar în 
lumea imaterială a gândurilor.

Se presupune, e adevărat, că afirmația este 
de natură să provoace cumva un prejudiciu, într-
un viitor nedefinit, unor cetățeni, în speță membrii 
anumitor categorii sociale considerate fragile. Dar, pe 
de o parte, aceste presupuse victime nu sunt niciodată 
identificate cu precizie. Pe de altă parte, nicio legătură 
de cauzalitate între vorbele pronunțate și eventualele 
prejudicii produse de ele nu este necesar să fie stabilită. 
Să ne întoarcem la aceste două puncte.

Victima nu este identificată, întrucât nu este nici 
un singur, nici câțiva indivizi nu se fac cunoscuți, nu 
se identifică, vizată fiind o categorie socială, în esență  
anonimă și fără contururi definite („homosexualii”, 
„imigranții”, „arabii”, „handicapații”...). Mai mult, 
victima nu este reprezentată la audiență. Sunt prezenți 
doar oamenii care au decis singuri să militeze pentru 
o cauză și a căror abordare este, așadar, de natură pur 
morală, ideologică sau chiar partizană; în orice caz, 
aceste persoane nu sunt nici victimele care solicită 
despăgubiri pentru un prejudiciu , care să le fi fost 
realmente provocat, ei nu sunt nici reprezentanți legali 
a unor astfel de victime. Astfel, nu există o dovadă 
concretă care să permită judecătorului să măsoare 
sau chiar constate realitatea unui prejudiciu, deoarece 
declarația ofensatoare nu a fost făcută în condițiile în 
care legea penală ordinară ar putea constata și măsura 
prejudiciile aduse unei persoane sau bunurilor acesteia 
ca urmare a faptului că o altă persoană a acționat în mod 
ilicit. [p. 48]

Categoria socială în cauză este formată din 
persoane foarte reale, chiar dacă nu sunt identificate. 
Dar ce valoare are în justiție și în rațiune această referire 
la o persoană colectivă fără chip și fără glas, decât că 
e vorba de terți care n-au fost aleși și nici nu sunt în 
vreun fel autorizați de ansamblul membrilor persoanei 
colective, grupului? Și cum putem demonstra că această 
persoană colectivă a suferit un prejudiciu? Nimeni nu 
poate afirma cu adevărat că o categorie socială, despre 
care cineva nu a spus tot binele, pe care alții l-ar fi dorit 
să fie spus, a suferit sau nu, doar prin acest fapt, un 
prejudiciu și, dacă da, de ce natură și cât de grav a fost.

Pentru ca implicarea autorului declarației să nu 
fie o nedreptate vădită, ar fi necesar, totuși, să existe 
o formă de legătură cauzală între declarație și un 
prejudiciu incriminat, obiectiv constatabil și măsurabil, 
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suferit de victime. Or, acest tip de lanț cauzal nu poate 
fi niciodată stabilit.

Această situație este bine cunoscută de 
epistemologii științelor sociale. Ideile circulă, se 
amestecă și se confruntă cu mii de altele în spațiul de 
comunicare al unei societăți. Fiecare individ le primește 
din mai multe surse, el face o sinteză proprie și doar 
această sinteză determină acțiunile și deciziile sale. 
Acest proces de selecție, care are loc în „cutia neagră” 
a creierului său, este opac și absolut imprevizibil 
pentru terți (imprevizibil, adesea, chiar pentru subiectul 
însuși). Astfel, nicio legătură de cauză la efect între un 
anumit cuvânt rostit în spațiul public și actul realizat 
ulterior de cineva nu poate fi demonstrată. În schimb, 
aceeași idee care plutește în aer, captată de diferiți 
indivizi, poate avea asupra comportamentului lor o 
serie de efecte diferite, inclusiv efecte diametral opuse; 
asta va depinde de stocajul mental al diferitelor idei 
acumulat de indivizi, rod al unei lungi istorii individuale 
anterioare, care diferă complet de la un subiect la altul. 
Deci, nici un caracter inerent dăunător [p.49] nu poate 
fi atribuit în mod rațional unei expresii proferate în 
spațiul public. Astfel, conform datelor științelor sociale 
și ale epistemologiei moderne , și oricum ar fi sucită 
problema, nu se poate stabili că o idee emisă de cineva 
la un moment dat a determinat cutare act concret al 
altcuiva în alt moment.

Această situație gnoseologică, legată de natura 
însăși a minții umane, a fost bine înțeleasă în Europa, 
de-a lungul secolelor în care s-au dezvoltat spiritul critic 
și spiritul științific, că, pornind de la Abelard și, desigur, 
din moment ce au fost instituite libertățile intelectuale 
moderne – libertatea religioasă și de conștiință, libertatea 
cercetării științifice, libertatea de expresie, libertatea presei 
... – s-a renunțat a face dintr-o simplă idee echivalentul 
unui act și, prin urmare, de a pedepsi autorul unei idei tot 
așa cum este pedepsit autorul unui delict.

Cerând judecătorilor să pedepsească idei ca 
atare, noile legi de cenzură franceză le impun, prin 
urmare, să se rupă de acest imperativ de raționalitate 
a dreptului modern. Li se impune să se întoarcă la 
modurile de gândire ale societăților în care ideile erau 
considerate ca având în sine o cauzalitate intrinsecă, 
un fel de forță magică malefică – și anume la vechile 
societăți pre-științifice (primitive sau tradiționale). Într-
adevăr, în aceste societăți, ordinea socială se baza pe 
unanimism. Deci, simplul fapt de a enunța idei contrare 
miturilor în vigoare a fost perceput de către comunitatea 
ca o amenințare, și, în acest sens, unele idei puteau fi 
considerate, prin ele însele, ca fiind o crimă.

Ceea ce li se cere acum judecătorilor francezi 
este de a reveni la acest mod de gândire arhaic. De 
fapt, se așteaptă ca aceștia să estimeze vagul potențial 
de prejudiciu social al observațiilor incriminate; 
dar tocmai am văzut că o relație cauză-efect între o 
declarație făcută de cineva și un rău social suferit de 
colectivitate este strict nedemonstrabilă, atât de către [p. 
50] științele sociale cât și prin mijloacele convenționale 
de investigație ale dreptului penal. Nu le mai rămâne 
decât să se plaseze pe un plan general și să raționeze 
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ca psihologi sociali, sociologi, politologi sau istorici, 
adică personaje capabile de a afirma, cu o anumită 
probabilitate, că difuzarea unui astfel de tip de mesaj 
ar putea avea efecte nocive asupra viitorului societății. 
Dar, atunci când majoritatea personajelor savante și-ar 
împăna analizele cu scrupule de metodă și îndoieli de 
principiu, judecătorii, vor trebui să vorbească în aceste 
chestiuni într-un mod asertoric, deoarece justiția trebuie 
să decidă și deciziile sale au sens și legitimitate numai 
dacă judecătorii pot depăși îndoielile pentru a avea o 
certitudine absolută sau, cel puțin, convingerea intimă 
privind vinovăția acuzatului.

De exemplu, dacă domnul Vanneste a fost 
condamnat de două ori, fiindcă judecătorii au 
considerat că simpla existență, în spațiul mediatic, 
a sintagmei „homosexualitatea este inferioară față 
de heterosexualitate, deoarece dacă toată lumea ar fi 
homosexuală, rasa umană ar pieri”, de fapt, ar putea 
efectiv provoca un comportament discriminatoriu 
împotriva homosexualilor (acum sau mai târziu, în 
Franța sau în altă parte). La fel, dacă procesul domnului 
Pétré-Grenouilleau ar fi avut loc,1 judecătorilor li s-ar 
fi cerut să răspundă, da sau nu, la întrebarea dacă 
publicarea analizelor acestui autor asupra caracterului 
multimilenar și universal al sclaviei era într-adevăr 
capabilă să provoace comportamente rasiste (acum sau 
mai târziu, în Franța sau în altă parte). Și ar fi răspuns.

Repet, problema este că predicțiile de acest gen 
nu au nicio bază științifică. Când este vorba de a estima 
rolul ideilor în devenirea societăților, chiar și psihologii 
sociali, sociologii, politologii sau istoricii care și-au 
dedicat viața studiului societății pot face doar presupuneri 
prudente, și, în orice caz, acestora [p.51] nu le-ar trece 
prin minte să facă predicții deterministe privitoare la 
legătura dintre afirmațiile singulare emise într-o zi de 
cineva și acțiunile criminale comise mai târziu și în alte 
locuri de către alte persoane. Judecătorii sunt a fortiori 
incapabili, ei care nu sunt specialiști în știință sociale 
și ale căror analize în aceste domenii pot fi doar simple 
opinii, mai mult sau mai puțin sumare și aproximative. 
Și asta nu e tot. Să presupunem că o afirmație de tipul 
„dacă toată lumea ar fi homosexuală, specia umană nu 
ar putea supraviețui” ar putea într-adevăr să joace un 
rol în geneza stării de spirit a cuiva care, mai târziu, ar 
avea un comportament discriminatoriu la adresa unui 
homosexual, acest delict încă nu a avut loc la data 
afirmației și nu există dovezi că autorul afirmației ar 
aproba acest presupus comportament viitor, cu atât mai 
puțin că ar dispus să-l adopte el însuși. Deci, atribuirea 
unei responsabilități în această ipotetică crimă viitoare 
este pur arbitrară.

Prin urmare, atunci când legile de cenzură 
cer ca un judecător să răspundă decis la astfel de 
întrebări, atunci când nici intelectual , nici moral nu 
poate exista o certitudine, el va fi constrâns să revină 
la logica vinovăției colective și a țapului ispășitor 
care a predominat în societățile preștiințifice.2 Nu-i 
rămâne decât să rezoneze în conformitate cu această 
„logică”, foarte asemănătoare, dacă ne gândim bine, cu 
procedeele mentale ale vrăjitorilor și preoților, evocate 
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mai sus [sintetizabile astfel]:
Există astăzi oameni răi în Franța (extrema 

dreaptă, „șoviniștii”, „homofobii”, „rasiștii”, 
„antisemiții”, „francezii-nativi”, „identitarii” etc.), 
categorii despre care se presupune că ar fi evident 
vătămătoare social pentru toți, fapt suficient demonstrat 
(de cine a fost și care este valoarea științifică a unor 
astfel de demonstrații, întrebarea nu va trebui discutată, 
cu atât mai puțin să fie evocată la tribunal, discutată și 
rezolvată argumentat); întâmplarea sau [p. 52] diligența 
unei asociații (care ne este a priori simpatică, mai 
ales că este subvenționată din fonduri publice, ceea 
ce dovedește că este acceptabilă pentru anumite forțe 
sociale și pentru unele organizații partizane sau sindicale 
care, nici ele nu ne sunt antipatice, sau care, măcar, 
trebuie menajate) atunci când îl avem în plasă pe unul 
din acești răufăcători; trebuie să-l condamnăm, pentru 
că, chiar dacă el ar fi personal nevinovat, pedeapsa care 
i se va aplica îi va țin la respect pe acei cetățeni care 
ar putea gândi ca el, printre care există cu siguranță 
culpabili virtuali sau reali. Chiar dacă acest om nu este 
responsabil personal pentru niciun rău suferit de cineva, 
pedepsindu-l, noi combatem un rău social. Oare nu este 
o politică bună să știi să sacrifici indivizi, atunci când 
binele comunității o cere?3

Aceasta este abordarea mentală holistică pe care 
noile legi de cenzură o presupun sau o generează în 
judecători. [p. 53]

Inchiziția, ieri și azi

De unde și apropierea, pe care unii au făcut-o cu 
îndreptățire, între această abordare și cea a Inchiziției, 
de nefericită memorie. În ambele cazuri, de fapt, ceea 
ce se intenționează este implementarea unui proces de 
profilaxie socială bazat pe credințe iraționale.

Inchizitorii și mulți dintre contemporanii lor au 
crezut cu adevărat că o comunitate riscă serios dacă le 
permite unora dintre membrii săi să exprime sau chiar 
să coacă în sufletul lor idei eretice sau altfel păcătoase, 
din cauza cărora Dumnezeu nu ar fi omis să se răzbune 
pe întreaga comunitate. Cum aceștia nu putea examina 
judecata lui Dumnezeu, au crezut că este datoria lor să 
prevină mânia Sa, privându-l în avans de pricina mâniei, 
prin eliminarea fără cruțare a păcătoșilor. Distincția lui 
Abélard, menționată mai sus, între crimă și păcat, nu 
a fost de fapt niciodată acceptată de Biserică, în ceea 
ce privește erezia. Pentru Inchiziție, păcatul ereziei 
amenința comunitatea de credință și, prin urmare, pacea 
publică; în acest sens, ea ar putea și ar trebui fi tratată 
ca o crimă. Din nou, nu ar fi necesar să fie dovedite 
responsabilități individuale în manifestarea unei 
calamități sociale. Doar gândul rău era deja periculos, 
cu atât mai mult cu cât,  într-un popor de păcătoși, ideile 
rele sunt mai contagioase decât cele bune și păcatele 
mai atractive decât exemplele de sfințenie. Devenea 
necesară uciderea ideilor rele abia încolțite, fără să se 
încurce în nuanțe: ucideți-le pe toate, Dumnezeu le va 
cunoaște pe ale sale, să tăiem membrul pentru a preveni 
răspândirea cangrenei în tot corpul.
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În Franța de astăzi, desigur, această dimensiune 
teologică sau superstițioasă nu este explicită. Dar 
analogia este reală. În ambele cazuri, este pentru că nu 
înțelegem [p.54]mecanismele sociale implicate care se 
simt autorizate să procedeze la o generală epurare prin 
vânarea opiniilor neconforme, fie că există sau nu un 
delict. Un cetățean oarecare a spus despre „arabi” sau 
„homosexuali” ceva care nu ar trebui spus; noi trebuie 
să condamnăm acest cetățean, astfel încât nimeni din 
țară să nu mai îndrăznească să spună, sau chiar, dacă 
este posibil, să gândească așa ceva, și că comunitatea să 
fie protejată de orice pată și, se speră, astfel, scutită de 
risc oricărei tulburări. În ambele cazuri, abordarea este 
irațională și dovedește un mod gândire de tip magico-
religios.

Fără nici o știință reală care să ghideze acest 
proces, condamnările nu se pot baza decât pe cele 
mai răspândite convingeri larg împărtășite de clasa 
vorbitorilor oficiali, „gândirea unică” pe care oameni 
puțini atașați la idealul științei și puțin respectuoși de 
libertățile individuale se pot crede îndreptățiți să o 
impună întregii comunități, o „gândirea unică” care este 
o credință sau o ideologie.

Prin urmare, judecătorilor francezi moderni li 
se cere să facă acelaşi lucru pe care Inchiziția l-a cerut 
cândva teologilor, și anume să verifice conformitatea 
gândurilor fiecărei persoane cu o anumită ortodoxie. Nu 
li se cere să pedepsească o crimă, ci disidența sau erezia. 
Nu o crimă, ci un păcat. Li se cere în mod hotărât să 
impună regresia legii penale franceze la stadiul ante-
Abélard.

Să observăm că Biserica avea, pentru a îndeplini 
această sarcină de cenzură, o dogmă explicită și ferm 
stabilită. Inchizitorii au fost recrutați în raport cu 
competența lor teologică. Din perspectiva unei dogme 
precise au fost chemați să judece gândurile suspecților 
care le erau deferiți. Demersurile lor aveau, prin 
urmare, un fel de coerență intelectuală. Dacă ei puneau 
o întrebare unui acuzat și răspunsul său era deviant, de 
exemplu, că Divinitatea este duală și nu trinitară, sau nu 
există nici o comunicare între idiomurile naturii umane 
și [p. 55] natura divină a lui Hristos, decalajul era 
imediat vizibil. Sancțiunea avea o aparența justiției sau 
măcar regularității. Cum dogma era publică și perfect 
cunoscută de clerici, sancțiunea judiciară a fost într-o 
oarecare măsură anticipabilă, ceea ce dădea creștinilor 
supuși jurisdicției inchizitoriale ceea ce noi numim 
astăzi o securitate juridică bună.

Se pare că cercurile politice care au adoptat 
legile cenzurii franceze nu au îndrăznit încă să impună 
în mod explicit o ideologie de stat unică și obligatorie 
și nici să pregătească, ca în țările totalitare, comisari 
politici autorizați cărora le-ar revine mandatul 
verificării conformității gândirii concetățenilor la 
această ideologie. Au crezut că ar fi mai bine să-și 
ascundă dorința de control ideologic sub masca legilor 
penale obișnuite. Problema este că, în acest proces, 
au impus judecătorilor misiunea de control ideologic, 
străină vocației și formării lor. Rezultatul practic este 
că judecătorii pot îndeplini această misiune numai în 
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funcție de ideile lor personale, adică, după caz, ca activiști 
politici de dreapta sau de stânga (mai des de stânga, dacă 
luăm în considerare recentele hotărâri pronunțate), sau 
pur și simplu ca scribalăi, de unde variațiunile eratice ale 
jurisprudenței, menționate mai sus.

De asemenea, au obținut un alt rezultat care, 
gândindu-ne bine, a fost probabil scopul întregii acțiuni. 
Dacă legile cenzurii franceze nu fac în mod explicit din 
exprimarea anumitor opinii o infracțiune, așa cum o 
face legea Gayssot („cu onestitate”), ele stabilesc totuși 
în Franța o gamă imensă de noi delicte de opinie.

Într-adevăr, întrucât legile cenzurii nu furnizează 
niciun criteriu intelectual riguros pentru a decide care 
opinii sau vorbe amenință ordinea publică și că ele nu 
au nevoie de nimic altceva, în această materie, decât 
de convingerea intimă a judecătorilor, care va reflecta 
doar convingerile lor [p. 56] ideologice, se poate spune 
că astfel de legi pun în afara legii toată gama de idei 
exterioare ideologiei predominante în cadrul sistemului 
judiciar. Un set de noi crime de opinie este astfel creat la 
umbra aruncată de aceste ideologii. Acum, ele sunt forjate 
în facultățile de Drept Public și în Școala Națională a 
Magistraturii, apoi ele întrețin și, eventual, se rigidifică în 
interiorul partidelor, sindicatelor sau sectelor4 ale căror 
membri sunt judecătorii. Prin urmare, ele au inevitabil o 
anumită culoare politică. Prin urmare, legile pe care le 
discutăm, chiar dacă nu sunt de jure veritabile cenzuri 
ale opiniei, conduc de facto la cenzurarea unei gamă 
largi de opinii, cele care nu sunt de culoarea majorității 
corporației judecătorilor. Dar cenzurarea opiniilor este 
contrară principiilor fundamentale ale democrațiilor 
liberale. Astfel legea noastră penală ajunge să încalce 
principiile constituționale care garantează libertatea de 
opinie și de exprimare, precum și instrumentele juridice 
internaționale pentru protecția drepturilor omului, la 
care Franța a aderat.

Ne putem distra a înșira dogmele ideologiei sau, 
mai degrabă, ale acestei adevărate noi religii, la care 
judecătorii care au pronunțat recent unele condamnări 
par să adere – ceea ce înseamnă a redacta programul 
școlii de comisari politici pe care legislatorii ar trebui 
să se decidă a o institui într-o apropiată zi, dacă vor 
ca justiția franceză să fie demnă, în plan intelectual, 
de marii săi strămoși în materie de control ideologic, 
tribunalele Inchiziției.

Va  fi necesar ca educatorii să le inculce tinerilor 
judecători că 1) „diversitatea” a devenit norma în 
Franța, că Franța, nu a fost niciodată altceva decât un 
„tărâm de imigranți”, fără istorie proprie, fără cultură 
autohtonă și fără identitate; 2) că națiunile sau chiar 
civilizațiile sunt depășite, că metisajul universal, atât 
cultural, cât și rasial, trebuie să devină de acum înainte 
[p. 57] regula, si că va rezulta de aici o mai mare fericire 
a speciei umane, astfel încât cei care au o viziune 
diferită a istoriei universale și a intereselor superioare 
ale umanității, cred că este vital pentru ca aceasta să 
subziste în civilizații și națiuni, și intenționează să-și 
exercite dreptul de a se exprima public, sunt neapărat 
ființe rele și periculoase; 3) că colonizarea a avut doar 
efecte criminale și dramatice pentru popoarele în cauză, 
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astfel încât descendenții colonizatorilor ar trebui să se 
simtă responsabil pentru aceste crime și să nu vorbească 
niciodată despre colonizare în termeni favorabili sau 
măcar neutri; 4) căsătoria și familia nu mai sunt și nu 
ar fi trebuit să fie niciodată o normă socială valabilă, 
astfel încât, din nou, cei care se îngrijorează cu privire la 
atacurile împotriva acestor instituții sociale și insistă să 
le privilegieze în continuare din punct de vedere moral, 
atât față de copiii lor, cât și în dezbaterile publice, 
sunt ființe potențial dăunătoare; 5) că nu există nicio 
distincție morală sau socială între heterosexualitate 
și homo-, bi- și trans-sexualitate și că generalizarea 
comportamentelor și comportamentelor sexuale 
menținute anterior la periferie este bună și de dorit și 
nu poate avea niciun efect advers asupra psihologiilor 
individuale sau asupra echilibrului social general,de 
unde rezultă că orice afirmație contrară  ameninţă 
ordinea publică; 6) că la Vichy [capitala guvernului 
Franței neocupate de germani] și în Colaborare nu  au 
existat decât oameni de dreapta, faptul că inspiratorul 
principal și agentul Colaborării, Laval, a fost un activist 
de extrema stângă mai mult de douăzeci de ani și că 
liderii francezi pronaziști erau Marcel Déat, fostul 
număr doi al SFIO, și Jacques Doriot, fostul număr 
doi al Partidului Comunist, neavând nicio semnificație 
politică, ideologică, morală sau istorică; de unde 
se poate deduce că numai stânga este, prin natură, 
dușmanul nazismului și a tot ceea ce îi seamănă și că, 
în consecință, simplul fapt că un acuzat este hotărât să 
fie ostil stângii permite să fie bănuit de spirit  fascist, 
de colaborarea și, în general, de imoralitatea și injustiție 
– și uit cu siguranță alte dogme la fel de bine gândite, 
motivate. [p. 58]

Problema este că aceste teze, pe care unii cetățeni 
ar trebui să aibă cu siguranță dreptul de a le gândi și 
exprima vorbi poate fi considerate, de alții, false și 
ridicole în toate privințele, bazat pe ipoteze sociologice, 
psihologice și istorice fanteziste, lipsite de orice valoare 
științifică. E suficient să fi ceva mai cultivat decât, de 
obicei, rătăciții din mass-media și politicienii ca să știe 
că ele sunt de fapt mituri grosolane și utopii. Chestiunea 
este, prin urmare, să înțelegem cum acestea au putut 
deveni în câțiva ani, o ideologie de stat protejată de legi 
și care beneficiază de sprijinul brațului secular, și cum 
au fost astfel introdus în instituțiile noastre un elemente 
tiranic care ar fi uimit oamenii luminați a republicilor 
anterioare.

De fapt, înainte de a merge mai departe, trebuie să 
subliniez că autorii care urmăresc aceste idei au cauzat 
deja statului nostru de drept două daune colaterale 
grave: nesiguranța juridică, degradarea profesiei de 
judecător. [p. 59]

Incertitudinea juridică

Deoarece libertatea de exprimare, un principiu 
al valorii constituționale, este acum expusă cenzurii 
arbitrare de către judecători, putem spune că nu mai 
există certitudine juridică pentru cetățenii francezi care 
intervin în dezbaterea publică.

De când cu formulări juriștilor englezi ai 
secolului al XVII-lea regăsind, dincolo de secole de 
absolutism, spiritul dreptului civic antic, știm că legea 
este legitimă numai dacă a precizat în avans, ceea ce este 
permis și ceea ce este interzis. Din acest motiv, englezii 
au desființat Camera Înstelată5și Înalta Comisie, aceste 
tribunale excepționale create de Stuarții absolutiști, care 
condamnau supușii fără a se baza pe o lege promulgată 
anterior. S-a stabilit atunci solemn principiul nulla pœna 
sine lege – „o pedeapsă este legitimă numai în aplicarea 
unei legi stabilite anterior” –, care a fost adoptat de 
atunci de toate statele guvernate de dreptul modern. 
Acum este evident că noile articole din Legea presei și 
din Codul penal nu mai respectă acest principiu.

Într-adevăr, sunt interdicții atât de imprecise și 
de extinse – încât nu pot fi aplicate în toate cazurile 
(dacă am dori să le aplicăm în toate cazurile, ar trebui 
să fie băgați la închisoare trei sferturi dintre francezi). 
Prin urmare, aceste interdicții au statutul de amenințări 
esențialmente vagi, care planează asupra cetățenilor, 
și că acuzatorii privați sau judecătorii le pot pune în 
aplicare dacă și când vor, arbitrar și imprevizibil, ceea 
ce revine la a insecurizarea oricărei persoane vrând 
să susțină teze critice într-o gamă largă de subiecte 
sensibile. Așadar, ne întoarcem la zilele Camerei 
Înstelate și ale Înaltei Comisii, nu în totalitate, fără 
îndoială, întrucât nu am planificat încă tăierea urechilor 
sau ale capetelor infractorilor, ci în sensul că nu mai 
există previzibilitate, predictibilitate legală pentru 
cetățenii doritori [p. 60] să se exprime asupra unor 
astfel de subiecte. Poate că există chiar mai puține 
garanții, într-un sens, decât în țările în care Inchiziția 
domnea – pentru că va fi necesar să se aștepte până când 
judecătorii vor fi instruiți metodic în conformitate cu 
dogmele citate mai sus, astfel încât aceștia să nu mai 
judece după subiectivitatea lor arbitrară, încât inculpatul 
să știe cât de cât, dinainte, la ce se poate aștepta și să-și 
regăsească gradul de securitate juridică pe care îl avea în 
vremurile lui Torquemada.

Dar greșesc glumind. Căci este perfect adevărat 
că cenzorii, tocmai pentru că puterea lor este de esență 
vagă și știm că sancțiunile, chiar dacă acestea nu sunt 
frecvente, pot acoperi o gamă foarte largă de opinii, 
inclusiv cele mai moderate și anodine,  au reușit să 
creeze o situație de spaimă, de prudență, de autocenzură 
care înăbușă dezbaterea publică, și fac ca societatea 
noastră să nu mai fie liberă.6[p.61]

Pervertirea profesiei de judecător

Al doilea prejudiciu cauzat statului nostru 
de drept este transformarea judecătorilor în cenzori, 
obligați să-și asume un rol care e departe de vocația lor 
și îi dezonorează.

Neavând criterii raționale, strict legale pentru a 
judeca în cazurile care le-au fost supuse, ei nu pot judeca 
în funcție de procesul de expertiză juridică pentru care 
au fost instruiți și care este singura bază a creditului 
acordat în mod tradițional deciziilor lor. Ele se pot baza 
doar pe presupuneri și deducții nedovedite, care, de 
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altfel, ar avea un oarecare interes, dacă acestea au fost 
de la oameni cu foarte mare sociale abilități de știință, 
economie, istorie sau filozofie. Din păcate, fără a insulta 
judecătorii francezi care au absolvit facultățile de drept și 
școala de la Bordeaux putem spune că pregătirea lor nu le 
conferă în niciun caz astfel de competențe. Nefiind obligați 
să cunoască pe de rost Etica Nicomahică, De Officiis , 
nici II-a sau II-ae din Summa Theologica, acestea sunt, 
în materie de judecată morală și discernământ spiritual, 
aproximativ la nivelul Madamei Soleil, [cunoscută 
prezicătoare7]. Nu sunt mai bine echipați atunci când 
vine vorba de animarea dezbaterilor sociale majore. Când 
i se cere judecătorului să spună dacă acuzatul a avut 
dreptate sau a greșit să gândească anumite lucruri despre 
pericolele mișcărilor migratorii, posibile consecințe ale 
progresiunii8 demografice de origine extra-europeană, 
în detrimentul indigenilor din Europa, despre  efectele 
malefice ale traficului de sclavi negri organizat de către 
albi în secolul al XVII-lea secol în Africa sau Oceanul 
Indian, comparat cu comerțul cu sclavi al arabilor sau cu 
traficul intra-african, despre natura agresivă sau irenică 
a Islamului, despre valoarea societală a unor astfel de 
moravuri, despre contribuția la istoria umanității unei 
astfel de religii sau a unei astfel de culturi, sau chiar a 
crimelor naziste și a modalităților acestor crime, este 
clar că se presupune că judecătorii posedă competențe 
intelectuale pe care nu le au și nu le pot avea. [p.62]

Opiniile lor personale despre aceste subiecte nu 
au nicio valoare specială, sunt cele ale domnului Toată 
lumea. Cu toate acestea, pe aceste baze himerice au 
puterea de a ataca reputația, proprietatea și libertatea 
justițiabililor.

În toate aceste sensuri, putem spune că legile 
de cenzură îi obligă să transforme justiția într-un fel de 
caricatură și fac din ei complici ai unor procedee tiranice. 
Trebuie să înțelegem că ceea ce se așteaptă de la ei este, 
aproximativ, ceea ce se aștepta de la judecători sub 
regimul de la Vichy, ca să nu vorbim despre procesele 
de la Moscova sau de episcopul Cauchon – și anume, 
nu servirea dreptății ci acțiunea unor auxiliarilor unei 
politici.

Unii acceptă acest rol, cum se poate constata 
la citirea premiselor argumentative ale unor hotărâri 
recente conforme noilor legi, unde găsim argumentul 
că, deși actul reproșat pârâtului nu prezintă, în sine, 
o gravitate mare, trebuie „prevenită proliferarea 
unor astfel de acte”, oferind, în acest sens, societății 
un „semnal puternic”. Cu alte cuvinte, judecătorul 
nu acordă dreptate, ci se flatează că participă la 
guvernarea unei societăți. El nu judecă un acuzat la 
modul imparțial, în orb, în conformitate cu faimoasa 
alegorie a femeii legată la ochi, adică fără a se sinchisi 
de consecințele îndepărtate și ipotetice ale judecății, 
de care, însărcinat doar cu respectarea regulilor, el nu 
este responsabil. Acum, poartă o altă pălărie: se crede și 
vrea să fie investit cu sarcina de a desfășura un anumit 
program socio-politic, de a lupta împotriva unei astfel 
de dezvoltări sociale considerate (de cine?) nefericite, 
de a favoriza alte evoluții, judecate (de către cine?) de 
dorit, să „schimbe mentalitățile” într-o anumită direcție.
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Aceasta este o denaturare profundă a misiunii 
sale. Judecătorul este garantul ordinii publice, nu 
a primit mandatul de a o schimba. În particular, nu 
este inspectorul însărcinat de guvern să verifice dacă 
o anumită politică este executată de către cetățeni 
(literatura de specialitate privind dreptul dezvoltă 
abundent această distincție, care a fost explicată în 
special de către juriștii [p.63] englezi și americani ai 
secolelor al XVIII-lea  și al XIX-lea9). În societățile 
libere (situația e diferită în societățile despotice sau 
totalitare, si este chiar unul dintre principalele criterii 
care permit să se facă distincția între una sau alta), 
singurul scop legitim al justiției este acela de a asigura 
ordinea publică, nu pentru a schimba ordinea, darămite 
să o revoluționeze în numele unei utopii, pretinsă 
misiune pe care și-o asumă sau și-o dau poate unii  
judecători „roșii” sau francmasoni, misiune pe care însă 
Constituția franceză nu o recunoaște ca fiind misiunea 
ordinii judiciare.

În cazul în care judecătorii se doresc executorilor 
unei politici, întrebarea este , de altfel, să știm: o politică 
de discutat și decis de către cine? Cum se întâmplă 
foarte rar în Franța, politica guvernului, în raport cu 
care știm că judecătorii și sindicatele își apără vigilent 
independența, este de temut că politica slujită este cea 
discutată în unele partide, în sindicate sau secte ale căror 
membri sau simpatizanți sunt judecătorii (pentru că este 
puțin probabil ca un judecător să se proclame singur 
profet social și, mai mult, judecățile judecătorilor fiind 
cel mai adesea colegiale, o voință individuală nu ar fi 
suficientă). Dacă acesta ar fi cazul, nu ar fi de mirare 
părtinirea evidentă a multor hotărâri recente.10

Este în interes public să „discriminăm”

Să revenim acum la întrebarea de fond. Motivul 
pentru care legile cenzurii sunt grav dăunătoare 
intereselor generale și încalcă imprudent logica liberală 
a Legii din 1881 este că, prin interzicerea emiterii unor 
mențiuni privind anumite categorii ale populației, ele 
condamnă practic orice dezbatere publică liberă cu 
privire la un număr mare de probleme sociale și, ca 
urmare, obstrucționează viața democratică normală.

Într-adevăr, nu există afirmații sociologice sau 
politice care să nu implice distincții, clasificări, judecăți 
sau judecăți de valoare relative la anumite categorii 
de persoane. Este inevitabil ca multe dintre aceste 
judecăți să fie negative, deoarece există multe lucruri 
care merg prost în societățile noastre și este firesc ca 
analiza cauzelor acestor rele să ducă la critica situațiilor 
cauzatoare, și chiar, dacă este cazul, la incriminarea 
ca responsabili, a diverse categorii de oameni. Deci, 
interzicerea exprimării opiniilor critice privind un vast 
ansamblu de grupuri sociale echivalează, în practică, a 
interzice orice analiză socială și politică, cel puțin orice 
analiză – serioasă și aprofundată.

De exemplu, se pot judeca adevărate sau false, 
simpatice sau antipatice afirmațiile domnului Vanneste 
privind homosexualitatea, care, dacă ar fi generalizată, 
ar duce la dispariția speciei umane, dar este absolut 
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imposibil a susține, cu excepția cazului în care doriți să 
modificați integral sensul cuvintelor (care îl evocă din 
nou pe Orwel, [cu distopia 1984], că afirmațiile dlui 
Vanneste constituie „îndemnuri la ură” la adresa cuiva 
și s-ar înscrie în logica defăimării și a insultei. Ele sunt 
afirmații cu caracter general, sociologic, antropologic 
și filosofic pe care am avut întotdeauna dreptul să le 
exprimăm [p. 66] în țările libere. Este desigur posibil 
ca ele să-i nemulțumească pe unii, dar acest fapt singur 
nu le face nici false, nici contrarii ordinii publice, nici 
măcar inutile din punct de vedere social – deoarece 
se poate întâmpla, și se întâmplă adesea, că acei care 
au făcut obiectul unei critici să aibă în final un folos, 
fiind astfel informați cu privire la aspectele legate ale 
problemelor dezbătute, pe care nu le percepuseră inițial.

Acest caracter al dezbaterii critice libere de 
a fi bun pentru interesul general a fost bine înțeles și 
recunoscut în țările democratice de la Iluminism încoace 
și chiar mai înainte. Deci, este îndoielnic că promotorii 
legilor de cenzură au avut vreodată interesul general în 
vedere. Se pare mai degrabă că au fost, cum am notat 
anterior, revoluționari și utopiști voind să schimbe 
societatea folosind și abuzând de putere de stat. Acești 
utopiști nu sunt primii din istorie, dar ceea ce este nou 
și îngrijorător este că s-a revenit atât de ușor – în Franța, 
la ideea controlului de stat asupra spiritelor, după două 
sute de ani de progres al democrației liberale.

De fapt, societățile democratice moderne nu 
mai sunt, precum erau societățile tribale de odinioară, 
„grupuri în fuziune”, colectivități în care unanimitatea 
este indispensabilă ordinii sociale. Acestea sunt 
societăți pluraliste în care este normal, sănătos și fecund 
ca viziuni ale lumii și proiecte sociopolitice să existe 
și să concureze. Legea trebuie să se asigure doar că 
această ciocnire de idei nu compromite pacea socială, 
de unde și reprimarea penală necesară a violenței sau 
chiar, dacă vreți, a „incitării la violență” atunci când este 
directă și explicită. Dar națiunile civilizate occidentale 
au înțeles, după ce au plătit prețul greu a războaielor 
religioase și a experimentelor totalitare, că rolul legii se 
termină aici. Aceasta nu poate fi folosită ca armă pentru 
a impune o anumită direcție ideologică, cu atât mai 
puțin unanimitatea intelectuală și afectivă. Revenirea la 
această utilizare a puterii coercitive a statului constituie, 
prin urmare, o regresie marcată a instituțiilor noastre 
[p.67]. Și chiar – oricâtă suferință ar putea provoca 
acest adevăr unora – suntem îndreptățiți să spunem 
că această utilizare a forței de stat împotriva libertății 
de exprimare și a pluralismului aparțin fascismului: 
detestarea dezbaterii libere, ura față de gândire pe 
care o exală legile noii cenzuri franceze sunt similare 
obscurantismului și misologiei societăților fasciste 
istorice care au ars întotdeauna cărți, au persecutat 
intelectuali și au pretins să fondeze consensul social pe 
eliminarea violentă a oricărei critici.

Se va obiecta că aceste legi nu interzic să se 
vorbească rău despre nimeni, ci doar despre anumite 
categorii sociale – considerate mai fragile decât altele: 
evrei, străini, „minorități vizibile”, negri, imigranți, 
homosexuali, persoane cu dizabilități, femei ... La care 

trebuie să se răspundă că crearea unor legi speciale 
pentru a interzice orice discurs privitor la anumite 
categorii revine a le conferi, în sens strict, un privilegiu 
contrar principiului fundamental de egalitate în fața 
legii care ar trebui să prevaleze din 1789. Aceasta este 
ceea ce Consiliul Consultativ Național pentru drepturile 
omului, a subliniat în avizul său de respingere a legii 
privind HALDE11 Cum să nu vedem, în plus, că acest 
privilegiu este contraproductiv, contrariu intereselor 
reale pe termen lung ale acestor categorii fragile, cu 
atât mai mare cu cât consensul cu privire la principiile 
care stau la baza acestui regim este puternic; iar acest 
consens poate exista doar în favoarea unui stat care 
nu privilegiază pe nimeni și protejează necondiționat 
libertățile tuturor. Membrii categoriilor citate 
beneficiază deja de toate protecțiile dreptului comun, 
atât împotriva atacurilor asupra oamenilor și a bunurilor, 
cât și împotriva defăimării și a insultelor publice sau 
împotriva discriminării în viața economică, astfel cum 
este prevăzut și sancționat de articolul 225-2 din Codul 
penal Cod. Este suficient să se aplice în mod eficient 
această lege comună în toate cazurile.

Toate aceste protecții există în virtutea Codului 
civil și a Codului penal și nu datorează nimic legii presei. 
De ce am simțit atunci nevoia să o îndulcim, astfel încât 
categoriile în cauză, și numai ele, să fie protejate, în plus, 
împotriva simplelor observații critice? Cum se justifică 
faptul că nu mai avem dreptul să vorbim pur și simplu 
despre ele? Nu există pericol aici pentru alte categorii 
sociale? Este cunoscut de la Platon gândind la  inelul 
lui Gyges, precum și de când cu marile doctrine stoice 
ale moralității, dorința profundă a unui om determinat 
să facă rău este să fie invizibil, deoarece invizibilitate 
îi garantează impunitate. Așadar, dacă un grup reușește 
să interzică să se vorbească despre el, el a obținut 
invizibilitate și, ca atare, capacitatea de a comite abuzuri 
în totală impunitate. Faptul că legile de cenzura au făcut 
ca anumite categorii sociale citate să devină intangibile 
este cu siguranță voința de puterea unora dintre aceste 
categorii sau a unor dintre membrii lor.

În cele din urmă, categoriile devenite intangibile 
grație legilor de cenzură reprezintă mase atât de mari 
încât, dacă cineva nu mai are dreptul de a vorbi despre 
ele în mod liber, nu mai există practic nici un subiect 
social abordabil pentru o analiză aprofundată. De 
exemplu, în aceste vremuri de globalizare și schimbări 
majore economice și sociale, a critica imigrația [p. 70] 
nu mai este posibil decât prin asumarea riscului de a fi 
deferit justiției pentru „discriminare” și „rasism”, ceea 
ce înseamnă a interzice pur și simplu să ne  ocupăm 
de una dintre problemele majore actuale. Acest lucru 
subminează în mod evident calitatea și relevanța 
dezbaterii publice și, în acest sens, este contrar 
intereselor esențiale ale comunității naționale.

Evident, nu susțin că toată lumea ar trebui să 
poată spune toate lucrurile rele pe care le vrea despre 
oricine, fără ca cineva să reacționeze. Este clar că, 
dacă cineva vorbește prostii sau face comentarii rău 
intenționate despre musulmani, negri, homosexuali, 
persoane cu dizabilități etc., cei care gândesc de bine 
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privitor la aceste grupuri sociale sau cei care se tem de 
diseminarea ideilor pe care le dezaprobă, nu ar trebui 
sa stea cu brațele încrucișate. Ei trebuie să se exprima 
la rândul lor, în spațiul public, respingând acuzațiile 
false, permițându-și, dacă va fi necesar, să le ignore cu 
dispreț pentru a nu le oferi mai multă publicitate decât 
merită. Încă o dată, așa se menține în Franța, de la legea 
presei din 1881 și, mai general, în Europa și America, de 
când au existat regimuri democratice liberale, echilibrul 
opiniei publice a fost menținut. De opiniile, chiar și cele 
mai extreme sau bizare, erau liberi să se exprime, dar au 
fost respinse și a concurat de alții, astfel încât nu au reușit 
să convingă populația în ansamblu. Cu alte cuvinte, 
cenzura intelectuală și morală a ideilor considerate false 
sau periculoase este întotdeauna de dorit. Dar nici o 
dictatură nu este încrucișată atunci când folosiți armele 
intelectuale sau morale, ci legale. Când apelăm la brațul 
secular pentru a impune un conformism ideologic. 
Acest pas făcut către dictatură nu este doar urât, ci este 
periculos pentru civilizaţie. Este, pentru societățile 
noastre, o regresie marcată, care ne aduce înapoi sub 
Revoluția Franceză, care chiar ne aduce înapoi într-un 
sens, așa cum am văzut, la cele mai întunecate secole 
ale Evului Mediu și care ne aduce cu siguranță și mai 
aproape din acestea [p.71]alte regresii civilizaționale 
cum au fost totalitarismele moderne.12De fapt, ne putem 
întreba dacă motivația profundă a cenzorilor nu este 
de natură religioasă; dacă nu ne oferă o regresie sub 
secularismul modern.

IV. PURUL ȘI IMPURUL

Ceea ce este frapant în poliția de idei care a 
fost înființată de câțiva ani în Franța este caracterul 
său cripto-religios. Persoanelor care enunță fapte și 
argumente referitoare la  imigrația, familie și morala 
sexuală, școală, securitate, politica penală, politică 
socială, impozitare etc., cele care nu merg în sensul 
ortodoxiei dominante, nu li se opun alte fapte sau alte 
argumente, ci doar un baraj de inadmisibilitate. Nu vrem 
să ne certăm cu primii, vrem să dispară pur și simplu din 
spațiul public și societatea să fie purificată de prezența 
lor.

Aceste prohibiții absolute amintesc anumite 
trăsături caracteristice mentalității magico-religioase. 
În primul rând, vocabularul curios folosit, împrumutat 
inconștient din fanatismele de altădată. Atunci când o 
teză sau o expresie neconformă se profilează la orizont, 
se folosesc tot mai frecvent exclamații despre „emanații” 
și „grețoase” mirosuri care ar emana dinspre ei (acest 
limbaj ridicol este prezent în mod obișnuit în vocabularul 
jurnalistic). Or, fanaticii din vechime se plângeau de 
mirosurile de sulf pe care ereticii le răspândeau și care 
trebuiau să provină din vizuina lui Satan. Este un limbaj 
al exorciștilor! Surprinzătoare este și imprecizia funciară 
a acestui vocabular. Vom spune, de exemplu, că opiniile 
incriminate „amintesc cele mai întunecate ore ale istoriei 
noastre”. Este o aluzie, în general, la evenimentele 
din cel de-al doilea război mondial. Dar oamenii care 
folosesc acest limbaj nu ar putea de cele mai multe ori 

să citeze fapte sau date despre acele „ore întunecate” 
sau să articuleze cel mai mic raționament precis, care 
să arate că există vreo legătură între opiniile în cauză 
și crimele naziștilor. În general, majoritatea jurnaliștilor 
francezi de astăzi au devenit incapabili și nedoritori să 
discute despre problemele de fond ca oameni educați 
și rezonabili. Confruntați cu o opinie heterodoxă, ei nu 
mai știu, hotărât, decât să pronunțe cuvinte și să facă 
gesturi de exorcizare, ca și bigoții de odinioară [p.77] 
care, mirosind necredincioșii oriunde, se îndepărtau în 
grabă, făcându-și cruce cu gesturi largi.

Vom spune că respingerea imoralității este până 
la un punct intuitivă sau instinctivă și că nu trebuie 
întotdeauna să raționăm cu a + b atunci când vine 
vorba de a interzice un comportament rușinos. Fără 
îndoială, dar tocmai moralitatea, în sensul obișnuit al 
cuvântului, nu are nicio legătură cu aceste chestiuni. 
A spune că imigrația masivă și neînsoțită de integrare 
riscă să deterioreze țesătura societăților europene și, 
deci, să semene nenorocire în Europa, fără a rezolva în 
mod necesar problemele lumii a treia, nu este adevărat 
sau fals. Este o afirmație sociologică și politică care 
în sine nu este nici morală, nici imorală. Dorința de 
a schimba școala pentru a reinstrui oamenii de știință 
și experții de care are nevoie țara poate fi o speranță 
deșartă, dar nu este o crimă rușinoasă. A pune la îndoială 
valoarea societală pe termen lung a promovării homo-, 
bi- sau trans-sexualității ca un comportament normal, 
pus strict pe picior de egalitate cu heterosexualitatea și 
cu fundarea unei familii, sau a se interoga cu privire la 
dezvoltarea psihologică a copiilor care vor fi educați 
de cupluri homosexuale, nu exprimă o „homofobie” de 
neiertat și cu atât mai puțin din nu știu ce impuls pervers 
și „grețos”. Cu toate acestea, discursurile de acest tip 
sunt interzise din spațiul public. Ele sunt interzise nu ca 
o concluzie bazată pe argumente plauzibil, ci a priori, 
în favoarea unor mișcări necugetate și adesea violente.

Aceste comportamente care nu sunt nici 
raționale, nici morale – respectă așadar o logică diferită. 
Putem crede că provin din structuri mentale tipice 
societăților preștiințifice și sunt ceea ce antropologii 
numesc fenomene de tabu, care constau în a nu judeca 
și a clasifica ideile în funcție de criteriul adevăratului 
și falsului, ci în conformitate cu criteriul purului și al 
impurului, [al necuratului].

De exemplu, în societățile tradiționale 
musulmane, structurăm ideile și comportamentele (și nu 
doar cele [p. 78]alimentare) în conformitate cu ceea ce 
este halal, adică conform și autorizat,  și ceea ce este 
haram, adică blestemat și interzis. Această împărțire 
constituie o normă rigidă sancționată de pedepse dure, 
în timp ce nu există nimic rațional în ea. Nimeni nu 
putea spune de ce ceea ce este permis este permis, de 
ce ceea ce este interzis este interzis; ceea ce decide este 
voința impenetrabilă a lui Allah, așa cum este raportat 
de Coran și de tradiții. Mai general - în societățile în 
care există ceea ce Levy-Bruhl a numit mentalitatea 
primitivă, cea care decide [licitul și ilicitul] legalitatea 
și ilegalitatea este voința zeilor și strămoșilor, așa cum 
a raportat mitul. De exemplu, găsim în Biblie unele 
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interdicții ciudate, care sunt în mod evident resturi ale 
vechilor mituri de origine, cum ar fi fierberea iezilor în 
laptele mamei lor13 sau aceea de a mânca dintr-un animal 
nervul coapsei14 Să adăugăm că această iraționalitate a 
structurilor de tabu este însoțită de ne-universalitatea 
lor: căci normele și interdicțiile într-o societate arhaică 
depind de mitul fondator propriu, ele sunt concomitent 
ilegitime, de neînțeles și inaplicabile oamenilor dintr-o 
altă societate.

S-ar putea ca Franța modernă să fi căzut din 
nou în mentalități arhaice și iraționale care decurg din 
această logică. Miturile noii religii care domnește în 
Franța au falsificat într-adevăr valori transcendente 
și interdicții foarte specifice, legate de anumite 
evenimente din istoria noastră, pe care această religie 
le consideră fondatoare și pe care le-a mitificat15, și care 
sunt incomprehensibile unui străin.

De exemplu, masoneria a devenit un subiect 
tabu pur și simplu pentru că a fost interzisă de guvernul 
de la Vichy. Exprimați cea mai mică critică la adresa 
ei, spuneți că principiul secretului [p.79], organizarea 
și rețelele sale pot include aspecte nedemocratice, 
manifestând chiar față de ea o curiozitate care depășește 
convenabilul, devine, pentru cei care o riscă, un fel 
de semn satanic de apartenență care merită rugul (în 
timp ce un studiu aprofundat al francmasoneriei, a 
structurilor, metodelor, obiectivelor sale, a prezenței 
sale în partide de dreapta și de stânga, în sindicate, în 
justiție, poliție, Educație Națională, în alte ministere, în 
marile întreprinderi publice etc., ar fi în mod evident de 
cel mai mare interes pentru știința politică dacă s-ar vrea 
ar fi cu adevărat o știință).

Un alt exemplu: pentru a controla imigrația 
ilegală, unii parlamentari sugeraseră, în urmă cu câțiva 
ani, să se instituie teste ADN pentru a verifica filiația 
solicitanților pentru reunificarea familiei. Dar această 
sugestie a fost prezentată într-o media franceză ca având 
caracteristici „nauséabonds” [puturoase, cu referință 
la nazism], deși nu a existat nici o violență în această 
măsură, nici vreo nedreptate față de străini cu bună 
credință și că aceasta ar fi fost adoptate în multe țări 
perfect democratice din Europa și America de Nord. Dar 
simplul fapt al utilizării unui parametru biologic părea 
să amintească experiențele testelor naziste medicale și 
rasiale. El le-a amintit doar simbolic și prin amalgamare. 
Nu a existat analogie reală, nici în intenția care 
guvernează măsura, nici în termenii săi, între proiectul 
de lege francez și practicile naziste din lagărele de 
muncă, dar apropierea confuză a fost suficientă pentru a 
clasifica idee drept tabu, interzis, odios și rușinos.

La fel, când a izbucnit epidemia de SIDA , au 
fost diabolizați cei care, de la Frontul Național până la 
Biserica Catolică, au spus că prima măsură care trebuie 
luată ar fi limitarea relațiilor sexuale la partenerii 
cunoscuți și legitimi. Este posibil să fi fost un răspuns 
incomplet sau inadecvat sau chiar fals, dar în ce fel a fost 
ticălos și a meritat manifestările [p.80] de ură isterică 
al căror obiect a fost ea? Cea mai probabilă explicație 
este că ea a atins un alt tabu, eliberarea moravurilor 
și, în special, sexualitatea timpurie a adolescenților, 
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dogmele esențiale ale noii religii, care intenționează 
să înlocuiască familia tradițională, declarată închisă 
și egoistă, cu o unică mare familie socială într-o 
„recompunere” neîncetată care va popula Templul.

Am putea înmulți exemplele. Multe întrebări 
societale, în Franța,  sunt acum refractate, distorsionate, 
suspectate de aceste filtre cripto-religioase. Germanii sau 
canadienii pot discuta dacă au nevoie sau nu de lucrători 
străini și, dacă da, în ce condiții, în ce număr, cu ce 
calificări. În Franța, simplul fapt de a pune întrebarea este 
„ignobil” și „contrar tradițiilor noastre” (fixat de cine?). 
Suedezii, olandezii sau elvețienii au reușit să discute 
problema dacă au avut prea multe cheltuieli publice 
și prea mulți funcționari, răspunzându-se afirmativ și 
acționând în consecință. În Franța, simplul fapt de a pune 
întrebarea îl face pe autorul său un „anti-republican” 
suspect. Socialiștii spanioli și germani au putut, din 
motive de justiție și de eficiență economică, elimina 
impozitul pe avere. În Franța, oricine sugerează o astfel 
de măsură e tratat drept dușman declarat al săracilor și un 
personaj asocial de care ne îndepărtăm cu spaimă.

Regresia unei proporții deloc neglijabile a clasei 
vorbitorilor de limbă franceză la stadiul mental al 
societăților precivice este marcată de alte două trăsături 
care sunt inseparabile de aceasta: rolul crescând al 
imitației de turmă și sacrificiul ritual al țapilor ispășitori 
.

Am văzut că s-a răspândit în Franța un mod 
mimetic de difuzarea a informațiilor, tipică societăților 
arhaice, așa cum au fost analizate de René Girard. 
Amintesc că, potrivit acestui autor, societățile arhaice 
au ca legătura lor socială mitul și [p.81] ritualuri care nu 
pot fi puse în practică decât grație unanimității obținute 
prin imitație, sau mimesis. În aceste societăți, nu există 
libertăți individuale, nici gândire critică. În cazul în 
care sunt implicate convingeri colective, indivizii nu 
au reflexul de a încerca să gândească prin ei înșiși și 
pentru a-și forma propria lor opinie prin examinarea 
realității obiective, independent de judecata altora. 
Ideile lor sunt rezultatul imitării înfricoșate, spăimoase 
a celorlalți. Fiecare își extrage convingerea despre 
real din opiniile altora, care au propria lor credință 
extrasă din convingerile altora, etc., într-un fenomen 
de contagiune „orizontală” a credințelor care pot avea 
un punct de plecare contingent, dar care, odată lansat 
„precipitatul chimic“ al contagiunii mimetice capătă 
soliditatea stâncii, devine Adevărul în sine, de care nici 
un individ nu se mai poate îndepărta, chiar dacă acest 
adevăr nu are nici o bază obiectivă.16

Această metodă de diseminare a adevărului 
s-a răspândit în mass-media franceză, care acționează 
ca o turmă în ultimii ani. Jurnaliștii, tot mai puțin 
calificați și având tot mai puține cunoștințe generale, 
nu mai știu altceva decât să repete ceea ce au citit în 
telegramele, depeșele AFP [Agence Francaise de 
Presse], în documentele remise lor de serviciile de presă 
ale ministerelor, și în articole scrise de colegii lor; nu 
mai fac deloc anchete personale serioase. Uneori, într-
adevăr, unul dintre ei se trezește, descoperă astfel că la 
Timișoara nu au existat masacrele anunțat în primele 
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rapoarte, iar în zilele următoare, după o ezitare valsată, 
turma de oi repornește în altă direcție, dar mereu în 
turmă. De fapt, ceea ce vor jurnaliștii și ceea ce le este 
suficient este ca informațiile, adevărate sau false, să fie 
în concordanță cu ideologia la care aderă, la triumful 
căreia își datorează cariera. Cu condiția ca AFP, 
Liberation sau Le Monde să fi dat imprimatur și nihil 
obstat,17vor transmite știrile fără alte examinări. [p.82]

Aceleași atitudini sunt predominante, de 
asemenea, în mediul academic (acest lucru nu are nicio 
legătură, bine înțeles, cu faptul că nivelul intelectual 
al universității s-a prăbușit în mai multe discipline, 
având în vedere masificarea universităților și recrutarea 
politico-sindicală care a prevalat acolo necontestată de 
patruzeci de ani). De fiecare dată când cineva spune 
sau scrie ceva contrar noii religii, zvonul blasfemiei 
se umflă. Autorul este condamnat imediat, și el este tot 
mai sever condamnat de oameni care știu tot mai puțin 
despre ce este vorba. La bătaia tam-tamului, din toate 
tufișurile, curajoși războinic alerg  să se alăture dansurile 
de sacrificiu, pregătiți să străpungă cu sulițele lor sau 
să-l copleșească cu jeturile de pietre pe cel despre care 
li se spune că este vinovat, dar despre vina presupus nu 
știu nimic de prima mână.

Ultimii ani ne-au oferit o mulțime de exemple. Voi 
cita unul care m-a frapat în mod special (și care m-a durut 
ca fost student la École normale supérieure de Saint-
Cloud). Un profesor de istorie de la ENS Lyon (fostul 
Saint-Cloud), Sylvain Gouguenheim, a publicat în martie 
2008 o carte intitulată Aristoteş au Mont-Saint-Michel, 
unde a studiat căile de transmitere ale culturii antice 
spre cultura europeană medievală. A arătat că această 
transmisie nu a fost nici prima, nici doar fapta arabilor, 
ci a urmat și rute directe, în special prin mănăstirea 
benedictină din Mont-Saint-Michel, într-un moment 
anterior Reconquistei și anterior multiplicării contactelor 
între lumea europeană și cea musulmană. Era această 
teză adevărată sau falsă? Să presupunem că, în principiu, 
ar putea comporta-unele erori, omisiuni sau aproximări. 
Toate acestea trebuiau să fie discutate cu argumente pro 
și contra, în reviste științifice și alte incinte academice. 
Dar în schimb, cartea a făcut obiectul unei campanii de 
denunțare și de ură absolut incredibile. [p.83]

O petiție a fost lansată, cu scopul de a-l elimina 
pe Sylvain Gouguenheim din profesoratul lui de la 
École Normale Superior, a fost târât în fața instanțelor 
de judecată, în conformitate cu legile pe care le-am 
prezentat mai sus (a fost exclus din CNRS [Centre 
Nationale de la Recherche Scientifique], prin aceeași 
acțiune de epurare, filosoful Roger-Pol Droit, care a 
avut imprudența publicării, despre carte, a unui articol 
non-ostil în ziarul Le Monde). Dovada caracterul total 
irațional și neștiințific a acestui fenomen colectiv este 
că petiția odioasă a fost semnată în câteva zile de sute 
de oameni care erau în imposibilitatea ca să fi citit 
cartea, deoarece nu ar fi fost material disponibilă într-o 
perioadă atât de scurtă! Prin urmare, este neîndoielnic 
că au semnat această petiție din pur mimesis, pentru 
că au primit mesaje electronice și apeluri telefonice 
susținând că autorul „atacă arabii” (sau ceva similar), 
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că este deci „rasist” și merită evident să fie exclus 
dintr-o instituție publică, în care acești fanatici de stânga 
se cred proprietarii de acum unici. Ei au semnat prin 
contagiune, din ură față de „diavolul” care le-a fost 
indicat și (cele două lucruri merg împreună, așa cum 
René Girard a demonstrat-o) din dorința înfricoșată 
de a rămâne, la rândul lor, bine integrați în grupul 
sacrificatorilor, preoți, deținătorii puterii universitare 
și beneficiilor acesteia. Pentru că în aceste fenomene 
sacrificiale ținând de mentalitatea primitivă, unul care 
este cu este împotriva,18iar ceea ce este împotriva este 
susceptibil de a fi sacrificat pe același rug ca prima 
victimă. Cred, de altfel, cu tristețe că cel puțin unii 
dintre tinerii doctoranzi și cadre universitare care sunt 
printre semnatarii acestei petiții sordide au semnat-o 
mai puțin din orbire cât dintr-o decizie grijulie să urle 
cu lupii pentru a păstra o șansă, pentru a obține într-o zi 
un post în confrerie. Se întrevede ce fel de generație de 
„savanți” ni se pregătește, cu o astfel de indiferență față 
de adevăr și această adaptare la servilism.19[p. 84]

Cealaltă caracteristică este că aceste fenomene 
de mimesis se produc mereu în dauna țapilor ispășitori. 
Aceștia pot  fi membri ai unui partid politic, sau jurnaliști, 
sau intelectuali izolați ( dintre care unii, din fericire, sunt 
capabil cumva să se apere, ca Alain Finkelkraut sau Eric 
Zemmour sau foarte abilul Renaud Camus). Dar ei sunt 
cel mai adesea ființe lipsite de apărare, de exemplu, în 
îndepărtate colțuri ale suburbiilor sau provinciei, victime 
ale mai multor atacuri (proprietari de case jefuite în mod 
repetat sau de mașini furate, țărani a căror echipamente 
agricole sunt jefuite sau distruse, victime ale degradării, 
atacuri, insulte, lovituri si leziuni, violuri) care, atunci 
când au avut ghinionul de a rezista atacatorilor, sau de 
a-i numi fără ocolișuri retorice, sunt și victimele mâniei 
justiției și a mass-media complice, ajungând să fie ei 
înşişi tratați de „rasişti“, băgați la zdup și umiliți, în 
vreme ce nimeni nu îndrăznește să-i atace pe atacatorii 
lor. Se poate spune că ei plătesc pentru ca la Paris să 
se instaleze puterea noii clericaturi, această stângă 
ortodoxă care se dă drept întruchiparea Binelui, cu care 
se confruntă bărbații și femeile pe care ea îi prezintă ca 
„bastarzii” zilei, în timp ce ei sunt, de fapt, victimele 
regresiunii justiției în țara noastră. [p. 85]

V. O SOCIETATE OARBĂ

Așadar, putem spune că spiritul public, în Franța, 
prin efectul monopolului unei tabere ideologice asupra 
școlii și mass-media, completat de legile cenzurii, 
a fost complet transformat în ultimii trei sau patru 
decenii. Oamenii generației mele pot spune că au văzut 
această transformare operându-se în fața ochilor lor. A 
fost creată o nouă ideologie, cel puțin în spațiul public 
unde domină necontestat și până acum, cel puțin, fără 
falii serioase. Pentru că legile cenzurii au avut efectele 
așteptate de promotorii lor. Ele au reușit cu adevărat să 
descurajeze oamenii nu numai să susțină anumite teze, 
ci să vorbească sau să scrie despre anumite subiecte. 
Riscul sancțiunilor penale ruinătoare și infamante 
înseamnă că resonsabilii presei și editurilor, precum 
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și profesorii și oricine trebuie să se exprime în spații 
în care străinii ascultă, au mare grijă să evite orice 
„alunecare”. Ei cenzurează textele periculoase în avans 
sau descurajează autorii să le scrie sau să le propună spre 
editare. Chiar și cei care sunt cei mai hotărâți adversari 
ai acestei înrobiri a Franței sunt obligați să vorbească 
în șoaptă. Oamenii tac – chiar și parlamentarii, 
chiar miniștrii – pentru a nu atrage asupra lor atenția 
periculoasă a lui Big Brother, știind foarte bine că orice 
posibilă condamnare judiciară, în cazul politicienilor, 
va fi supraînmulțită de linșajul mediatic, încercare deja 
insuportabilă pentru orice cetățean, dar care suna finalul 
instantaneu al unei cariere politice. În ceea ce privește 
analizele raționale, acestea sunt eliminate din agora și 
retrogradate în cercurile de reflecție privată fără acces și 
priză la conștiința colectivă.20

Consecința acestor situații este clară: dezbaterea 
publică din Franța ultimilor ani a fost din ce în ce mai 
sărăcită și denaturată.

Or, problemele, în toate domeniile, nu pot fi 
rezolvate dacă nu sunt enunțate mai întâi. Dacă, prin 
urmare, generalizarea tabuurilor și interdicțiilor din Franța 
împiedică să se pună în mod explicit cele mai importante 
probleme sociale, nu putem spera că vor fi tratate în mod 
corespunzător și, în cele din urmă, rezolvate. Prin urmare, 
guvernarea țării suferă un deficit serios.

Există soluții la problemele grave cu care se 
confruntă țara noastră. Orice societate poate ieși din 
orice situație proastă; pentru societăți nu există nici o 
decadență ireversibilă, ca și pentru persoane fizice. Dar 
unele dintre aceste soluții ar însemna să putem contesta 
anumite prejudecăți, să ne putem ieși din anumite rutine 
stabilite într-o bună zi și reproduse pentru prea mult 
timp fără o nouă reflecție. Această corecție normală 
a unei traiectorii poate fi pusă în aplicare în cazul în 
care prejudecățile și rutinele în discuție li se va aplica 
statutul de simple opinii, așa cum este cazul în țările 
democratice, dar ele au fost rigidizate în mituri și tabu-
uri, iar acestea pot nu mai pot fi schimbate; acestea vor 
continua să ghideze mentalități și comportamente în 
aceeași direcție, oricât de false și nerealiste ar putea fi. 
Atunci societate, orbită, se va ciocni de un zid.

Avem, de exemplu, o școală primară și secundară 
care a devenit în mod clar o „fabrică de idioţi” și [p.90]
o universitate masificată al cărei nivel s-a prăbușit 
atât de mult încât a coborât la fundul clasamentului 
internațional. Există soluții, având în vedere resursele 
excepționale încă disponibile în țara noastră de 
profesori și cercetători calificați în tradiții intelectuale 
de excelență. Dar trebuie să revenim după eroarea prea 
lungă a „unei singure școli”.21 Acum, că școala este doar 
dogma religioasă, fundația criptoreligiei francmasonilor 
și socialiștilor care domină Educația națională de un 
secol și în conformitate cu principiile cărora a fost 
realizată toată politică noastră școlară și academică. Prin 
urmare, este necesar să putem pune sub semnul întrebării 
această religie, să separăm de stat această nouă Biserică 
care a recreat acolo un clericalism obscurantist22.

Noi, ca și alte țări din Europa, avem o problemă 
majoră de imigrație. Este clar că imigrația a fost mult 

prea masivă și rapidă în țara noastră și, mai presus de 
toate, nu a fost niciodată decisă sau acceptată în mod 
democratic de către cetățenii pe care nu i-am consultat 
niciodată. Avem o problemă specifică, în plus față de 
Islam, fiind una dintre țările cu cele mai numeroase 
comunități de imigranți, a căror cultură este dificil 
acordabilă cu a noastră, ceea ce înseamnă că mulți 
imigranți sunt în imposibilitatea de a se integra și pentru 
a-și organiza supraviețuirea, colonizează teritorii  de 
unde îi alungă pe aborigeni. Există soluții la aceste 
probleme, dar pentru a le găsi este evident necesară 
discuția fără ca acei care se exprimă pe această temă 
vrând să ajungă la rădăcina lucrurilor să fie imediat 
acuzați de „rasism” sau de „incitarea la discriminare” și 
a adus în fața justiției.

Avem o problemă serioasă a ponderii funcției 
publice, cheltuielile publice excesive și contra-productive, 
impozitarea spoliatoare care îi  îngrijorează pe investitori  
și duce [p. 91]la fuga creierelor franceze și a capitalului, 
dreptul muncii care limitează excesiv libertățile 
contractuale și constituie o frână în crearea și dezvoltarea 
companiilor. Sunt atâtea soluții, dar este necesar să ieșim 
din această paradigmă etatist socialistă, care a dominat cea 
mai mare parte a celei de a V-a Republici. Prin urmare, 
trebuie să fim în măsură să discutăm liber marile modele 
politice și economice, care se confruntă în teorie și au 
fost  experimentate în practică în lumea modernă. Cu 
toate acestea, în Franța, orice interogație privind ponderea 
statului este prezentată, în mass-media și în cea mai 
mare parte a clasei politice, nu ca o opțiune normală care 
urmează să fie discutată, ci ca un fel de transgresiune, care 
nu poate emana decât de la niște oameni egoiști și imorali. 
Chiar faptul de a sugera si alte modele economice trece 
drept o crimă. Atunci când, în urmă cu câțiva ani, pentru 
prima și singura dată în două sau trei decenii, a existat 
un președinte al juriului la concursul pentru recrutarea 
profesorilor în învățământul secundar (agregation) în 
specialitatea economie, cunoscut pentru ideile sale liberale, 
dl. Pascal Salin (care se înconjurase cu un juriu perfect 
pluralist în care toate celelalte tendințe ale economiei au 
fost reprezentate), el a fost supus aceleiaşi campanii de 
denunțare și aceleași încercări de îndepărtare a cărui victimă 
a fost istoricul menționat mai sus, Sylvain Gouguenheim. 
Este oare o situație rezonabilă și acceptabilă, nu înseamnă 
oare că învățământul nostru superior de stat respinge însăși 
ideea de știință neutră și obiectivă?

Avem o problemă majoră de securitate și 
justiție. Noua religie a determinat guvernele să continue 
politicile utopice în aceste domenii. Am crezut că nu 
există delincvenți, ci doar victime ale nedreptății sociale. 
Pe baza acestei convingeri, nu am vrut să construim 
închisori, urmând o abordare aproape magică, bine 
cunoscută psihologilor, crezând că, prin nepregătirea 
remediilor, putem să alungăm răul. Rezultatul este că 
închisorile franceze sunt supraaglomerate și degradate, 
că seamănă cu cele ale unor țări ale lumii a treia și 
au impus Franței o condamnare indignată din partea 
[p.92] instituțiilor internaționale dedicate drepturilor 
omului. De asemenea, pentru că au fost instruiți în 
mitul rousseauist și socialist că societatea singură este 
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vinovată și că nu există nici un individ liber și responsabil, 
unii judecători arată indulgență nechibzuită și merg până la 
eliberarea infractorilor multirecidiviști, expunând cetățenii 
să fie victime ale delictelor și crimelor care puteau fi 
evitate. Și pentru că aceleași mituri le-au băgat în capete că 
un mic proprietar, gata să folosească forța pentru a-și apăra 
casa și familia împotriva intrușilor, este în mod necesar un 
cvasi-fascist, sunt condamnate sever, sub diferite pretexte, 
victimele nefericite care s-au apărat cum au putut împotriva 
atacurile de care poliția nu poate sau nu mai dorește să le 
protejeze. Recent, unii judecători chiar recomandau în 
mod explicit victimelor să nu apere, să lase ca furtul sau 
agresiunea să aibă loc, sub pretextul că apărându-se fizic 
victima ar putea provoca vreun prejudiciu agresorului și 
s-ar expune singură,  prin urmare, la o urmărire în justiție! 
Sărmană țară a cărei magistrați îndrăznesc să promoveze 
o astfel de josnică imagine a ființei umane, somată să se 
reducă la starea de victimă acceptându-și umilirea. Nu ne 
vom întoarce la politicile raționale, juste și umane în aceste 
domenii decât atunci când ne vom asigura că judecătorii nu 
vor mai educați în spiritul aceste mituri. Asta ar presupune 
reexaminare integrală a materiei studiilor pentru a restabili 
ordinea în Școala națională de magistratură și poate, dacă 
trebuie, suprimarea acestei școli. Dar acest lucru poate 
fi pus în aplicare doar de către conducătorii care nu se 
tem să fie tratați drept naziști sau dușmani ai Republicii 
doar pentru că au reflectat într-o manieră mai profundă la 
mijloacele de îmbunătățire a justiției.

Dacă într-o zi țara se va recupera și își va acorda 
un guvern și un parlament cunoscător al valorii vitale a 
libertății intelectuale și răul pe care o societate și-l face 
reducând-o, [p.93] unul dintre primele proiecte de lege 
care va urma să fie depuse pe biroul Adunării Naționale 
va fi aceasta:[p.94]

„Articol unic. Legile din 1 iulie 1972, din 13 iulie 
1990, din 21 mai 2001, 30 decembrie 2004, precum  și 
articolul R. 625-7 din Codul penal și articolului 475 din 
Codul de procedură penală se abrogă.”

Cu această reformă, Franța va putea din nou să-și 
reprezinte viitorul ei. Și numai prin acest simplu fapt, va 
fi într-o poziție mai bună să se pregătească pentru asta.

[Această carte a fost terminată de tipărit în 
octombrie 2013 în atelierele din Normandia Roto 
Impression SAS. 61250 Lonrai. Număr tipărire: 133756. 
Depozit legal: martie 2012. Tipărită în Franța. ISBN 
978-2-9600473-9-4]

Note:

______________________
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Olivier_

Grenouilleau
2 Se consulta studiile lui René Girad pe tema țapului 

ispășitor și a violenței sacrificiale. https://ro.wikipedia.org/wiki/
Ren%C3%A9_Girard

3 „La raison du plus fort est toujours la meilleure.” Fabula 
Le loup et l’agneau de La Fontaine este o bună ilustrare pentru 
astfel de raționamente pseudo-juridice : „Si ce n’est toi, c’est donc 
ton frère.”

4 Aluzie la lojile masonice.
5 Camera stellata. Jurisdicție arbitrară în vechea Anglie, 

metaforă pentru orice justiție arbitrară. Vezi Wikipedia, Camera 
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stellata
6 Amenințarea este cu atât mai eficientă cu cât, așa cum am 

văzut mai sus, chiar vocabularul legilor de cenzură este vag, poate 
intenționat. De exemplu, ele folosesc termenul „homofobie”, 
despre care nimeni nu este în stare să spună exact ce înseamnă. 
Sunt oare „homofobi” cetățenii îngroziți de ceea ce s-ar putea 
numi l’ephébophilia, adică dragostea homosexual ă orientată spre 
bărbații tineri ? Putem presupune că vor avea în continuare legea 
cu ei atunci când vine vorba de minori sub vârsta de cincisprezece 
ani. Dar la ce vârstă trebuie să fie sedus un adolescent de un bărbat 
adult, astfel încât să nu fie condamnați pentru „homofobie”cetățenii 
care vor exprima (în public sau în privat) rezerve cu privire la 
temeiurile (morale, psihologice, sociale) ale unor astfel de relații 
sexuale ? La fel, psihologii, psihanaliștii, sociologii, juriștii care 
studiază stilurile de viață ale homosexualilor sunt oare „homofobi” 
și solicită „ură” și „discriminare” împotriva lor, pur și simplu 
pentru că fac ipoteza că homosexualii întâmpină probleme psiho-
sociale specifice? La fel, din nou, cuvântul „rasism” și-a pierdut 
orice semnificaţie precisă, deoarece jurnaliștii, politicienii și, de 
acum înainte, magistrații îl folosesc pentru a desemna rezerva pe 
care o putem simți față de o cultură mai degrabă decât cu privire 
la o rasă în sensul științific precis al termenului. Astfel, cineva 
căruia nu îi place o anumită religie, o astfel de credință sau anume 
practici antropologici, matrimoniali, vestimentare, culinare etc., al 
cutărui popor străin sau le consideră inaplicabile în Franța și care o 
afirmă, poate fi calificat drept „rasist” și pedepsit ca atare.

7 Madame Soleil, cu o emisiune la radio Europe 1, 
prezicătoare la modă în anii 1950-1980 la Paris, consultată până 
și de președintele Francois Mitterand. Informații : Madame Soleil 
https://www.mots-surannes.fr/?p=5376

8 În Franța s-ar putea considera că e vorba de o invazie 
încurajată de guvernele succesive, fără deosebire de orientare 
politică, slujind interesele oligarhiei capitaliste, sub masca unui 
discurs umanitarist, socialist. [Nota Dan Culcer]

9 Vezi a noastră Istorie a ideilor politice în timpurile 
moderne și contemporane, PUF, 2003, p. 333-335.

10 Printre alte exemple ale acestei parțialități, există 
condamnările împotriva liderilor Frontului Național (ar trebui 
specificat faptul că reflecțiile care urmează nu implică o simpatie 
specială pentru acest partid din partea mea ?). Domnul Le Pen a 
fost condamnat de trei ori, în primă instanță, în apel și până la 
Curtea de Casație (11 mai 2006), pentru că a făcut următoarele 
observații: „Când nu vor mai fi cinci, ci douăzeci și cinci de 
milioane de musulmanii din Franța, ei vor fi cei care vor conduce. 
Iar francezii vor rade zidurile ”Acest discurs, adevărat sau fals, 
a exprimat o teamă rezonabilă sau excesivă, dar a fost ceea ce 
se numește în franceză o bună opinie politică. Întrucât au existat 
dezbateri politice în țara noastră, nu numai că opiniile despre 
acest conținut au fost exprimate în mod obișnuit de la tribuna 
adunărilor parlamentare, în ședințele publice și în ziare, dar au 
fost exprimate în fiecare zi opinii infinit mai vehemente în formă, 
mai distincte și radicale în substanță. În plus, cetățenii spun astfel 
de lucruri în fiecare zi, împreună cu familiile lor sau la cafenea. 
Faptul că nu [p.64] se admite că opinia poate fi exprimată de 
domnul Le Pen, în timp ce admitem că un săptămânal majorității 
tratează, pe copertă, actualul președinte al Republicii drept 
„voyou”[asasin sau huligan], că îl exonerăm pe președintele 
socialist al regiunii Languedoc-Rousillon de a fi tratat public 
pe harkii [algerieni care au colaborat cu autoritățile franceze în 
perioada colonială și sub amenințarea revoluționarilor naționali 
au fost obligați să se refugieze în Franța] drept „sub-bărbați”, și  
clasează cu NUP [neînceperea urmăriri penale] plângerile depuse 
împotriva grupurilor de RAP [muzicieni de origine africană sau 
arabă] care au îndemnat la ataca rea „francezilor nativi”, fără a 
mai menționa că atacurile de ură lansate încă din presă la adresa 
„capitaliștilor”sau „patronilor”, care vizează adesea persoane 
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specifice sau ușor de recunoscut, fără nicio consecință juridică, 
mărturisesc o anumită parțialitate a magistraturii actuale, fără 
îndoială, datorită recrutării nereușite pentru un control democratic 
real. De asemenea, am menționat mai sus hotărârile care l-au vizat 
pe domnul Bruno Gollnisch, condamnat în corecțional (noiembrie 
2006), apoi în recurs (februarie 2008), în conformitate cu legea 
Gayssot (excesiv la trei luni de închisoare cu suspendare și o 
amendă de 55.000 EUR, daune și diverse penalități financiare). 
Motivul acestor condamnări a fost că, în octombrie 2004, 
jurnaliștilor care l-au întrebat, cu intenția deliberată de a-l prinde 
și de a-i face rău, dacă au existat camerele de gaz, a răspuns cu 
următoarele propoziții: „Existența camerelor de gaz, este treaba 
istoricilor să o discute.” „ Nu neg camerele de gaz omicid , dar nu 
sunt un specialist în această chestiune, istoricii trebuie să o discute 
și cred că discuția lor trebuie să rămână liberă ”. Domnul Gollnisch 
nu spusese nimic altceva, în ciuda zvonurilor despre „cuvintele 
inadmisibile” pe care le spusese sau pe care dorea să le spună, dar 
pe care nimeni nu era în măsură să le raporteze cu precizie. Curtea 
a trebuit să facă o investigație riguroasă asupra acestei chestiuni 
și se poate crede că nu a scutit niciun efort pentru a dovedi că 
domnul Gollnisch a făcut într-adevăr observații cu caracter penal. 
Cu toate acestea, el a putut dovedi doar că nu spusese absolut 
nimic altceva decât cele două propoziții citate (și fragmente de 
propoziții echivalente). Deci, el nu „a contestat în niciun caz o 
crimă împotriva umanității”. Cei care așteaptă hotărârea admit 
această absență a unei încălcări directe a legii Gayssot, dar adaugă 
imediat că, dacă domnul Gollnisch a nu afirmat non-realitatea 
camerelor de gazare, el „insinuat“asta, din simplul fapt că el nu 
a spus explicit altfel. El este chiar, ca atare, mai vinovat decât un 
revizionist vulgar, întrucât, acționând într-un mod „mai feutree 
și mai subtil”, a urmărit „prin insinuare aceleași scopuri ale 
contestării crimelor împotriva umanității”. „Acesta este procesul 
tipic al insinuării îndoielii, acea otravă a minții. Ceea ce scriu sau 
proclamă în mod deschis negatorii dovediți și brevetați precum 
Faurisson sau Garaudy, insinuează Bruno Gollnisch. Vedem că 
judecătorii îl fac pe domnul Gollnisch exact ceea ce se numește 
proces de intenție. Îl învinovățesc de ceea ce își imaginează că 
este gândul său privat, așa cum se reflectă în ciuda sa în pliurile 
și răsucirile limbajului său viclean. Și întrucât în cele din urmă 
decid să condamne sever acuzatul, aceasta se datorează faptului că 
presupun, potrivit unei abordări a minții cu adevărat comparabile 
cu cele ale judecătorilor instanțelor Inchiziției, că simpla existență 
a unui om cu un suflet atât de întunecat, chiar dacă el nu spune sau 
face nimic direct inacceptabil, este o amenințare pentru societate. 
Caracterul orientat al acestei hotărâri este evident și acesta este 
motivul pentru care a fost anulată drastic, precum cele care îl 
vizează pe domnul Vanneste, și, de asemenea, fără sesizare, de 
către Curtea de Casație din 23 iunie 2009. Dar de ce aceeași Curte 
nu o avea a casat, de asemenea, hotărârea împotriva domnului Le 
Pen? În mod hotărât, cel mai complet arbitrar guvernează aceste 
presupuse hotărâri judecătorești și nici un motiv legal.[p.65]

11 Extragem din Avizul datat 18 noiembrie 2004, remarcabil 
pentru claritatea gândirii, câteva din extrasele principale : 
„Comisia consultativă națională pentru drepturile omului a 
decis să examineze proiectul de lege referitor la lupta împotriva 
expresiilor discriminatorii, cu caracter sexist sau homofob 
care modifică legea privind libertatea presei din 29 iulie 1881. 
„1. În primul rând, CNCDH intenționează să reamintească 
importanța primordială a universalității drepturilor omului, 
care transcende, fără a le nega, diferențele dintre ființe umane. 
« Confruntat cu universalitatea suferinței umane, afirmăm 
însăși universalitatea drepturilor. Drepturile omului, bazate pe 
demnitatea inerentă fiecărei persoane umane, sunt moștenirea 
tuturor și sunt plasate sub responsabilitatea fiecăruia» [Avizul 
CNCDH din 10 septembrie 1998 privind proiectul de Manifest 
privind universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului]. 
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Deoarece este ființa umană ca atare și nu datorită anumitor trăsături 
ale persoanei sale, care trebuie respectate și protejate, CNCDH 
își exprimă rezerve cu privire la multiplicarea categoriilor de 
persoane care necesită protecție specifică. Această segmentare 
a protecției drepturilor omului pune sub semnul întrebării 
universalitatea și indivizibilitatea lor. Legislația pentru a proteja o 
categorie de oameni riscă să se facă în detrimentul altora și [p.68]
acest privilegiu este contraproductiv și contrar intereselor reale 
pe termen lung ale acestor fragile categorii sociale? Într-adevăr, 
securitatea lor poate fi asigurată numai în cadrul unui stat de 
drept, termen, pentru a submina drepturile egale. Această metodă, 
împrumutată din tradiția juridică anglo-saxonă, bazată pe tratarea 
cazurilor, este greu compatibilă cu sistemul juridic francez, bazat 
pe noțiunea de principii. Favorizarea legilor circumstanțelor în 
acest mod nu poate decât să reducă în cele din urmă drepturile 
și libertățile tuturor. În plus, dacă este de netăgăduit că statul 
trebuie să ofere protecție persoanelor vulnerabile din societate, se 
pare că acest principiu nu are niciun material de aplicat în ceea 
ce privește homofobia. Afirmarea contrară ar consta în stabilirea 
orientării sexuale ca o componentă identitară la fel ca originea 
etnică, naționalitatea, sexul sexual, chiar religia și, prin urmare, în 
segmentarea societății franceze în comunități sexuale, accentuând 
astfel apariția tendințelor comunitare în Franța. În plus, nu există 
dovezi că orientarea sexuală a unei persoane sau a unui grup 
de indivizi generează o vulnerabilitate care necesită protecție 
specifică a statului. 2. În al doilea rând, CNCDH intenționează 
să își reitereze atașamentul față de libertatea presei și a opiniei pe 
baza Declarației drepturilor omului și a cetățeanului din 1789 și a 
textelor internaționale ratificate de Franța. Acesta subliniază rolul 
de referință pentru democrațiile emergente ale legii din 1881 și este 
îngrijorat de aceste modificări care riscă să-i denatureze principiul. 
CNCDH consideră că acest proiect de lege este în contradicție cu 
avizul său emis la 2 martie 2000 și cu legea din 15 iunie 2000 care, 
în același spirit, a abolit pedepsele de închisoare pentru infracțiuni 
de presă, cu excepția cazului motivelor rasiste. Acest proiect 
este, de asemenea, contrar mișcării care s-a dezvoltat de atunci, 
urmând exemplul Franței și sub impulsul Uniunii Europene și care 
determină statele, în special statele africane, să adopte mai multe 
legislații, respectând libertatea de exprimare. În cele din urmă, 
acest text contravine jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor 
Omului, care se bazează mai mult pe principiul libertății de 
exprimare (afirmat în articolul 10 primul paragraf al Convenției 
Europene privind protecția drepturilor omului) decât pe restricțiile 
plasat pe acest principiu. 3. CNCDH recunoaște realitatea și 
gravitatea discriminării sexiste și / sau legate de orientarea 
sexuală a oamenilor, dar consideră că prin educație, informare și 
dezbatere vom lupta în mod eficient cu cea mai mare intoleranță 
și nu prin restricționarea libertăților. Societatea franceză are „prin 
comunicarea liberă a gândurilor și opiniilor (...), unul dintre cele 
mai prețioase drepturi ale omului” (Declarația drepturilor omului 
și ale cetățeanului din 1789), și nu prin represiune. a progresat și va 
continua să progreseze spre acceptarea diferențelor și respectarea 
demnității fiecărei ființe umane. Din toate aceste motive, CNCDH 
consideră că proiectul de lege ar trebui retras. „ Nici Parlamentul, 
nici guvernul nu au luat în considerare acest sfat, cu excepția 
faptului că la scurt timp după publicarea sa, guvernul a schimbat 
radical componența Comisiei. [p.69]

12 Sunt întrebat dacă, în conformitate cu aceste principii 
liberale, a fost necesar să se abțină de la inițierea unui proces în 
1945 împotriva lui Robert Brasillach, care nu a ucis niciodată pe 
nimeni cu mâna sa și căruia nu i s-ar putea reproșa decât scrierile și 
discursurile. Și implicăm: dacă susțineți că Christian Vanneste sau 
Eric Zemmour nu ar trebui să fie îngrijorați pentru comentariile 
lor, trebuie să condamnați, de asemenea, orice idee de proces 
împotriva Brasillach. Răspund că nu există nimic în comun între 
cele două cazuri. Brasillach a fost condamnat pentru complicitate 



30

(intelligence) cu inamicul. A fost adevărat sau fals, nu pot discuta 
aici, dar, din punct de vedere al dreptului penal, nu a fost atacat 
doar pentru opiniile sale.  Pe de altă parte, legile actuale interzic 
exprimarea ideilor pe care nu este demn să le pretindem că au vreo 
legătură cu fascismul sau alte totalitarisme sau extremisme. Interzic 
să spună că este zi la prânz și noapte la miezul nopții și că o pisică 
este o pisică. Nu este vorba de apărarea comunității naționale nici 
împotriva unui dușman extern, nici împotriva oricărei amenințări 
la adresa ordinii publice, ci doar împotriva manifestărilor de 
heterodoxie, care sunt o crimă doar în ochii celor care doresc să 
aibă un monopol ideologic. Mai mult decât atât, dacă condamn 
legile cenzura, dintre care unele au fost adoptate cu scopul de a 
lupta împotriva rasismului, nu este , evident , că intenționez să 
îndepărteze - l și lăsați - l liber. Pe de o parte, de fapt, pot exista, 
în ceea ce privește libertatea de exprimare, abuzuri care sunt cu 
adevărat dăunătoare pentru ordinea publică, care este cazul, atunci 
când în mod direct pentru comentariile apela violență. În acest caz, 
procedurile penale sunt justificate (dar ele nu sunt, repet, dacă nu 
există legătură de cauzalitate poate fi stabilită în mod rezonabil 
între remarcile incriminate și o violență comise efectiv sau 
previzibil imediat). Pe de altă parte, atunci când declarațiile care 
pot să nu fi atacat penal sunt , totuși , considerate de unii ca fiind 
susceptibile de a provoca unele tulburări sociale grave în viitorul 
indefinit, acestea trebuie să fie combătute; dar acestea trebuie să se 
facă numai prin armele intelectuale ale controverse publice. Știu 
foarte bine că pentru utilizarea oamenilor obișnuiți ne susțin , după 
cum urmează: Europa a suferit grav din nazismul și era groaza 
absolută a Shoah - ului; în cazul în care , în anii 1920 și 1930, 
nu a existat în Europa legile cenzurare fasciste, naziste și idei 
antisemite, aceste idei periculoase ar putea să nu s-au răspândit și 
tragedia ar fi fost evitate. Problema este că nimeni nu poate spune 
în avans , care ideile sunt periculoase și ar trebui să fie interzise 
ca atare. După cum se arată din XVII-lea din secolul al lui John 
Milton din Areopagitica, ideea de cenzura este vicios în care acesta 
poate fi aplicat cu relevanță și corectitudine în cazul în care cenzorul 
este atotștiutor. Dar nici un om nu este. Dintr-o dată, cererea de a 
interzice toate ideile periculoase este ca potențial despotică o iluzie 
, deoarece este epistemologic inutil. De exemplu, dacă ne - am dorit 
cu adevărat să cenzureze periculoase idei în Franța, ar fi necesar, în 
primul rând, de a interzice toate comuniste sau comuniste publicații 
, sau pur și simplu neutre spre comunism, din moment ce ar fi 
singurul. Mijloc de a evita, în cazul în care posibil, un nou masacru 
de 100 de milioane de morți. Ar putea fi , de asemenea , necesar să 
se interzică orice publicare [p.72] De fapt, ne putem întreba dacă 
motivația profundă a cenzorilor nu este de natură religioasă; dacă 
nu ne oferă o regresie sub secularismul modern socialist, dacă este 
adevărat, așa cum a arătat Hayek, că orice început de socializare 
angajează societatea către un „drum de servitute” ireversibil. Orice 
propagandă ecologistă ar trebui, de asemenea, interzisă , având în 
vedere că ecologia susține dezindustrializarea și descreșterea și că 
acest lucru pare să provoace dispariția iminentă a unei proporții 
mari a speciei umane, care a crescut de zece ori doar în două secole, 
datorită industriei și creșterii. Desigur, în acest proces, ar fi, de 
asemenea, necesar să se interzică islamul și alte religii. Și poate în 
cele din urmă toate cărțile de istorie, pline de atâtea exemple rele 
care nu trebuie urmate și, prin urmare, să fie ascunse oamenilor buni. 
Pe scurt, în numele principiului precauției și pentru că nu putem 
prevedea toate consecințele posibile ale ideilor, expresia oricărei 
idei politice și a democrației în sine, care constă într-o dezbatere 
între idei politice contradictorii, ar trebui interzisă. Dictatura ar 
fi singurul regim acceptabil. Absurditatea concluziei condamnă 
premisa. Adevărul este că numai legea din 1881, în starea sa 
inițială, se conformează cerințelor democrației și intereselor bine 
înțelese ale unei societăți moderne. În cadrul pluralist pe care l-a 
instituit, Franța nu a devenit fascistă sau comunistă, nici în anii 
1930, nici după aceea. Cel puțin suferind de un pesimism patologic, 

nu există niciun motiv pentru a cere teza că concepțiile greșite, 
absurde sau periculoase sunt destinate să se răspândească mai ușor 
decât altele. Desigur , găsesc întotdeauna prea mulți adepți, dar 
dacă există libertate, nu pot să nu întâmpine și adversari hotărâți. 
Legea din 1881 face posibilă această confruntare și nu întâmplător 
legile de același tip sunt legea comună a tuturor democrațiilor 
dezvoltate în lumea modernă. Prin urmare, a fost o eroare vădită 
să fi modificat serios această lege în Franța. [p.73]13Ex. 23, 19; 
34, 26; Deut. 14, 21.

14 Gen. 32, 33.
15 Am analizat acest proces, pentru perioada 1789-1945, în 

cartea mea Les Deux Républiques Françaises;op. cit.
16 Mitografia catastrofei, a suferinței și a eliberării, de pildă, 

la evrei.
17 Nihil obstat (rien ne s’y oppose) est une approbation 

officielle donnée par un censeur (le censor librorum) délégué de 
l’Église catholique romaine pour éditer un travail traitant de la foi, 
de la morale, de la liturgie, un livre de prière ou encore traitant 
des Saintes Écritures, l’auteur étant généralement un membre du 
clergé ou d’un ordre religieux. La mention signifie ainsi que la 
publication est exempte d’erreur doctrinale et n’est pas contraire à 
la morale catholique. « Par extension et plaisamment, « Mettre son 
nihil obstat à quelque chose », ne pas s’y opposer, ne pas y faire 
obstacle. » Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition2.Nihil 
obstat (nimic nu este împotrivă) este o aprobare oficială dată de un 
cenzor delegat (censor librorum) al Bisericii Romano-Catolice de 
a edita o lucrare care tratează credința, morala, liturghia, o carte de 
rugăciune sau care se ocupă de Sfintele Scripturi , autorul fiind în 
general membru al clerului sau al unui ordin religios. Mențiunea 
înseamnă astfel că publicația este lipsită de erori doctrinare și 
nu este contrară moralității catolice. „Prin extensie și în glumă:„ 
Pune-ți nihil obstat la ceva ”, nu te opune, nu-l împiedica. » 
Dicționarul Academiei Franceze, ediția a IX-a2. 

18 Comuniștii bolșevici formulaseră corect : „Cine nu este 
cu noi, este împotriva noastră!”

19 Fenomene similare au avut loc în Statele Unite atunci 
când așa-numita mișcare „Politic corect” a înflorit acolo și de 
aceea am spus la început că rezistența mută a corpurilor sociale la 
gândirea critică liberă afectează un întreg set de societăți moderne 
și nu doar Franța. Cel puțin, în America, pluralismul academic 
a permis administrarea rapidă a contra-otrăvurilor. Un astfel de 
pluralism nu există în universitatea franceză.

20 [Notă din 2012] Cu siguranță, o mulțime de comentarii 
publicate astăzi în Franța - pagini de internet, bloguri, mici ziare, 
cărți - care, judecând după conținutul lor, ar putea fi trimise 
în judecată, nu sunt. Dar este ușor de observat că se datorează 
faptului că au o circulație limitată. Acestea sunt, pentru a ne folosi 
imaginea, comentarii făcute pe străzile mici și în curți din spate. Pe 
de altă parte, de îndată ce sunt făcute anumite observații sensibile 
la televizor, adică pe căile și locurile de comunicare publică, sau 
dacă acestea emană de la politicieni de seamă, tirul de baraj se 
dezlănțuie. Cele mai inofensive cuvinte, chiar și mai ales dacă 
sunt adevărate, provoacă furtuni, precum fraza domnului Guéant, 
ministrul de interne, care a spus că „toate civilizațiile nu sunt 
egale” și, din acest motiv, a fost tratată drept „nazist” în plenul 
Adunării Naționale, sau cea a dl. Vanneste, deputat, care este 
supus unei proceduri de excludere din partidul său pentru că a spus 
că a existat un „mit” despre deportarea în masă a homosexualilor 
francezi în timpul celui de- al doilea război mondial. Faptul că 
cei mai buni istorici ai persecuției naziste au confirmat declarațiile 
sale nu a schimbat nimic. Astfel, țara oficială nu susține și chiar 
urmărește cu violență adevărul. El se bucură de repetarea rituală 
a sloganurilor ideologice fără temei. Unde ne va duce asta? [p.89]

21 Vezi articolul nostru: „Școala: o greșeală prea lungă”, Le 
Figaro, 16 septembrie 2003.

22 Cf. Ph. Nemo, Cele două republici franceze, op. cit., 
concluzia.
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Călin CRĂCIUN

Poetul și mema

          

Și de nu mai scrie nimic de băgat în seamă de 
aici înainte, cred că Lucian Brad poate rămâne un nume 
de neevitat când se vorbește de poezia momentului. 
Un indiciu în acest sens este tocmai faptul că prin 
volumul său de debut, Un om mai important decât 
oamenii*, a cam pus în dificultate critica literară, căci, 
deși sunt destule voci care s-au exprimat în legătură 
cu volumul, au făcut-o pe fugă, evaziv, sesizându-i 
noutatea, stranietatea, curajul sau asumarea riscului, 
experimentalismul, siajul postumanist și postironic ori 
racordarea la spiritul generației. 

În pas cu transformările impuse comunicării 
de mijloacele internautice, emoticonul, abrevierea, 
ignorarea regulilor gramaticale și toate celelalte 
aspecte considerate cândva improprii, ba chiar 
inacceptabile în comunicarea scrisă au fost incluse 
în procesul creativ, ajungând, prin însuși ineditul lor, 
purtătoare de sarcină poetică. S-a distins cu o astfel de 
creație Tudor Pop, mai ales datorită exclusivismului 
ei formal, în sensul că mizează pe conceptual prin 
exploatarea maximală a limbajului internautic, 
cu imagistica specifică. Lucian Brad merge și în 
direcția experimentului formal internautic, însă într-o 
combinație care-l particularizează, de pildă, cu ritmuri 
hip hop și cu co-producția poetică. Emoticonul și tot 
ce face recognoscibilă scrierea electronică sunt deseori 
simple reflexe ale impulsului avangardist, căutări 
de noi convenții grafice în care se înșiră spontane. 
În interstițiile poeziilor lui Lucian Brad străbate însă 
gestiunea, selecția intuițiilor în virtutea unei concepții: 
cu toată unicitatea lui, poetul e și produsul unui spirit 
mai mult sau mai puțin generaționist, iar poezia 
include mema – „memă verboasă” chiar e sintagmă 

întâlnită în unul dintre cele mai puternice poeme 
ale volumului. Memei i s-ar putea foarte bine spune 
deseori și preconcepție, desigur, dar în cazul lui Lucian 
Brad primează cerebralul,efortul de prindere a undei, 
căutarea înțelegerii și asumării ei, astfel încât să poată fi 
integrată în proiect estetic. Pe de altă parte, nu lipsește 
meditația, cu accente postironice, asupra relației dintre 
sine și mentalitatea transindividuală. De aceea, nici 
intuiția nu funcționează pe bâjbâite, nici scrisul nu e 
dicteu ori inventar de stări în volumul de față, ci totul 
e supervizat de conștiința atentă la raportul personal cu 
rețeaua de meme. Poetul e surferul concentrat asupra 
prinderii și (re)cunoașterii valului până la potrivirea 
deplină cu el și asupra felului propriu de a performa și a 
se distinge, după cum se observă încă din prima poezie 
a volumului, (NU) TE POȚI SCHIMBA: „Pentru că 
poetul unei generații face o greșeală de generații/ Se 
folosește de numele cuiva fără a se rezolva/ Fiecare 
din aceeași specie despre/ Memoria ca o problemă de 
organism/ Brad Williams considerat de experți/ Omul 
cu cea mai bună memorie/ Când eu știu deja ce înseamnă 
și să fii/ Și numele tău e numele tău/ Dar putem șterge 
și obligația asta/ Pentru că poetul unei generații face 
o greșeală de generații/ Suferim masca/ M-am suferit 
toată viața/ Și-s oamenii care mi s-au întâmplat mă/ 
Văd seara înainte să adorm/ Umbre sub sori în toate 
direcțiile/ Sinele ca o problemă de voință/ Și numele 
tău e numele tău/ Dar putem șterge și obligația asta/ 
Pentru că poetul unei generații face o greșeală de 
generații/ Aș fi putut fi oricare dintre ei/ Și să ucid din 
mine/ Să nu te văd pe Tine și/ Viitorul ca o problemă 
de trecut// Dar sunt aici/ Cu un om mai important decât 
oamenii”. Fie și doar pentru problematizarea raportului 
dintre memă și conștiință creatoare individuală, se 
poate vorbi de o creație remarcabilă în câmpul poetic 
al ultimilor ani.

Pe de altă parte, ca poezie ce-și investighează 
și exploatează afinitățile,Un om mai important decât 
oamenii reactivează principiul optzecist al colaborării, 
fie o colaborare directă, fie cea presupusă de 
intertextualitate. Astfel, ultimele pagini sunt dedicate 
„mulțumirilor”, un inventar al elementelor preluate din 
surse diverse(între care se regăsesc congenerii Alex 
Văsieș și Mihnea Bâlici, dar și Dan Sociu sau chiar 
romancierul Philip Roth, alături de artiști din zona 
hip hop-ului sau de creatori de jocuri electronice) și 
al coproducțiilor și colaborărilor. E o creație așadar 
comunitară, căci include o rețea de afinități și o 
pluralitate de voci care caută armonizarea. Din acest 
punct de vedere, se poate recunoaște un militantism 
subtil, ivit din căutarea comuniunii și, pe alocuri, 
din reverberațiile compasiunii. Nu mai puțin, din 
înțelegerea în spiritul toleranței depline față de alteritate. 
În această direcție se înscrie un poem cum e QUEER, 
care poate șoca prin imagini de-o impudoare dusă până 



32 cei ce vin

în cercurile cele mai mici ale pornograficului și mai 
ales prin abordarea unei teme încă foarte sensibile în 
cadrul societății românești, atât de sensibilă încât mă 
obligă la precauția de-a avertiza că o voi cita strict 
pentru rolul ei poetic în cadrul volumului și ca mostră 
de curaj a autorului, fără intenția vreunei pervertiri. 
Lucian Brad stârnește eventualilor cititori atitudini 
ori sentimente antagonice și provoacă la dezbatere. 
Aliniază de-o parte și de alta a câmpului de bătălie 
ideologică oroarea, scârba, lezarea sentimentului 
religios și acceptarea, asumarea, invocarea divinului, 
punând la dispoziție armura postironică: „Băiatul meu/ 
Frumos ca o fată/ Cum odihnește încurcat pe covor./ 
Helanca sub el și mângâi la coapse/ Cum arăt memă 
verboasă și tace/ Răspunde la telefon iubitei și tace./ 
Cum să mai fii tu curajos frate?/ Draperia-i de flori. 
Invaziv răsăritul.// Din copilărie mă trag. Și de acolo 
toți bărbații/ Dar prima pulă pe care am văzut-o nu e 
a mea./ Poate că o să mă visezi diseară mai submisiv/ 
Mai ocupat să înghit decât să pun la suflet/ Ochios de 
pulete recompensat în genunchi/ Să-mi iau mâna ta 
pe după ceafă și masând/ Și cu limba răsucind capul 
prelung și-n șprey/ Fetiș cu ochelariste ție – mie petic 
de pirat./ Cum facem să-mi amintesc asta? Și iarăși 
iar,/ Nu credeam gâtlej pentru sfertul meu de metru/ 
Și-n ciudă și fetelor din bar. Pulovărul Massimo/ Bleu 
și peste șolduri din care dansez chiar bine/ Sticla de 
bere la boașe – dar ele au privit la noi/ Umăr la umăr 
și bilocația din atingeri. Și privesc/ Priveau și privesc 
cât să privești la ciudatul care/ Sunt doar un eu și eu 
vreau să fiu mai mult/ Totuși/ Dacă blondele sunt și 
acum în spatele meu și-n / Machiajul de duminică se 
ghicește doar bitchy/ Resting bitch face silă ca pentru 
INCELS/ Sau tratament din exemple personale în/ 
Exemplu personal poate greșesc dar/ Mă rușinez și eu 
când dialogul/ E în grimasă glumă când/ Acești băieți/ 
Se iubesc și/ Se dau în stambă/ Pentru ultima oară 
până/ Ne întoarcem în singurătatea vulgară//Și te uiți 
la biserică-n văzduh de noapte/ Așteptând al Domnului 
salut/ Da te uiți la biserică-n văzduh de noapte/ 
Așteptând al Domnului salut/ Și te uiți la biserică-n 
văzduh de noapte/ Așteptând al Domnului salut/ Da 
te uiți la biserică-n văzduh de noapte/ Așteptând al 
Domnului salut”.

Un om mai important decât oamenii e un volum 
experimental și provocator, cu o densitate poetică 
mare în cele câteva pagini scrise, care pune la treabă 
o rețea de afinități, perspective multiple, poezia și 
muzica și caută memele tutelare în și dincolo de 
generație. Individualitatea lui e dată de luciditatea ce 
supervizează jocul.

_____________
*  Alba Iulia: Editura OMG, 2020.

Andreea POP

Radicalizarea calculată

     

Un fel de fast & furious sentimental scrie Alexia 
Ema Burneci, într-un debut care se consumă între elanul 
și febrilitatea licențioase și tușele identitare melancolice 
(mai rare, e drept), sau măcar dark. Cu ochii la steaua 
Kajam e un volum în care biografia supurează la tot 
pasul – dispariția figurii masculine, sau provocările 
maternității de una singură sunt doar cele mai evidente 
– și redirecționează discursul intenționat vulgar, poza 
rebelă, nu de puține ori în irizare melancolică, care 
funcționează sub forma unor pasteluri urbane cu o notă 
serioasă.

E mișcarea cea mai naturală a poemelor oscilarea 
asta fără rezerve, uneori chiar de la un poem la altul, 
între episoadele dure, hardcore, în care fierea dă pe 
dinafară și, pe de altă parte, criza existențială ceva mai 
directă, neascunsă, adică, tradusă în sentințe directe și 
dure: „mi-au spus că sunt curvă/ şi le-am zâmbit/ le-am 
zâmbit lasciv şi tolerant/ cum numai o doamnă-curvă 
poate zâmbi/ gândind în sinea mea malefic/ că dacă s-ar 
organiza/ un maraton al curvelor/ ultimul loc ar fi precis 
al meu// mama mă înfăşa în scutece/ inscripţionate cu 
englezisme/ îmi punea pe cap/ o căciuliță pe care scria 
mare/ LOOSER// am pierdut toate bătăliile/ chiar şi pe 
cele/ la care nu am participat/ sunt o curvă incompletă/ 
n-am ajuns niciodată/ pe linia de sosire/ și voi vreţi să 
îmi daţi/ trofeul înainte de final?/ mai bine dați-mi și 
mie un bărbat”, mai mult femeile vs. „fulgi negri cad 
agresiv/ o femeie singură/ tremură în frigul de afară/ 
deschid fereastra/ dar nu-i ştiu numele s-o strig/ o 
mai privesc un timp/ cât să-i văd pielea albă printre 
fulgi/ apoi închid fereastra/ şi o chem tot mai tare în 
gând”, ce iarnă tristă. E o trecere pe care textele o 
execută cu multă dezinvoltură și cu incisivitate, și un 
vagabondaj sentimental premeditat în poezia asta, cu 
fibră dramatică, din care nu lipsesc câteva referiri la 

Spionînd pe ferestruică
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propria artă, bântuite de aceeași sete declarativă, cum se 
vede în e poezie când vor mușchii mei: „mai ales acum/ 
când scriu plictisită lângă fie-mea/ şi mă abţin să nu mă 
înfig în părul ei/ când roade ultimul creion din casă/ și 
mai ales când/ stă de-un ceas să copieze/ enunţul unei 
probleme la matematică// e poezie când vor muşchii 
mei/ mai ales că mi-au dat like/ câţiva poeţi foarte buni/ 
de care mărturisesc că mă doare la bască/ și nici nu-mi 
amintesc/ cum puşca mea au ajuns in listă/ desigur că 
sunt poetă uitaţi-vă cum am aranjat frumos/ fiecare vers 
extras din ţeastă/ cu uşurinţa unui condamnat la scris/ 
ţintuită pe scaunul din bucătărie/ şi înjurând în gând 
clipa în care/ tati şi mami şi-au tras-o”. Pe punctul de 
a clocoti, după cum se vede mai sus, viziunile Alexiei 
Ema Burneci, revărsate prin imagini tăiate scurt și 
frazări radicalizate, sunt, de fapt, produsul excesului 
traumatic, pe care poeta îl controlează tocmai printr-un 
maximalism al trăirii care nu face rabat de sentimente, 
ci dimpotrivă. 

Un debut percutant, care își cultivă stridențele 
calculat, aproape cu mândrie, ca pe o formă de terapie 
twisted.
_________________ 
*Alexia Ema Burneci, Cu ochii la steaua Kajam, Editura 
Brumar, Timișoara, 2020

***

 

Impersonală la prima vedere, greu de descifrat 
și lipsită de momente de confesiune pură, poezia pe 
care o scrie Ziza Natur în gândul din bucătărie e una, 
totuși, personală tocmai prin politica ei „culturală”, de 
construcție programatică.

Asta pentru că individualitatea debutului 
ăstuia e dată de felul în care poeta apelează la 
artefact pentru a-și defini o dinamică poetică proprie, 
inconfundabilă, opțiune deloc lipsită de riscuri, mai 

ales pentru un începător; la un nivel de suprafață, 
s-ar zice că poezia ei e una care rulează în gol, fără 
profunzimi sau sondaje afective prea adânci, una care 
jubilează tocmai în episoadele ei cele mai disparate: 
„cântecul acela despre nord/ spatele coapselor/ de 
n-ar mai ustura/ nu mai fiți așa gălăgioși// mi-ai furat 
mizeria de sub unghie/ păstrez doar o fiolă/ semnul 
ăsta de carte s-a cam ofilit/ ardei congelat// am spălat 
lingurița și am uitat să/ de ce apusul meu e verde/ 
roata s-a cam dezumflat/ avântul tău de sărbători/ o 
fi fost ziua cuiva// de parcă n-ai mai văzut artificii/ 
mai ții minte hotelul marriott/ atunci la recepție// mi 
s-a umflat obrazul/ de-al naibii nu-l las/ va trebui să 
curăț pojghița cu unghia/ cam sărăcăcios desertul”, 
migrenă de estradă. De fapt, nu surprinde absolut 
deloc psihologia acestor texte pentru o poetă care-și 
delimitează cu emfază zona de confort (artistic) încă 
din textul personal ce introduce volumul („Așa că rog 
cititorii, când deschid o carte, să uite de autor și să 
se împreuneze cu ceea ce contează cu adevărat pentru 
eternitate: cuvântul.”). Cursivă, deci, și lucrată în 
aleatoriul ei, lăsând impresia unor decupaje onirico-
autiste selectate la foc automat, pare poezia Zizei 
Natur. 

De la un punct încolo, parada ei randomizată 
voit lasă la vedere câteva puncte previzibile; instinctul 
ei de a poetiza tot ce respiră, de a-și echivala poezia 
cu un puzzle verbal și al semnificațiilor de zile mari, 
e, pentru Ziza Natur, o formă de trăire autentică: „de 
când mă știu n-am avut niciodată parte de o smochină 
căreia să-i/ pot mărturisi frica mea// nu mă voi înțelege 
cu niciun om așa cum m-am înțeles cu fărașul meu/ 
bunul meu făraș tu știi ce vreau să spun// am visat că 
m-am sufocat cu o andivă andivele mă sperie teribil au 
un/ aer de copil înfășat// am ajuns să plâng de emoție la 
aplauze/ creierul lor e bun ce vi se pare atât de ciudat/ 
eu îl rumeg pe al meu din oră în oră”, caducus. În 
artizanatul construcțiilor ei, oricât de greu digerabile, 
e de găsit sensibilitatea acestui debut. Altfel, recuzita 
lui ușor limitată datorită acestei opțiuni poetice și 
ambiguitatea generalizată pe care o degajă fac din 
gândul din bucătărie o „zebră” poetică, un volum 
mai aproape de experiment, dar unul totuși destul de 
stăpânit, bine ținut în frâu, oricât de nepopular ar fi 
pentru gusturile ceva mai conservatoare.

_________________
* Ziza Natur, gândul din bucătărie, Editura CDPL, București, 
2020
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Argument

De la debutul în poezie, în 1981, cu volumul Aduceți verbele, până la recenta carte Blaga, între legionari și 
comuniști (2021), cele trei paliere ale operei Martei Petreu – poezia, proza și eseistica istorico-filosofică – validează, 
fiecare în parte, o voce puternică și totodată  recognoscibilă a culturii române. Luat separat, fiecare domeniu 
menționat impresionează prin altitudinea discursului, însă, cu adevărat remarcabile în cazul operei Martei Petreu 
sunt coerența și coeziunea întregului construct. Și nu mă refer doar la punctele nodale, care pot fi identificate cu 
ușurință în volumele din cadrul aceluiași gen literar. Cărțile de eseistică (Un trecut deocheat sau „Schimbarea 
la față a României”/ Cioran sau un trecut deocheat, Diavolul și ucenicul său: Nae Ionescu – Mihail Sebastian, 
Generaţia ʼ27 între Holocaust şi Gulag. Mircea Eliade şi Klaus Mann despre generația tânără ș.a.) se coagulează, 
predominant, în jurul scriitorilor interbelici, incursiuni curajoase și problematizante, care, fără a ocoli paradoxurile 
biografiilor și ale operelor implicate, ba dimpotrivă, manifestând un apetit aparte pentru înțelegerea acestora, propun 
configurarea portretului „omului sub vremi”. De asemenea, cele două romane – Acasă, pe Câmpia Armaghedonului 
și Supa de la miezul nopții –, dincolo de o viziune și un substrat mitic comun, continuă și dezvoltă teme și motive 
poetice bine cunoscute. În ansamblu, scriitura Martei Petreu oferă o fascinantă șansă de a observa resorturile care 
definesc raporturile dintre persoana (biografică) a scriitorului și literatura pe care acesta o creează.  

Cu aceste gânduri în minte, dosarul tematic al revistei Vatra „Marta Petreu: Țintă fixă” propune conturarea 
profilului scriitoarei Marta Petreu în toate cele trei ipostaze ale sale: poetă, prozatoare și eseistă. De remarcat că, 
aproape fără excepție, de la cei mai tineri exegeți care au răspuns invitației revistei Vatra până la numele consacrate 
ale criticii romanești, textele prezente în dosarul pe care îl propunem pornesc în argumentația lor, într-o formă sau 
alta, de la principiul vaselor comunicante, subliniind organicitatea operei luate în discuție. 

          
                                         Senida POENARIU
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I. Interviu

Marta Petreu în dialog cu 
Adrian Lăcătuș

și participanții la Colocviul național 
universitar de literatură română 

contemporană de la Brașov, 
10-11 mai 2018

Adrian Lăcătuș: Acest dialog va fi unul deschis, 
așadar îi rog pe participații la colocviul nostru să nu ezite 
să pună orice întrebare care n-a mai încăput în discuțiile 
de până acum, în ziua de ieri și cea de azi. Am observat cu 
toții disponibilitatea Martei Petreu de a...

Marta Petreu: ... de a spune tot ce nu trebuie.

A.L.: ... de a spune tot, lucruri pe care nu le-a prea 
spus. Aș vrea să funcționez exclusiv ca moderator al acestui 
dialog, am să fac doar o scurtă prezentare de deschidere. 
Pentru că am avut în cadrul colocviului o reprezentare 
foarte bună a lucrărilor în raport cu diversitatea operei 
Martei Petreu, adică am avut lucrări interesante despre 
poezie... destul de multe foarte atente, și am avut și lucrări 
despre cele două romane memorabile și care acum au un 
impact foarte puternic asupra cititorilor lor, fie ei critici 
sau cititori de literatură propriu-zisă. Aș vrea să vă întreb, 
cum s-a petrecut această tranziție de la o operă poetică 
semnificativă, deja instaurată cumva în peisajul literaturii 
și culturii contemporane, înspre scrierea romanului? 
Pentru că, literatura eseistică, teoretică, istorico-filozofică 
este cumva conectată cu viața dumneavoastră profesională, 
aveți o carieră de profesoară, de cercetător, cel puțin o 
parte din ea. Dar romanul a fost la un moment dat un pas, 
dacă nu chiar un salt, într-o zonă mult mai expusă public 
decât este poezia, nișa poeziei, într-o cultură literară. În 
același timp, cum s-a și observat, sunt multe fire care 
leagă experiența poeziei, experiența scrisului poeziei de 
limbajul acestor romane. 

M.P.: Când m-am apucat de scris, eu aș fi vrut să 
scriu proză, dar, cum puneam creionul pe hârtie, îmi ieșeau 
versuri. Așa că ani de zile am scris poezie, zicându-mi că, 
de fapt, e clar, n-am pic de talent pentru proză, trebuie să 
mă resemnez. Am debutat ca poetă, sunt poetă. Cu mult 
înainte de a cădea comunismul, am început să scriu și 
eseuri, în 1985 am predat un volum la Cartea Românească, 
atâta doar că apariția lui a întârziat vreo șapte-opt ani, până 
în 1991. După 1990, intrând la universitate, m-am apucat 
de cercetare, și-am făcut o pasiune pentru cultura română. 
Cărțile de cercetare pe care le-am scris m-au expus și mă 
expun, după cum simt pe pielea mea, mai tare decât m-au 
expus romanele sau poemele. 

În vara anului 2010, când a venit vacanța de vară, 
stăteam așa, ca măgarul lui Buridan, între două cărți 
posibile: voiam să termin ceva ce începusem de foarte de 

marta petreu - țintă fixă

mult și n-am mai terminat nici până astăzi și, probabil, nici 
nu voi mai termina niciodată, o carte anume de cercetare; 
iar pe de altă parte, mă presa de dinăuntru o poveste, 
cartea Jucului meu și a familiei mele... Un prieten căruia 
i-am mărturisit că nu știu de ce anume să mă apuc mi-a dat 
un ghiont, „Scrie tu romanul, cărți despre dreapta ai scris 
destule, ai fost înjurată destul, scrie tu romanul tău!”. În 
ultimii ani, adunasem, așa, cu un firicel de speranță, date 
despre familia mea, îi cerusem mamei mele tot felul de 
detalii despre bunici, străbunici... Am scris foarte repede 
Acasă, pe Câmpia Armaghedonului. Era vară, cald, eu 
locuiesc la ultimul etaj al unui bloc oarecare, era cald, 
curgea apa pe mine, uneori plângeam și scriam, scriam 
și plângeam. L-am terminat în patruzeci și ceva de zile. 
După aceea n-am făcut altceva decât să îl corectez – cum 
să spun? eu numesc prelucrarea unui text de-al meu cu un 
cuvânt pe care l-am luat de la taică-meu, care avea viță-
de-vie și își făcea vin: copilire. Așa că mi l-am copilit, am 
tăiat ceea ce era în plus, am mai adăugat din când în când 
câte ceva, întărind câte-un laitmotiv. De pildă, am mai 
adăugat un episod cu iepurele care se plimbă prin roman, 
iepurele ăla care-a sărit din Tinerețe fără bătrânețe... în 
ultima zi din viața tatălui meu, aducând moarte, și de 
acolo în romanul meu. Iepurele vestitor al sfârșitului. Mi-a 
plăcut să-mi scriu primul roman, cu al doilea a fost mai 
greu. În Acasă, pe Câmpia Armaghedonului, am construit 
de fapt un monument funerar, singurul pe care l-aș fi putut 
face părinților mei și morților mei așa de mulți, altul n-aș 
fi putut să le înalț. De aia nici n-am modificat caracterele 
personajelor, fapt pentru care cunoștințe de ale mele m-au 
judecat aspru, s-au rupt niște prietenii cu ocazia asta. 

Al doilea roman are un cu totul alt regim, e de 
ficțiune. Am scris întâi povestea finală, Prolog în cer 
și pe pământ, întâlnirea cu sacrul. Asta s-a întâmplat în 
2012, apoi am așteptat să-mi termin seria de la Polirom, 
iar în 2014, liberă că nu mai am de lucrat volumele pentru 
editură, m-am apucat, fericită, să-mi scriu Supa de la 
miezul nopții. Avea atunci alt titlu, altă construcție, numai 
axa cărții era, de asemenea, îndreptată în sus. Nu mi-a 
ieșit. În 2014, 2015, 2016, nu mi-a ieșit. Am în computer 
un uriaș manuscris ratat, de peste două milioane de semne, 
fiindcă pentru fiecare episod din roman inventasem un 
episod, o scenă, o poveste desfășurată pe larg, narată de 
un prozator omniscient. Adică toată invenția mea din anii 
aceia. Invenția asta mi-au citit-o două persoane, una a zis: 
„Splendid, nemaipomenit! Dă-i drumu’!” Altă persoană, 
Gelu Ionescu, a zis: „Nu!”. Or, dacă cineva mi-a zis „Nu”... 
Simțeam și eu că ceva nu e în regulă, inclusiv dimensiunea, 
cine are timp să citească o carte care se întinde și se tot 
întinde, la nesfârșit? Am așteptat să se așeze de la sine, 
dacă nu, eram resemnată să nu-l public. Iar vara trecută 
[2017], prin iunie, douăzeci și ceva iunie, după ce se mai 
ușurase viața la universitate, iar eu nu știam că mă așteaptă 
mari probleme la revista Apostrof, am început să-l rescriu: 
impulsul mi-a venit de la un buchet de garoafe pe care mi 
l-am pus la vedere... și-o voce, ca la versuri, mi-a sunat în 
cap și mi-a dictat imperativ prima frază. Am rescris cartea 
în întregime, mai puțin Prolog în cer și pe pământ, care 
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a rămas așa cum a ieșit la început, este singura secvență 
scrisă de-un prozator omniscient, restul s-a transformat în 
monologuri. Când am terminat, prin septembrie, pâlpâia în 
mine, așa, firav, sentimentul că, de data asta, s-ar putea să 
fi reușit. Totul se întâmplă în cinci zile și fiecare zi e narată 
mai scurt, pe mai puține pagini. Am vrut să dau cărții 
forma unui con cu vârful în jos... și să o scot pe aparent 
„personaja principală” din carte și din viața ei pe-acolo... 
Am creat și un cuvânt, „personaja”. 

A.L.: Un cuvânt feminist.
M.P.: Mă prostesc și eu, mă joc, când mi-e bine. 

Deci, s-o scot pe acolo, prin vârful conului, pe – aparent – 
personaja principală, din roman și din viață. Am lucrat bine 
toată vara, deși aveam o grămadă de probleme și la revista 
Apostrof, unde mă ocupam cu închiderea fundației care 
a editat revista ani de zile, a fost complicat, de fapt n-am 
terminat nici acum... și aveam probleme grele pentru mine 
și acasă, în casă... Mi se stricase aparatul de aer condiționat, 
și, deși în jurul meu se învârteau oameni străini, să îmi 
pună alt aparat, eu continuam să scriu la roman. Lucram 
cu „creierul meu de noapte”, ca să zic așa, am undeva un 
vers despre creierul meu de noapte, adică scriam nu de 
la nivelul conștientului, ci de la un nivel mai adânc. La 
nivelul conștientului, inventasem o poveste, evenimente, 
personaje, mă rog, tot ceea ce trebuia inventat. Arborele 
genealogic, astfel încât să o înrudesc pe Todora cu Tabita 
din Acasă, pe Câmpia Armaghedonului, îl agățasem pe 
ușă, din când în când mai verificam să nu cumva să greșesc 
vreun grad de rudenie... Dar, altfel, eram înăuntrul cărții, 
ca într-o bulă fermecată, și lucram în plină zi cu creierul 
meu de noapte. A fost cum trebuie, ca-n vis. Eu cred că 
mi-a ieșit. În timp ce l-am dat la citit la două persoane, 
l-am mai copilit, am întărit unele laitmotive, l-am corectat, 
așa cum se face. M-am bucurat că am avut și cititori foarte 
buni, care au înțeles ce-am făcut, care au descifrat codul. 
Ce înrudește cele două romane e violența, apoi faptul c-am 
mai plimbat personajul pe la țară, pentru că așa am vrut eu. 
La unele pasaje m-am și distrat, de pildă, la scena grotesc-
obsesională a fecundării... Supa de la miezul nopții are 
alt regim decât Acasă, pe Câmpia Armaghedonului. Dacă 
romanele se leagă de poezia mea, sau dacă în ele se vede, 
și sper că se vede, că sunt scrise de același autor, asta ar fi 
marea mea șansă de scriitor, pentru că eu mereu am scris 
numai când am avut ceva de spus. Etica mea de scriitor 
îmi poruncește: „Dacă n-ai ce spune, taci. Dacă vocea de 
dinăuntru nu spune nimic, atunci taci”. 

A.L.: E interesantă relația cu poezia a acestor două 
cărți, mai ales ca sunt cărți în care s-au creat personaje foarte 
puternice și diferite de o experiență proprie, autobiografică.

M.P.: Acum trei sau patru sau cinci zile, nu mai știu 
când am vorbit cu dumneavoastră, domnule profesor, mi-a 
venit ideea năstrușnică să citesc aici două sau trei poeme, 
pentru că mi s-a făcut dor de citit poeme în public, n-am 
mai citit, în România, nici nu știu de câți ani. Mi-am luat 
Apocalipsa după Marta, integrala de până-n 2011, și-am 
răsfoit-o, iar la un moment dat mi s-a făcut rău de-a binelea: 

„Aoleu!”, cutare și cutare și cutare simbol pe care credeam 
că acum le-am adus, în Supa de la miezul nopții, sunt 
prezente încă din poezie! Într-un fel, noi, autorii, nu facem 
decât să ne repetăm și să ne repovestim. Eu am scris poezia 
așa: venea primul vers, un fel de muzică imperativă, și după 
primul vers venea tot poemul. De obicei, arunc poemele, 
așa, pe un colț de masă, iar după o vreme, o zi, o săptămână, 
câteva luni, le recitesc și tai câteva cuvinte, eventual repet 
un vers, adaug un altul, schimb câteva cuvinte. Poemele 
mi-au venit de-a gata, mi-au venit pur și simplu, întregi. 
Faptul că în proză, în romanele mele am scos pe pagină 
cam aceleași arhetipuri, aceleași simboluri, asta înseamnă 
că am o anumită organicitate a persoanei, a inconștientului 
meu creator, și că de acolo îmi vin toate. Aș putea spune că 
la Supa de la miezul nopții, finalmente, eu făcusem forma, 
știam cum vreau să se lege evenimentele de ariile muzicale 
pe care le tot presar prin carte, și că aș fi avut o formă ca 
un magnet: și-am pus magnetul sub foaia de hârtie și l-am 
plimbat prin lume, iar elementele s-au așezat exact unde 
trebuia pe forma respectivă... Pentru că există foarte multe 
cioburi de realitate cu care am lucrat în Supa de la miezul 
nopții. Așchii de realitate pe care le-am luat și le-am integrat 
în desenul nou, confecționat de mine, în intriga nouă, făcută 
de mine. Cam așa a fost. 

A.L.: Da, e foarte interesantă metafora asta a 
magnetului. Sunt desigur multe metafore ale procesului 
creator. Mi-am amintit de cea a lui Eliot cu catalizatorul și 
cred că prin ele fiecare autor încearcă să își explice procesul 
creator. 

M.P.: Ca autor, îți explici procesul creator... În 
momentele rele ale vieții, dacă îmi recitesc un poem sau 
o pagină de proză, asta dacă m-a dus mintea până acolo, 
să fac un lucru atât de bun, de terapeutic, să-mi recitesc 
un text de-al meu, atunci mă minunez: „Vai, dar cum? Da’ 
ce bună am fost!”. Și cresc un pic în ochii mei, pentru că 
altfel sunt atâtea alte momente în care nu dau doi bani pe 
mine, nu? Și atunci, desigur, ca autor începi să-ți explici 
miracolul, miracolul de-a scrie, pentru că nu scrii la 
ordinul voinței, nici la o comandă exterioară. Sunt destul 
de invidioasă pe colegi de-ai noștri care spun: „Lucrez la 
cutare carte de poeme”. La un roman înțeleg ce înseamnă 
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să lucrezi, chiar trebuie să stai cu fundul pe un scaun și să 
suporți scaunul și durerea de spate și lumina computerului 
și toate cele, asta înțeleg, e o muncă grea.  Dar la un volum 
de poeme, cum dracu’ poți să lucrezi? Înseamnă că există 
și alte feluri de creativitate, în care programezi inteligența 
și cultura pe care le ai, deci nu e munca subconștientului, 
a inconștientului, ci una a conștientului. Eu nu pot să scriu 
poeme așa, nu mi s-a întâmplat niciodată. De pe urma 
muncii conștientului, a unei documentări stăruitoare, pot să 
scriu o carte de cercetare, despre Cioran, să zicem. Munca 
depusă de conștient e de a aduna date, de a le prelucra, 
chiar dacă pe urmă se așază ele de la sine cum trebuie, căci 
scrierea unei cărți de cercetare are și ea nevoie de inspirație 
hermeneutică. Adică, eu am nevoie de așa ceva. Alții poate 
că nu au nevoie, pentru alții poate că procesul de creație este 
localizat în etajele de mai sus. Mie îmi trebuie și inspirație, 
care este de natură inconștientă, ține de partea vie a ființei. 
Suntem ființe vii, biologice. L-am auzit pe Manolescu, că 
tot a fost mereu pomenit mereu zilele astea, l-am auzit 
zicând, acum vreo zece ani, unui grup de scriitori: „Scrieți 
poeme de dragoste!”. Și eu mă gândeam: cum dracu’ să 
scrie oamenii poeme de dragoste dacă nu-s îndrăgostiți în 
momentul ăla? Cum? Nu știu, habar n-am. Eu mi-am plătit 
la propriu poemele și romanele cu ceva care s-a întâmplat 
înăuntrul meu.

A.L.: Am putea lua acum întrebări din partea 
publicului nostru. Poate cei care au avut lucrări despre 
Marta Petreu și vor să-și mai testeze ipotezele?

Elena Crașovan: Ați vorbit despre Câmpia 
Armaghedonului ca monument funerar, după care ați trecut 
la tema suferinței și la relația cu rudele care s-au supărat pe 
dumneavoastră.

M.P.: Nu, nu rude, prietenii de-ai mei s-au supărat 
pe mine că pot să fac portretul mamei așa cum l-am făcut. 
Dar dacă în făceam altfel, nu mai era mama mea. 

E.C.: Voiam să vă întreb și dacă puteți vorbi de un 
efect cathartic acolo, terapeutic, pe de-o parte, iar pe de altă 
parte despre relația cu satul.

M.P.: Când eram mai tânără și scriam poeme, la un 
moment dat ajungeam să mi le citesc cu voce tare, știu să 
citesc foarte bine poeme, le înregistram pe casetofon, apoi 
le ascultam, banda mergea continuu și-mi dădeau o senzație 
de durere și ușurare simultan. În momentul de față, tot ce-
am scris eu este toxic pentru mine. Nu simt minunatul efect 

cathartic, deloc, nici de pe urma poemelor, nici de pe urma 
prozei pe care am scris-o. Nu.

Petru Cimpoeșu: Trebuie să-l simtă receptorul.
M.P.: Sper! Nu știu ce simt ceilalți, nu știu dacă simt 

ceva, dacă nu cumva simt numai enervare și plictiseală, 
habar n-am, nu știu. Dar credeam că mă întreabă dacă au 
avut un efect purificator asupra mea. Nu.

E.C.: Mărturisisem ieri un efect terapeutic, de aceea 
vă întrebam.

M.P.: Un coleg de facultate de-al meu, un profesor 
de filosofie, mi-a spus, după ce a citit Supa de la miezul 
nopții, că i s-a schimbat ceva în comportament, că se simte 
mai ușor și mai liber. M-a bucurat. Faptul că un text scris 
de mine poate avea un efect bun asupra unui om mi-a dat o 
mare bucurie.

P.C.: Dar în momentul în care ai terminat, ai spus 
„Gata!”, nu s-a produs totuși o eliberare?

M.P.: Un sentiment de fericire al muncii bine făcute, 
cred că da.

P.C.: Nu o descărcare de tensiune?
M.P.: Nu. Poate că ar trebui să scriu vreo cinci 

romane ca să se descarce ce e de descărcat, nu știu. Glumesc.

P.C.: Ai ajuns la un capăt? 
M.P.: Am ajuns la un capăt. E ușurarea că am ajuns la 

un capăt și fericirea lucrului bine făcut. Am preocuparea asta 
de meseriaș, pentru că, evident, sunt un foarte bun meseriaș, 
din punctul meu de vedere. Din punctul dumneavoastră de 
vedere pot fi un prost meseriaș, din punctul meu de vedere 
sunt un bun meseriaș.

A.L.:Din punctul nostru de vedere sunteți un 
excelent meseriaș, n-a zis nimeni altceva. 

M.P.: Eu știu cum am potrivit cuvintele, iar 
experiența de a scrie cărți pe subiecte ideologice, care din 
păcate produc iritare, m-a făcut maniacal atentă la valoarea 
fiecărui cuvânt, iar ceva din grija pentru exactitate a rămas 
și când scriu poeme ori proză. Mi-a rămas ceva din grija aia 
îngrozitoare să cântăresc cuvintele, să nu fie răstălmăcite, 
să fie topica perfectă a frazei și așa mai departe. Adică, 
preocupări de meseriaș, dar meseriașul nu poate funcționa 
dacă nu există inspirația, revărsarea din adâncuri. Simt 
bucuria lucrului bine făcut, satisfacția lucrului bine făcut. 
Nu altceva. Dacă, însă, aș putea învia morții, atunci da, aș 
simți o mare ușurare.

A.L.: Dar nu se poate.
M.P.: Mi-am dat seama că viermele care roade 

cel mai adânc în mine, atât cât poți să-ți dai seama la 
o autoanaliză, făcută de unul singur, în condiții foarte 
riscante, viermele care roade în mine e faptul că mă simt 
în plus. Am aflat foarte devreme, acasă, că sunt în plus, și 
pe urmă chestia asta mi s-a tot perpetuat în varii forme. Nu 
simt o îndreptățire de-a exista. De aia a face un lucru bine 
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făcut, a face lucruri bune, îmi dă un fel de justificare să 
exist. Ați înțeles? 

A.L.: Da, cred că am înțeles. Și asta ne duce la un 
alt nivel al raportului dintre propria artă, propria literatură 
și ființa scriitorului. Să nu mai vorbim despre conținutul 
operei, despre opera în sine, ci despre funcția ei existențială, 
nu pentru cititor, că despre asta s-a vorbit cam tot timpul, 
dar de data asta despre funcția ei pentru autor. 

M.P.: Deci altceva caut eu acolo. Nu catharsis.

P.C.: Un sens.
M.P.: Cred că funcționez ca un credincios protestant 

care încearcă să-i smulgă lui Dumnezeu nu viața de apoi, ci 
asta. N-are importanță dacă Dumnezeu există sau nu există, 
dar comportarea tot așa rămâne. Oare am fost clară?

A.L.: Da. 
M.P.: Nu-i vesel ce spun. Să schimbăm registrul.

A.L.: Să schimbăm puțin registrul, dar dacă tot ați 
menționat mintea și imaginația credinciosului, ceva legat 
de asta mi s-a părut mie extraordinar, citind și eu poezia 
Martei Petreu încă de când eram student, când am citit-o 
prima oară în Antologia poeziei Generației ʼ80 făcută de 
Alexandru Mușina, unde printre poeții pe care-i cunoșteam 
ceva mai bine am descoperit poeți și poete foarte stranii 
pentru mine atunci, printre care și Marta Petreu. Dar ce 
m-a impresionat în romane, în momentul în când au apărut 
romanele, a fost această acuitate și percepție foarte fină, 
dar și foarte dură, violentă ea însăși – în sensul de tăioasă 
și necruțătoare – a texturii sociale, a structurii sociale a 
lumii, inclusiv la nivelul acesta al imaginației religioase 
a oamenilor care o populează și sunt în jurul nostru. Și 
inclusiv această dimensiune pe care o numea Dan Țăranu 
vernaculară,adică locală, lumea Transilvaniei, rurală 
și urbană, lumea Clujului. Pe de o parte, este acolo o 
experiență universală a conflictului și a violenței, și cred 
că a fost excepțională lectura lui prin René Girard, dar 
în același timp este și una foarte localizată, foarte bine 
ancorată în această Transilvanie rural-urbană. 

M.P.: Verificarea tezei lui Maiorescu, teză pe care 
nu am înțeles-o când eram elevă, ci abia după ce am citit 
Schopenhauer, eram deja adultă de-a binelea, cum că 
poetul, autorul trebuie să coboare în el însuși, adânc, adânc, 
până dă de universalitate... Iar eu mă întrebam ca elevă cum 
dă poetul de universalitate dacă coboară în el însuși. Și abia 
după ce am citit Schopenhauer și Jung, care spun același 
lucru în concepte diferite, abia atunci am înțeles. Dacă 
reușești să prinzi un loc mic, un bloc, faci universalitate. 
Dacă îl prinzi cum trebuie. Despre asta e vorba, e același 
lucru cu blocul lui Petru Cimpoeșu din Simion liftnicul... 
Cel mai mare compliment care mi-a fost făcut pentru Acasă 
pe Câmpia Armaghedonului sună așa: „Asta-i biografia 
mea!”, au venit o grămadă de persoane și mi-au zis: „Asta-i 
biografia mea!”.

A.L.: Persoane din același areal, nu?
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M.P.: Din toate părțile Transilvaniei. Dar, surpriză, 
și Ileana Mălăncioiu mi-a spus că e și ceva din copilăria 
ei... deci am prins ceva din România. Să vedeți însă ce am 
pățit cu Supa... [Râde] Am fost aici, la Brașov, la un târg 
de carte, pentru lansarea Supei de la miezul nopții, și mi 
s-a întâmplat ceva foarte nostim. A venit la mine pentru 
autograf un domn care mă întrebase dacă Supa... e o carte 
autobiografică, iar eu îi răspunsesem cinstit că ba. Iar el era 
furios. Pe mine. Mi-a zis, așa, strepezit: „Ați mințit! Eu îl 
cunosc pe Marcu!” (adică pe un personaj din carte) „E un 
medic, trăiește la Târgu Mureș!”. Am fost extraordinar de 
fericită când mi-a spus asta, pentru că îmi dădea dovada 
că am făcut un personaj viu, plauzibil, pe care un cititor îl 
poate identifica în oricare oraș din țară.

A.L.: Dar cred că și eu îl cunosc!, dar nu din Târgu 
Mureș. Glumesc... Dar romanul acesta, ca și celălalt de 
altfel, sunt revelatoare pentru a cunoaște această lume a 
Transilvaniei, care este în percepția publică plină de clișee 
și de poncife: lumea ardeleană, lumea transilvană, mai 
occidentală decât restul României etc. Nu e adevărat. Adică 
într-un fel exterior, al fațadei arhitecturale, e adevărat, dar 
într-un fel profund, așa cum îl putem citi în romanul Martei 
Petreu, este o lume foarte dură, foarte amestecată și cu o 
ruralitate transformată în viață modernă, profesional, social, 
urbană, urbanizată într-un fel forțat și care lasă foarte multe 
urme și zone tenebroase în mintea unor personaje, precum 
este acest memorabil personaj Marcu, cred eu.

M.P.: Da, am încercat...

A.L.: Care este și un greco-catolic și mai intrăm și 
în zona aceasta, a confesiunilor Transilvaniei.

M.P.: Eu am asupra personajelor mele o privire 
dincolo de bine și de rău, adică dincolo de morală. Eu am 
constatat că oamenii așa sunt. Nu știu dacă la Târgu Mureș 
trăiește într-adevăr un medic care seamănă cu personajul 
meu. E posibil... Însă eu am constatat că oamenii așa sunt. 
Și atunci eu de asta v-am spus că pe de o parte e ficțiune, 
în sensul în care vi l-am spus, de desen, de structură 
evenimențială, dar pe de altă parte așchiile sunt adevărate. 
Așa sunt oamenii, și eu nici măcar nu îi judec. Privirea este 
senină și finalmente iertătoare. Finalmente. Compătimire 
față de tot. Ăștia sunt oamenii, ăștia suntem. Oricum, în 
Supa de la miezul nopții nu există nici un personaj total rău 
și nici un personaj total bun. Și nici un personaj cu totul 
nevinovat – altfel, de ce s-ar sinucide Todora? După ce 
trece prin mintea mea, realitatea capătă înfățișarea asta. Sub 
formă de proză, capătă înfățișarea asta. Că doar lumea este 
reprezentarea noastră, cum ne învață un filosof...

A.L.: Da. Avem întrebări din sală?
M.P.: Până vine o întrebare la mine, vreau eu să vă 

spun ceva și pe urmă ne oprim, așa-i că am terminat?

A.L.: Pe urmă poate citim poezii.
M.P.: Vreau să vă spun despre cel mai mare 

compliment care mi-a fost făcut în legătură cu cartea mea 
despre Cioran. În țară am primit destule peste degete din 
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cauza ei, am primit și laude, nu pot să fiu nedreaptă. Dar, 
oricum, a rămas așa, o chestie de suspiciune: „Ce se apucă 
asta să scotocească trecutul legionar în loc să se ocupe de 
comunism?”, obiecție pe care mi-o ridică și astăzi diverși 
oameni. Eu întotdeauna am crezut că în România există 
destui cercetători foarte buni încât să poată fi prinse, în 
literatură și în studii, ambele variante de totalitarism din 
secolul XX, și că fiecare autor are dreptul să cerceteze ce 
își alege el, nu e nevoie să-i dea altcineva o temă de casă.

Povestea mea frumoasă sună așa: în 2013 am ajuns 
la Paris la un târg de carte și am stat de vorbă cu o doamnă 
care se ducea acasă la Cioran. Eu o cunoșteam pe această 
doamnă din poveștile, nu știu cât de exacte, ale prietenilor 
mei Bianca și Nicolae Balotă, așa că eram la curent cu faptul 
că ea și Cioran au fost prieteni. E vorba despre doamna 
Ioana Andreescu, antropolog. Este din România și trăiește 
la Paris. Ei, ea mergea acasă la Cioran și, dacă e să-i cred 
pe Nicolae și Bianca Balotă, înjurau împreună. Sau poate 
numai Cioran înjura în prezența ei... e plauzibil, dacă ne 
amintim că el o învățase și pe Simone să înjure românește...

P.C.: Românește?
M.P.: Da, bineînțeles că românește, asta era 

distracția, după cum mi-au povestit, repet, Bianca și 
Nicolae Balotă. Deci, am întâlnit-o pe această doamnă 
foarte interesantă, prietenă a lui Cioran, și ea m-a îmbrățișat 
zicându-mi: „Ce-ai făcut tu pentru Cioran!”. Și m-a strâns 
tare, tare în brațe. Iar eu, care primisem destule din toate 
direcțiile, m-am crispat, și-am întrebat, foarte precaut: 
„Adică ce am făcut?”. Și zice: „Tu l-ai salvat pentru toată 
lumea!”.

Am respirat ușurată, exista în sfârșit era cineva care, 
citindu-mi cartea până la capăt, văzând că am adunat dovezi 
că lui Cioran i-a fost rușine pentru trecutul lui politic din 
România, că i-a părut rău și că a declarat mereu că și-a 
schimbat punctul de vedere, a priceput ce am scris și a 
calculat consecințele cărții mele asupra operei lui. Doamna 
Andreescu înțelesese că am analizat toată evoluția lui 
Cioran, nu doar episodul politic totalitar din anii 1930. Și 
ăsta a fost cel mai mare compliment pe care l-am primit 
pentru cartea asta, la care eu am muncit mult, din 1990 
până în noiembrie 1999. La restul cărților mele de cercetare 
am muncit mai puțin, pentru că perioada interbelică îmi 
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era, de-acum, cunoscută, îmi clarificasem anii interbelici, 
ideologiile, ticurile ideologice etc. Acum pot să recunosc 
după numai câteva sintagme de ce culoare politică aparține 
o aserțiune, în ce spațiu politico-ideologic se mișcă un autor 
ș.a.m.d. Asta am vrut să vă spun, că am primit un mare 
compliment pentru cartea asta.

A.L.: Nu cred că a fost singurul.
M.P.:  A fost cel mai mare. 

A.L.: Da, pentru că Cioran n-a apucat și n-a găsit 
resortul să se salveze singur. Niciodată până la capăt.

M.P.: Nu aș fi atât de drastică, el a mărturisit mereu, 
în particular, că s-a schimbat...

A.L.: Da, dar nu în scris.
M.P.: Aveți dreptate, în sensul că nu a făcut o 

declarație explicită, publică, oficială sau cum să zic. În 
sensul ăsta, aveți perfectă dreptate. Dar a mărturisit, în 
documente particulare cum ar fi scrisorile, iar scrisorile 
sunt credibile, apoi aluziv în unele texte, sau în Caiete, care 
în intenția lui nu erau destinate publicului, ci erau un fel 
de ciorne-jurnale. Și atunci, sigur, dacă lucrezi corect, ai 
argumente cu care să îi descrii transformarea, ai părerile 
lui de rău. De altfel, eu am găsit și pentru cazul lui Eliade 
indicii interesante ale schimbării lui politice. Totul este să 
fie acceptate. Când a scris Noaptea de Sânziene, roman 
despre lumea românească, el și-a descris, sub diferite 
nume, prietenii și s-a figurat și pe el însuși. Iar în acest 
roman, el și-a omorât toate personajele, adică toți martorii 
tinereții lui și ai legionarismului lui, iar în final îl omoară 
și pe personajul care îl reprezintă pe el însuși. În paralel, 
în jurnalul său (apoi și în memoriile sale), notează o serie 
de probe inițiatice în moarte, de morți simbolice ale sale, 
prin care a trecut după terminarea romanului. De pildă, 
se vede putrezind, se vede mort, se visează mort, se vede 
dedublat, își vede sicriul călătorind spre România, oprindu-
se la Dunăre să aștepte aprobarea de intrare în țară să fie 
înmormântat la București. Detaliile sunt foarte eliadești... 
de pildă, își vede sicriul împodobit cu stegulețe, voia și 
onoruri, normal! Și când sicriul pleacă spre București, cu 
trupul lui românesc, vinovat, ca să spun așa, el, adică partea 
viabilă din el, rămâne pe loc, pregătit să înceapă în Occident 
vita nova. Formula este din Dante, el voia să fie cât Dante, 
știm că nu a ajuns, spre ghinionul nostru... Ei, la un autor 
care scrie proză în cheie simbolică, morțile simbolice 
prin care trece mi s-au părut a fi o mărturisire, în cheie 
simbolică, a despărțirii lui de ceea ce îl făcea nepotrivit 
pentru Occidentul democrat, adică o despărțire de alegerile 
și pasiunile lui politice din perioada lui românească: o 
despărțire de legionarism. Eu sunt convinsă că am dreptate 
și că Eliade a făcut, în cheie simbolică, aceeași despărțire 
pe care Cioran o face-n fel și chip, inclusiv prin texte 
despre maghiari și despre evrei, inclusiv prin scrisoarea 
către Noica în care se declară liberal intransigent: adică, o 
despărțire de opțiunea politică extremist-legionară. De ce 
Eliade nu s-a despărțit de legionarism altfel?, ei, asta e altă 
discuție, lungă. Dar eu chiar cred că el s-a detașat de ideile 
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lui politice din România și că a mărturisit asta în Noaptea de 
Sânziene. Cioran a fost mai direct, a scris de pildă Un popor 
de singuratici, text pe care Susan Sontag nu i l-a crezut... 

Dar dacă ne-am imagina că Eliade și Cioran, după 
terminarea războiului mondial, ar fi dat declarații: nu mai 
credem în ideile legionare, am greșit!, oare atunci ce s-ar 
fi întâmplat? Credeți că am mai vorbi astăzi despre ei? Eu 
presupun că nu, pentru că ei, nici unul, n-ar mai fi reușit să 
își facă o carieră de autori în Vest. Așa că astăzi n-am mai fi 
vorbit despre ei, și nici despre Eugen Ionescu, pentru că nici 
el nu ar fi fost iertat că a reprezentat România lui Antonescu 
la Vichy. Despre asta e vorba. Autorii trăiesc și ei în istorie, 
spun una, alta... La fel a fost și în perioada interbelică. N-ar 
fi existat extrema dreaptă românească așa cum a existat, 
adică mare, umflată, foarte importantă pentru români, dacă 
n-ar fi existat extrema dreaptă europeană. Noi și din acest 
punct de vedere am fost un popor imitator în bună măsură. 
Dar mereu mă întreb dacă nu cumva ne gândim prea mult 
la acești autori, și prea puțin la victime. Și cu asta închid 
subiectul ideologie. 

Dan Țăranu: Pentru asta trebuia un colocviu 
distinct. Însă tot în ideea complimentelor, eu îmi amintesc 
în facultate că am citit o altă cercetare de-a dumneavoastră, 
care pare total neconectată cu ceea ce spuneați mai 
devreme, Jocurile manierismului logic. Carte foarte utilă 
pentru studenți, apropo, am folosit-o de mai multe ori, 
pentru că intercalează toate speciile de erori de gândire și 
de limbaj posibile. Eu văd o legătură între acest interes al 
dumneavoastră pentru deformările acestea ale logicii și 
interesul pentru gânditorul paradoxal care a fost Cioran 
sau pentru situația existențială paradoxală a lui Mihail 
Sebastian, de exemplu. Există această legătură, nu cred că 
doar mi se pare. V-a interesat claritatea și pentru om, sau 
ați fost atât de interesată de claritate și pentru a clarifica 
ulterior în lume situația acestor oameni care au trăit în niște 
vremuri și într-un context paradoxal, și din cauza asta s-a și 
deformat construcția lor intelectuală?

M.P.: Aveți perfectă dreptate. Eu m-am ocupat de 
patologie, de ceea ce este patologie. În cei zece ani când 
am fost profesoară de liceu, din 1981 până în 1990, și 

predam de la clasele V la clasele XII, trebuia să-mi 
și distrez elevii... le duceam orice, poezie, povești 
chinezești, japoneze, de fapt tot ce citeam eu, și le 
citeam în clasă. Am scris pentru ei, pentru copiii 
mei de la liceul „Racoviță”, Jocurile manierismului 
logic. Dacă Hegel și-a putut permite să scrie Logica 
pentru elevii lui de gimnaziu, eu de ce nu mi-aș fi 
putut permite să scriu patologia logicii, cu tot felul 
de exemple literare, pentru copiii geniali pe care îi 
aveam la Liceul Racoviță? Erau cei mai grozavi 
copii, atunci nu mi-am dat seama, eu credeam că asta 
e normalitatea. Iar după o asemenea cercetare, ți se 
formatează cumva mintea în sensul clarității. Aveți 
dreptate, asta e legătura, m-am ocupat de patologie și 
într-un sens, și în altul. 

A.L.: E foarte interesant că această carte ați 
scris-o pentru elevi.

M.P.: A fost o perioadă bună din viața mea, 
grea, stăteam în liceu de dimineața până noaptea, 
scriam la jucărelele mele de logică numai sâmbăta 
după-amiaza și duminica. Eram foarte fericită pe 
vremea aia, pentru că elevii mei mă scăldau într-o 
dragoste enormă. Nu eram încă persoana odioasă care 
scrie pe subiectele tabu din cultura română. M-am 
apucat de logică poate și pentru că de logică e cel mai 
simplu să te apuci, toți filosofii români au început cu 
logica. Eu sunt profesor, nu pretind că sunt filosof. 
Logica e domeniul filosofic cel mai la îndemână.

A.L.: Da, cu condiția s-o ai, împreună cu 
claritatea minții.

M.P.: E adevărat! Maiorescu voia s-o facă 
împreună cu psihologia și cu gramatica, logica e 
inclusă în structurile gramaticale.

A.L.: Dacă nu mai avem întrebări, atunci 
poate citiți un poem.

M.P.: Nu mai. După câtă poezie s-a citat și 
după câte bazaconii v-am spus, nu mai cutez. Data 
viitoare. Data viitoare vin la Colocviu ca să dau eu un 
premiu al revistei Apostrof, o publicare în Apostrof, 
și-atunci o să vă cer grațios un sfert de oră de lectură, 
acum a fost Marta Petreu peste măsură... Norocul 
meu că a fost sesiune comună cu Petru Cimpoeșu, și, 
după ce ascultam o comunicare despre mine, foarte 
emoționată, mă odihneam o jumătate de minut și 
puteam să urmăresc clar ce se spunea despre proza 
lui Cimpoeșu, foarte mulțumită când recunoșteam 
lucruri pe care le gândisem și eu.

P.C.: Nu trebuia să-ți iei notițe.
M.P.: Ei, îmi dispărea starea de încordare, 

senzația că stau pe masa de disecție, vie fiind.

A.L.: Atunci, vă mulțumim pentru acest dialog!
M.P.: Eu vă mulțumesc pentru că m-ați 

ascultat!
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II. Inedit

Gara cu ceață

Se spune că de-aicea se pleacă și că ăsta-ar fi locul 
dar numai cînd se crapă de ziuă și ceața frige ca bulionul în clocot
și numai în zile anume 
trase la sorți de zeii plecării
da da alese de cei din Olimp dînd cu zarul 
Atunci
cei ca mine sînt urcați în vagoane 
și trimiși înapoi fiecare acasă la sine
Asta am auzit și asta se șoptește pe-aici
în dimineața lăptoasă de vară foarte devreme  

Ceața-i albă și deasă
De ciment – stația de cale ferată în care umblu ca-n cușcă 
Șinele-s roșii  

Cu zarul stabilesc glumeții ăștia și ziua  
și pasagerul – de-asemeni cu zarul

Eu umblu prin gară ritmînd întrebarea: 
poate oare un om să calce pe timp înapoi ca mine prin gară?
După cît de tocit e cimentul și de scorojită vopseaua
de aici au plecat destui înapoi pînă-acuma 

S-ar putea ca astăzi să fie ziua mea mare
și s-o șterg de aici
cu mîinile goale

s-ar putea ca zarul și zeii drumari să mă fi ales astăzi pe mine
și-atunci
aș fi eu muritorul care umblă pe timp ca desculță prin gară 

Dimineață de vară 
devreme
Uneori cei ca mine sînt mînați pur și simplu-n vagoane spre-acasă 
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Dacă ar vrea

Dacă ar vrea să m-audă m-ar întreba 
dacă ar vrea să mă vadă s-ar arăta aici 
lîngă marea din care toate-au ieșit 

martoră este chiar marea cea doldora de sare și pești  

cal și călăreț în spume am fost
pe nisipul roșcat 
marea era un ochi deschis
oglindind ochiul gigantic de sus
Dacă ar avea nevoie în vreun fel de mine m-ar chema 
cal și călăreț galopînd pe-nserat am fost
pe nisip la marginea mării

Dacă ar avea nevoie în vreun fel de mine m-ar chema 
El pe toți ne cheamă rînd pe rînd
mai tîrziu mai curînd

Astrul străin

Bezna vine tot mai devreme – 
pe tăcute 
soarele asfințește tot mai curînd după dealul de sare
Iar după-asfințit
pe cerul sîngeriu dinspre soare-apune răsare celălat soare – străin
dintr-o vîrstă viitoare a lumii
Mi s-a spus despre el și din auzite îl știu

Noaptea cade acum tot mai devreme
De la amiază
ies să întîmpin astrul cel verde
străin

Întunericul de dimineață

Cel mai rău e întunericul de la patru
mai negru ca toate
Dacă te-atinge cu pleasna lui înspicată 
nu-i mai scapi 
vine din spații și-are de-a face 
cu faza din urmă a lumii cu AND-ul cu fierul cu metalele sumbre

La patru becurile sînt chioare
Cînd dau ochi în ochi cu bezna de patru 
nu mai știu cine sînt nici de ce 
și nu mai las umbră

Cîntec de leagăn

Pînă la urmă pînă la urmă materia ne ajunge din urmă 
și trece șenilă peste răsuflarea firavă
care ne mînă și ne ține-n picioare
verticali ca stînca încă nelovită de trăznet

marta petreu - țintă fixă



43

pînă la urmă cădem la pămînt ca materie sumbră 
ne facem turbă de calitate secundă bună nici să fiarbă apa din ceainic 
pentru ceaiul de cinci al unor ființe umane – splendide pentru că încă-n picioare 

Pînă la urmă tot ce știu și tot ce-am uitat stă-n mine precum clorofila în frunză 
hematiile s-au pierdut mult în urmă le-a luat vîntul ca rugină și pulberi 

A fost frumos ca-ntr-o poveste 
să fiu vie să mă-ndrăgostesc și să umblu 
să învăț atîtea lucruri aride 
să pierd totul în bezna de mină 
cum aș pierde pe stradă tichetul în alb pentru nava salvării 
care din cînd în cînd lunecă nălucă în zare

A fost frumos să știu să am întrebări și răspunsuri 
să crească pe mine
în dureri 
cum cresc și lichenii pe ziduri
iluzii  
și ca pe pleavă să le vînture gîndul
a fost frumos să pierd de cîteva ori tot ce-am adunat pînă atuncea 
plus convingerea născută deodată cu mine 
că mi se cuvine o fericire cît casa 
a fost frumos a fost al naibii de bine să iubesc și să pierd 

Dar așa se întîmplă și așa se cuvine
Am învățat că n-am în mine nimic ce n-aș putea duce 
și nimic ce n-aș putea pierde  

pînă la urmă 
învățătura cea mare – cum s-ar zice: secretul 
este că am învățat să pierd orice se poate pierde pe lume

Am ajuns o ființă umană care știe să piardă  
și pierde 
al naibii de des 
și-al naibii de bine
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Trecutul care ne mai suflă în ceafă

Pentru ce-a fost la noi până în 1989, denumirea 
de comunism, atât de mult folosită, este improprie. 
Regimul nostru politic de până în decembrie 1989 
a fost de socialism după model sovietic; adică, un 
totalitarism de extremă stângă, care de la un anumit 
moment și-a însușit naționalismul extrem, inspirat și 
din textele legionare. A rezultat un național-socialism, 
cred că nu greșesc numindu-l astfel. Ceaușescu însuși l-a 
numit socialism multilateral dezvoltat în înaintare spre 
comunism... înaintam, înaintam, dar, slavă Domnului, nu 
am și ajuns... 

 Prin anii 1980, noi nu am sperat să scăpăm de 
regimul politic în care trăiam și în care mulți dintre noi 
ne-am născut, dimpotrivă, ne temeam că o să se lățească 
peste lumea toată. Singura nădejde pe care am îndrăznit 
s-o avem a fost să scăpăm de Ceaușescu, să avem un șef 
mai puțin „revoluționar” și un regim mai blând, așa cum 
avea Ungaria, de exemplu. Am avut dorințe mici și la 
limita de jos a supraviețuirii – să fie cald în casă, să fie 
apă caldă, să găsim mâncare în prăvălii și să ne-o putem 
cumpăra fără o coadă prea lungă, și așa mai departe. 
Socialismul nostru real și original ne-a infantilizat pe toți 
și ne-a redus la dorințele de bază, vitale. Ca pe prizonierii 
dintr-un lagăr – unul larg, cât țara. Îmi amintesc – și ce 
rău mă simt când îmi amintesc asta! – că la un moment 
dat căutam, pentru Mama, atunci bolnavă, o lămâie... și-
am avut parte de ea după câteva luni... 

 Când a căzut regimul însuși, am fost așa de 
naivi încât am crezut, mulți dintre noi, eu cu siguranță, 
că asta înseamnă că s-a chiar terminat și că totul o să 
fie bine. Lăsând la o parte zvârcolirile politice de la noi, 
care au întârziat democratizarea cu mulți ani – primul 
președinte democrat a fost Emil Constantinescu, iar el 
apare, retrospectiv privind, mai important și impozant 
decât ne-a apărut atunci când a renunțat să re-candideze, 
atunci când ne-a spus adevărul în față, iar noi, eu cel 
puțin, nu l-am înțeles, și anume că l-au învins Serviciile... 
– lăsând deci acest fapt istoric grav la o parte, noi nu am 
înțeles că un sfârșit cum a fost revoluția din decembrie 
1989 nu este un sfârșit, nu este cu adevărat un sfârșit, 
nici un început nou-nouț.

Socialismul, pe care populația României, în 
majoritatea ei, l-a urât, și, în mod practic, l-a boicotat 
prin mii de gesturi făcute pe tăcute, prin mimarea 
construcției socialismului în loc ca într-adevăr să îl 
construiască, cu alte cuvinte, printr-o rezistență ostilă și 
tăcută, socialismul acesta mult urât ne-a intrat în ființă 
așa cum apa dintr-un lac intră în alcătuirea peștilor din 
lacul cu pricina. Nu numai în branhiile lor, ci în chiar 
constituția lor. Nu ne dăm seama de asta decât atunci 
când intrăm în contact cu alte țări, care nu au fost 
niciodată socialiste, cu alți oameni, care nu au trăit într-
un asemenea totalitarism. Noi am ieșit din trecut cu 

reflexe, ticuri, idei, unele conștiente, altele inconștiente, 
de care a trebuit să ne dezbărăm în mod conștient. Alte 
reflexe se află în continuare în noi, în fiecare dintre noi, 
chiar și în cei mai lucizi adversari ai socialismului real 
românesc. Simplu și corect spus: am ieșit cu sechele. 
Unele la vedere, altele atât de ascunse, încât nu ne putem 
da seama de ele, pentru că noi nu ne putem inventaria 
inconștientul, așa ceva este în principiu imposibil și așa 
ar rămâne chiar și dacă analistul ar fi însuși Jung.

Așa că...
La fel ca evreii care-au fugit din Egipt și s-au 

dus să-și facă statul lor, dar au ajuns la destinație numai 
după ce Moise i-a purtat patruzeci de ani prin pustie, 
încât dintre cei plecați nu mai erau decât prea puțini în 
viață, și la noi, despărțirea de socialism se va face atunci 
când vom dispărea, biologic vorbind, toți cei născuți în 
timpul acestui experiment-limită de masă în care am 
avut ghinionul să fim captivi, unii, ori să ne naștem, 
alții. Și nici atunci nu va dispărea cu totul, pentru că 
rămân în urmă orașele mutilate, urâțite de cartierele 
hidoase de blocuri, ca blocul în care locuiesc eu, rămâne 
Casa Poporului, rămân centrele civice, satele parțial 
sistematizate și de asemenea „împodobite” cu blocurile 
meschine și așa mai departe. „Comunismul”, care nu a 
fost comunism și a durat aproape o jumătate de secol, a 
lăsat în urmă o moștenire care nu poate fi ștearsă într-o 
clipită cu guma așa cum ștergem o literă greșită de pe-o 
coală de hârtie ori una tastată greșit la computer.

Eu nu am cunoscut, până în 1989, decât oameni 
nemulțumiți de regim și ostili regimului. Pe la sfârșitul 
anilor 1990, am întâlnit prima persoană care regreta 
fățiș, cu o candoare pentru mine năucitoare, socialismul, 
în care, spunea, a dus-o bine, căci știa – ca sportiv 
de performanță – toate pârghiile prin care își putea 
obține tot ce-i trebuia, în timp ce prezentul îl punea în 
dificultate, îl obliga să își schimbe reflexele, să facă 
un anumit efort. Am fost atât de uimită de declarațiile 
acestei persoane, încât îi țin minte cuvintele cu intonație 
cu tot. 

Câștigul cel mai vizibil, instantaneu, de pe urma 
căderii socialismului real românesc, a fost libertatea. 
Toți oamenii au tânjit după libertate, dar în grade și 
forme diferite. Iar libertatea fără un conținut democratic, 
adică delimitat prin drepturi și datorii asumate, aduce 
cu ea probleme serioase. Îmi amintesc limpede străzile 
Clujului în iarna anului 1990, prima iarnă fără socialism: 
prăfoase și pline de excremente umane. Deci la atâta 
a folosit în primă instanță revoluția!, am exclamat, la 
faptul că oamenii nu se mai tem să facă pipi pe stradă! 
Sigur, lucrurile nu au rămas așa, Clujul a redevenit 
curând un oraș curat... dar exemplul este grăitor în sine. 
Libertatea a rămas o valoare câștigată – cu urmări bune 
și rele, firește. Pentru că unii oameni își asumă numai 
libertățile și avantajele, nu și obligațiile care derivă din 
starea de libertate.

Pentru mine, fizionomia actuală a patriei arată 
cam așa:

În domeniul politic, garda veche, socialist-
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securistă, există încă și, mai ales, se autoreproduce 
cu spor; este vorba despre activiștii din umbră, linia a 
doua, a treia, a patra, care au acaparat destul de repede 
cam tot ceea ce era de acaparat și acaparează și astăzi. 
În ultimii ani, au intrat în viața politică activă alte forțe 
– unele continuatoare ale vechii gărzi, altele noi. Dar 
lăcomia și corupția aproape a tuturor pare la fel de mare. 
A renăscut politicianismul – adică expresia negativă a 
drepturilor și libertăților democratice, folosirea puterii în 
scopuri personale sau de grup restrâns, promisiunile fără 
acoperire (altfel spus, minciuna publică), cearta pentru 
pârghiile puterii, populismul de dinaintea alegerilor etc.. 
Noi am fi avut nevoie ca de aer de oameni de stat, adică 
de personalități politice care lucrează în interesul țării. 
Am avut și avem câteva asemenea personalități – dar 
prea puține, de obicei întâmpinate cu o rezistență politică 
și publică uriașă. Îmi amintesc în acest sens declarația – 
pe care acum o socotesc nu doar adevărată, ci sfâșietoare 
pentru realitatea României – a președintelui Emil 
Constantinescu, cum că nu mai candidează deoarece 
l-au învins serviciile secrete. Dacă nu au făcut parte 
din structurile și grupările deja constituite sau dacă nu 
s-au „adaptat” acestora, oamenii noi care au intrat în 
sistemul politic au fost și sunt de regulă repede măcinați 
și eliminați. Ei au stârnit și stârnesc adversitate, câteva 
televiziuni de scandal îi toacă în viteză și – gata. Fac asta, 
probabil, și cu ajutorul serviciilor secrete, existente într-
un număr exorbitant și luptându-se, din nou probabil, 
între ele pentru întâietate. Poate și cu ajutorul unor forțe 
externe deloc prietene.

După președinția lui Băsescu, care a fărâmițat 
partidele cu dexteritatea pe care numai Carol al II-lea a 
mai avut-o, avem un singur partid mare și, apoi, numai 
partiduțe. Multe. Pentru a obține un anumit echilibru și o 
anumită stabilitate a democrației, am avea nevoie de trei 
partide politice puternice. 

În economie, au dispărut fabricile și combinatele 
mari – adesea prin privatizări rapide, păguboase, făcute 
sub presiunea Europei de Vest și adesea în avantajul 
acesteia. Desigur, privatizările pripite au îmbogățit, cu 
câte-un bacșiș, niște autohtoni – dar a fost un bacșiș în 
comparație cu uriașul avantaj pe care privatizarea câte 
unei fabrici de la noi (urmată de dispariția ei chiar și 
fizică) l-a adus unor producători din alte țări, de obicei 
europene. Din țară producătoare și exportatoare în 
Lumea a Treia și în aceea socialistă, am devenit o piață 
de desfacere în avantajul oricui și de oriunde. Cu ocazia 
pandemiei, s-a văzut că la noi au dispărut și industriile 
strategice – e o problemă a întregii Europe, de fapt –, 
așa că putem constata că a lua în calcul numai eficiența 
economică a unei întreprinderi sau industrii este greșit 
din punctul de vedere al interesului național și european; 
că ar trebui să fie luați în calcul și alți indicatori pe lângă 
rentabilitate economică, alte criterii.   

La fel s-a întâmplat și în agricultură, repede 
destructurată, unde au dispărut și întreprinderile de stat, 
și CAP-urile. Mâncăm salată din Turcia, făină de mălai 
din Ungaria, frunze de pătrunjel din Grecia – și-așa, ce 

mai victorie, am intrat și noi în circuitul globalizării. 
Produsele agricole românești, când există, intră greu 
în comerț, nu sunt – nu se știe pentru cine anume – 
avantajoase economic. Cu ocazia pandemiei, am auzit 
apelul, patetic, al producătorilor români, să fie sprijiniți 
de populație. Eu una regret merele ionatan și prunele 
bistrițe, mai bune ca orice, roșiile gustoase din copilărie 
și așa mai departe. Dar poate că încălzirea globală va 
elimina cu totul de pe teritoriul României și toate soiurile 
de mere și de prune – o să fie înlocuite cu kiwi și cu mai 
știu eu ce soiuri rezistente la căldură. Asta nu mai ține 
de socialism și de urmările lui drastice și îndelungate, 
ține „doar” de-o catastrofă de altă natură, globală... căci 
în timpul nostru, a apărut nota de plată pentru mai multe 
comportamente ale speciei umane, sunt în curs mai 
multe catastrofe declanșate de specia noastră mult prea 
lacomă și agresivă.

 Schimbările aduse de lumea post-socialistă 
asupra proprietății nu numai că ne-au „scutit” de a mai 
avea industrii (în loc să facem pantofi, de pildă, la noi 
este „prelucrat” gunoiul altor țări, adică  bine împrăștiat 
pe toată suprafața...), ci ne-au adus în situația de a nu mai 
ști cât din suprafața agricolă și ne- a țării mai este sau 
nu românească. Adică, avem genul de probleme, neluate 
însă în calcul ca atare, cum au unele țări din Africa. 

De pe urma marilor modificări din economie, ne-
am pomenit cu șomaj, o realitate pe care o cunoșteam 
numai din cărți. Desigur, a existat șomaj, unul camuflat, 
și în timpul socialismului real: consta în folosirea 
forței de muncă în alt domeniu decât acela pentru care 
era calificată. În socialism, au fost proclamate dreptul 
la muncă și obligația de a munci. În postsocialismul 
nostru, a apărut șomajul masiv. Un medic din Germania 
mi-a povestit că acolo, la ei, atunci când se pregătește 
închiderea unei întreprinderi, întâi se deschid cabinete 
de psihiatrie și psihologie, pentru a asigura suport 
psihologic pentru populația rămasă fără loc de muncă. 
Informația m-a tulburat și m-a făcut să mă gândesc că 
economia noastră socialistă a fost desființată abrupt, fără 
ca angajații – evident traumatizați – să fi avut vreo plasă 
de siguranță sub ei. Pentru a calcula costurile de la noi, 
ar trebui  comparată morbiditatea și mortalitatea, înainte 
și după închiderea întreprinderilor, în localitățile cu mari 
întreprinderi închise. 

„Plasa noastră de siguranță” a fost migrația. 
Oameni de toate vârstele și condițiile, cu diferite grade 
de școlarizare, și-au luat lumea în cap și s-au dus oriunde, 
în Europa, în America, în Japonia sau Noua Zeelandă. 
Repet, oriunde. Uneori a plecat unul din familie, alteori 
familia toată. Unii au reușit. Alții au ajuns, nu o dată, 
sclavi fără acte la cheremul total al unui proprietar abuziv 
sau în industria prostituției. Mi se pare scandalos pentru 
demnitatea statului român și a noastră ca cetățeni faptul 
că o mare parte din prostituția Europei este asigurată de 
cetățeni români. Dar statul nostru nu este în stare să își 
protejeze cetățenii nici în interiorul granițelor, cum ar 
putea să îi protejeze și, la nevoie, să îi salveze pe cei 
risipiți, ca evreii pe vremuri, în patru vânturi? Așa cum 
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nu este în stare să își protejeze pădurile și pădurarii – ba 
nici măcar să le facă acestora din urmă dreptate după ce au 
fost uciși –, așa cum nu este în stare să protejeze copiii din 
interiorul granițelor, statul român nu are capacitatea de 
a-i proteja nici pe cei risipiți, ca puful de salcie, în lume. 

De pe urma schimbării naturii proprietății, din 
socialistă, în privată, la noi s-a schimbat economia; iar 
de pe urma schimbării naturii economiei, a dispărut – 
nu bagă nimeni de seamă! – clasa țărănească. Noi am 
avut mereu o problemă țărănească în România – alături 
de problema evreiască și de problema resurselor de 
dezvoltare, a banilor, spun istoricii. Ei bine, problema 
țărănească, o obsesie a teoreticienilor români încă de pe 
vremea Școlii Ardelene, a dispărut și dispare, și nu oricum, 
ci prin dispariția biologică a ultimilor țărani, care, prin 
forța istoriei, au fost ceapiști... Nu pot estima urmările 
fenomenului. În anii 1940, un teoretician al burgheziei 
socotea țărănimea o sursă (biologică și socială) de 
alimentare cu energii noi a straturilor sociale de sus. Iar 
psihologia mulțimilor și filosofia culturii din România au 
considerat țărănimea ca depozitara specificului național, 
și asta, din secolul al XIX-lea până de curând. Nu-i 
vorbă, așa cum Rădulescu-Motru și Blaga au considerat 
țărănimea drept purtătoarea trăsăturilor națiunii române, 
eu pot socoti lumea orășenească descrisă de Caragiale 
ca la fel de caracteristică (sau în mod complementar 
caracteristică) pentru „specificul nostru național” – 
pentru că și specificul național se schimbă, nu este un „ce” 
imuabil, ci devine. Și, totuși... o schimbare de structură 
socială atât de mare și abruptă nu are cum să rămână 
fără urmări serioase. Împreună cu țărănimea dispare și 
un întreg teritoriu al realității românești, precum și un 
vast domeniu viu al imaginarului nostru cultural. 

Desigur, nu pot să nu observ cât de ironic este 
la noi mersul istoriei: „problema evreiască”, acutizată 
ideologic în perioada interbelică și devenită o tragedie în 
timpul celui de al Doilea Război Mondial – tragedie pentru 
cetățenii români de etnie evreiască, respectiv vinovăție 
pentru cetățenii români de etnie românească, deci un alt 
fel de tragedie –, a dispărut în timpul socialismului real 
românesc, prin emigrarea cetățenilor români de etnie 
evreiască, care, după ce-au fost puși să plătească, au fost 
lăsați să plece. Iar problema țărănească, devenită în anii 
1980 o problemă europeană, aceea a satelor românești pe 
care regimul Ceaușescu a planificat să le sistematizeze, 
ei bine, această eternă chestiune țărănească se evaporă 
pur și simplu odată cu dispariția ultimilor țărani. Cam 
așa se „rezolvă” la noi problemele, prin emigrarea unora 
– fie ei cetățeni români de origine evreiască sau germană, 
pe vremea socialismului real, fie ei cetățeni români de 
origine maghiară, după 1990, fie ei cetățeni români de 
origine românească, de asemenea după 1990 – și prin 
moartea altora. Ceva nu este în regulă. Mă feresc să spun 
cuvinte mari, dar nu cumva suntem martorii unei tragedii 
sociale și naționale?

După 1990, a crescut, cred, importanța Bisericii 
Ortodoxe. Un fapt paradoxal, dacă ne gândim că, de 
asemenea după 1990, Biserica Greco-Catolică – cu 

serioase merite în formarea națiunii române și în 
formularea programului național de unire a provinciilor 
românești într-un singur stat – a ieșit din clandestinitatea 
istorică în care a aruncat-o în 1948 socialismul real și a 
redevenit o confesiune legală. Însă, greco-catolicismul a 
ieșit slăbit din subterana istorică în care a fost aruncat. 
Cu ocazia pandemiei, când, pentru a fi prezenți la 
diverse pelerinaje, neostenit organizate de Biserica 
Ortodoxă Română, oamenii au înfruntat interdicțiile 
și, mai presus de acestea, riscul contaminării cu o 
boală potențial mortală, s-a văzut cât de influentă este 
ortodoxia. Desigur, prezența masivă la pelerinaje sau 
chiar instituirea cultului unor personalități ortodoxe noi 
– Arsenie Boca, de exemplu, obiect al unui operațiuni 
de publicitate foarte bine pusă la punct, pe care nu 
m-aș mira dacă Biserica îl va canoniza – sunt fenomene 
complexe, adevărată materie primă pentru cercetări 
sociologice de teren pentru echipe multidisciplinare cum 
au fost acelea ale lui D. Gusti. Dincolo de dimensiune 
religioasă evidentă (precum și de latura de divertisment: 
oamenii merg la un eveniment religios și pentru a rupe 
monotonia zilelor), reacția este de tip compensator și 
sugerează existența unor probleme sociale serioase; cu 
cât oamenii au mai multe necazuri, cu cât suferința lor de 
orice fel este mai vie, dar de nimeni băgată în seamă, cu 
atâta ei se îndreaptă spre biserică, spre aceea ortodoxă, 
majoritară și foarte activă. Își iau și ei necazurile și i le 
spun preotului, apoi îndură totul cu încrederea că i le-au 
spus lui Dumnezeu și că tot ce cade peste ei este destin. E 
un fenomen de proporții, și, din cauza asta, cutremurător. 
Această conduită, în mare parte compensatorie și atipică 
pentru secolul și continentul în care ne aflăm, nu este o 
bună făgăduială pentru viitor. Ea reprezintă un simptom 
social al faptului că în țara asta prea multe lucruri nu 
sunt în ordine, un simptom care ne spune cât de multă 
populație în suferință a rămas nebăgată de nimeni în 
seamă. 

Și cum să nu existe? Migrația de nevoie a forței de 
muncă a împărțit familiile între cei rămași și cei plecați 
să facă bani. Foarte mulți oameni, vârstnicii mai ales, 
sunt sub pragul de sărăcie – 4.600.000 este cifra pe care 
am auzit-o nu de mult la un buletin de știri; adică, 23,5 la 
sută din populația ţării, procentul pe care l-am găsit într-o 
statistică din decembrie 2020. În ciuda bogăției naturale, 
atâta câtă este, nu suntem o țară de oameni îndestulați. 
Nu suntem nici o țară de oameni sănătoși, iar sistemul 
de sănătate, subfinanțat, pârâie din toate încheieturile 
de ani buni. Asta, lăsând la o parte pandemia actuală 
cu Sars-CoV-2, care a turnat și mai multă spaimă și 
suferință peste cetățenii români, pandemie pentru care 
însă instituțiile statului român s-au mobilizat pentru a 
asigura dreptul la sănătate și viață al cetățenilor. Altfel, 
multe dintre drepturile noastre pentru care cotizăm lună 
de lună sunt o simplă vorbă pe hârtie. Așa că e multă 
nefericire la noi, mai multă decât în alte țări europene 
(nu și asiatice, africane ori sud-americane, totuși!). 

În ceea ce îi privește pe săraci, mulți dintre ei 
regretă socialismul. Discrepanțele sociale enorme, 
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vizibile pe stradă și promovate agresiv pe toate 
posturile de televiziune, între masa de jos și clasa de 
sus nou formată, stridentă și indecentă, nu au de ce să-i 
consoleze pe primii. Ori de câte ori cutează să deschidă 
gura și să prindă grai, cei care regretă epoca socialistă 
sunt instantaneu judecați,  ca „proști”. Eu cred că ei nu 
sunt „proști”, ci foarte loviți, adică: foarte săraci, fără 
putința unui trai decent, fără putința de a-și crește copiii 
cum ar dori, lipsiți adesea de asistență medicală, atât de 
umiliți din toate direcțiile, încât și-au pierdut sentimentul 
demnității personale. Din moment ce pe vremea lui 
Ceaușescu a fost așa de rău, iar acum există oameni 
care regretă vremea aceea, înseamnă că pentru acești 
oameni acum e și mai rău decât a fost atunci. Acest 
fapt, la scară națională, este tragic și de neiertat. Acești 
oameni nefericiți sunt victimele brutalității nemăsurate 
și corupte din perioada postdecembristă. Răspunderea 
pentru faptul că acești oameni, mulți, regretă epoca 
lui Ceaușescu cade în întregime asupra clasei politice 
de la noi. La fel ca migranții, aceștia indică, sociologic 
vorbind, eșecul tranziției, lipsa de grijă și în fond culpa 
instituțiilor statului român față de cetățenii proprii, pe 
care i-a lăsat „să se descurce”. Ce s-a petrecut la noi după 
1990 este foarte asemănător cu începutul modernizării, 
cu perioada de acumulare primitivă a capitalului – 
cu anii 1870, să zicem, despre care a scris Eminescu 
(greșit ca soluție, genial ca descriere, ca critică). Nu toți 
oamenii sunt superlativ dotați pentru concurența de tip 
liberal și neoliberal... iar dacă s-au născut și format în 
timpul socialismului real românesc, care a infantilizat 
cu metodă populația, nu toți oamenii au reușit să-și 
trezească instinctele și abilitățile de supraviețuire socială 
cerute de epoca, brutală, necinstită, lacomă, a tranziției 
noastre de la așa-numitul comunism la democrația 
liberală. Pentru aceștia, de fapt pentru toată populația 
țării, ar fi fost nevoie de o plasă de siguranță. Nu a 
existat. Oamenii, mulți, care regretă regimul de până în 
1989 sunt victimele de la noi: ei nu sunt „proștii” de la 
noi, ei sunt cei căzuți, ca răniții și morții dintr-un mare 
război, în care au fost carne de tun și-atâta tot. 

(Privind înapoi în căutarea cauzei prime, aș 
putea chiar spune că ei sunt, de fapt, victimele Primului 
Război Mondial, care, la noi, în zona noastră, nu s-a 
încheiat încă, război care a generat al Doilea Război 
Mondial, care, la rândul lui, a generat sistemul socialist 
sub influență sovietică, sistem care a căzut începând cu 
1989, dar ale cărui consecințe nu s-au resorbit încă. Sună 
paradoxal ce spun, poate părea chiar greșit, dar așa este. 
Pentru Occident, Primul Război Mondial s-a încheiat, 
după opinia lui Marcel Gauchet, prin anii 1970. La noi, 
însă, altă zonă, supusă și totalitarismului de extremă 
stângă, Primul Război Mondial se va încheia cândva, în 
viitor – atunci când ultimele lui consecințe, manifestate 
ca urmări ale socialismului real prin care am trecut și din 
care am ieșit, se vor cicatriza la rândul lor.)  

Revenind: prăbușirea regimului comunist a dus la 
implozia necontrolată a economiei naționale. Iar când nu 
mai ai o economie națională funcțională, nu mai ai nici 

locuri de muncă, și-atunci nația o ia razna, migrează. Se 
descompune ca un bulgăre de pământ pus într-o găleată 
cu apă în care amesteci cu măturoiul. 

Migrația forței de muncă, deopotrivă necalificate 
și calificate, are multe consecințe. Noi am pierdut, 
în secolul trecut, în mod repetat, părți însemnate din 
intelighenția națională: în Primul Război Mondial, 
în al Doilea Război Mondial, prin migrația de după al 
Doilea Război Mondial, prin morții din Gulag. Iar după 
1990, din nou, prin migrația forței de muncă. Copiii 
migranților nu se vor întoarce niciodată în țara de origine 
a părinților lor, ei rămân și vor rămâne unde au ajuns, 
întinerind țările unde s-au adăpostit. De câte ori poate 
o țară, într-o sută de ani, să își piardă intelighenția și 
să și-o autoregenereze?, mă întreb. Reformulând: De 
câte ori ne putem permite să ne pierdem intelighenția, 
într-o biată sută de ani, fără a deveni o nație de cretini? 
Alte consecințe, la fel de serioase, sunt îmbătrânirea 
populației, scăderea ei numerică, criza forței de muncă 
etc. Nu este oare un sarcasm al istoriei faptul că am avut 
cea mai mare populație pe vremea lui Ceaușescu și că 
de atunci descreștem fatal? Când se va sărbători (dacă 
vom mai exista, ca țară) bicentenarul Unirii, populația 
României va fi sub nivelul anului 1918... Descreșterea 
demografică ar trebui ne bage în sperieți – dar se pare 
că la noi nu se cunoaște faptul simplu că orice proiect se 
bazează pe populație, că economia unei țări se bazează 
pe factorul uman, acela care la noi se scurge an de an 
peste granițe. 

În același timp, nu pot să exclud ipoteza că 
împrăștierea nației noastre în Europa (și în restul lumii, 
dar în Europa în primul rând) face parte, poate, din 
procesele care vestesc, timid, nașterea lentă și organică 
a unei realități noi, a unei posibile națiuni europene. În 
anii interbelici și după al Doilea Război Mondial, Klaus 
Mann se considera pe sine nu german (a abandonat 
germana maternă pentru engleză și a scris în limba de 
adopție), ci de națiune europeană. Poate că această 
națiune europeană, utopică și inexistentă pe vremea lui 
Klaus Mann, se naște acum, sub ochii noștri, în extrem-
contemporaneitatea noastră, deși noi nu percepem și nici 
conștientizăm procesul. Poate că-n felul acesta Europa 
își va mai asigura niște secole de supraviețuire, de 
existență, poate chiar de strălucire. Nădăjduiesc.  

România nu a avut niciodată o dezvoltare liniară, 
organică și pe propriile ei baze. În ultimele două secole, 
ne-am format, ca țară și profil, ba după o influență, ba 
după alta: de la Est (până în 1821, poate până în 1848), 
apoi de la Vest (până la al Doilea Război Mondial), apoi 
iar de la Est (după al Doilea Război Mondial), acum iarăși 
de la Vest (după 1989). Ca un cap pălmuit din stânga, 
din dreapta, din stânga, din dreapta... În acești treizeci 
și unu de ani de când s-a prăbușit socialismul, aici s-au 
întâmplat de toate, de la reforme accelerate la perioade 
de recădere în stilul vechiului regim, așa că nimic nu 
pare definitiv câștigat. Iar cetățenii de rând ai României 
au îndurat totul într-o suferință mocnită. Pentru mare 
masă a cetățenilor României a fost și este greu.  
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Am avut și două succese mari, în contra trecutului 
socialist: intrarea în Uniunea Europeană și intrarea 
în NATO. Două realizări importante, mărețe, îmi vine 
mie să zic, care aduc nu numai obligații serioase, ci și 
mari speranțe. Una dintre ele, că România își va păstra, 
dezvolta și consolida democrația. Așa sper, chiar dacă la 
ultimele alegeri parlamentare a ieșit la lumină un partid 
extremist de dreapta, cu un scor mare, AUR, și chiar 
dacă în Europa dreapta extremă a reînviat neașteptat 
de puternică. Și chiar dacă guvernele succesive ale 
României par la fel de nepricepute, de autoritare și de 
lacome.

Avem, între vădite eșecuri (demografice, 
economice ș.a.), și domenii care, datorită căderii 
socialismului real, au înflorit, pentru că libertatea le 
priește. De pildă, cultura, aflată într-o explozie creatoare, 
pornită din mai multe centre, fapt înainte de negândit. 
Și învățământul superior. Nu tot învățământul, ci numai 
acela superior, de obicei din marile universități de 
tradiție. Nu pot spune că întreg învățământul, pentru că 
o țară în care a reapărut analfabetismul (cel absolut și cel 
funcțional) nu are un învățământ în ordine: eradicarea 
analfabetismului (ca și a tuberculozei...) a fost unul 
dintre câștigurile respectabile ale socialismului real 
românesc – iar acum să ni se întâmple o asemenea 
catastrofă, reapariția neștiutorilor de carte! 

Învățământul universitar însă a înflorit, cadrele 
didactice au devenit, comparativ cu ceea ce-a fost 
înainte, mai competitive, domeniile înainte ținute 
sub controlul ideologiei unice, și anume istoria, 
politologia, sociologia, filosofia ș.a. au recuperat și 
recuperează în continuare distanța și diferențele față de 
evoluția acestora în Vest. Aceste domenii au generat, 
de altfel, și cele mai aprinse controverse, care poartă 
și umbra trecutului imediat socialist real, și nostalgia 
extremismului naționalist interbelic ori a extremismului 
marxist... 

Ca structură, și domeniul învățământului, și 
cel al culturii, au trecut prin schimbări semnificative. 
În învățământ, au apărut universitățile private, iar ca 
organizare internă, a fost modificată peste tot curricula 
de studii. Am însă impresia că, în domeniul disciplinelor 
umaniste, marea curiozitate pentru teritoriile înainte 
inaccesibile a deplasat până la abandon interesul de 
la cultura română la altfel de probleme. E o impresie 
a mea. Oricum, luându-mă după informațiile mele, 
evident incomplete, cred că interesul pentru cultura 
natală și respectul față de ea au scăzut, locul acesteia 
în curricula universităților e tot mai mic, istoricii 
și filologii dacă se mai ocupă de ea, în vreme ce 
departamente universitare de tot felul proiectează 
mai cu plăcere studii de arabistică, să zicem, decât 
de cultură română. O exuberanță care va avea și ea 
urmări. Nu știu de ce nu ne (mai) inspirăm din modelul 
Franței, o țară cu o mare cultură, în care atenția pentru 
identitatea și cultura proprie, fără a exclude interesul 
pentru alte identități culturale, are prioritate. Noi, așa 
cum nu ne interesăm de identitatea culturală proprie, 

nu ne interesăm nici de cultivarea și păstrarea limbii 
proprii, care s-a deteriorat vizibil, până la a deveni, în 
viața cotidiană și la emisiunile tv, un fel de romgleză 
ciripită fudul. 

S-au restructurat de asemenea și instituțiile 
care girează cultura. Ceea ce nu e rău, sunt mai multe 
centre de putere – păcat că se luptă între ele, fiecare 
având intenția de a domina asupra întregului teritoriu 
cultural. În fond, cultura a urmat modelul lumii politice, 
s-a descentralizat, ceea ce e bine, dar s-a autoorganizat 
pe grupuri și grupulețe în luptă violentă, chiar murdară, 
pentru putere. Si-apoi: vai de solitari! vai de proiectele 
pe termen lung! vai de cultura națională! Nu s-ar fi 
întâmplat așa dacă am fi avut o istorie statală organică, 
așa cum au avut țările democrate din Occident, atunci 
am fi evoluat în toate în mod organic, adică: firesc, lent 
și placat pe nevoile reale ale țării.       

De pe urma învățământului, cercetării și creației 
culturale originale, eu una mă aștept la un câștig 
important: și anume, mă aștept (mai corect ar fi să spun: 
nădăjduiesc) la apariția a unei conștiințe-critice-de-
sine, care există deocamdată numai punctual. În așa 
fel încât, dacă și atunci când se va forma și va exista 
națiunea europeană, cu avantajele și pierderile pe care 
o asemenea transformare le-ar aduce inevitabil, să 
avem și noi, în tratatele de istorie a Europei, o pagină 
proprie. Nu îndrăznesc să sper mai mult. Când emit o 
asemenea ipoteză, mă gândesc la viitor, cuprinzând în 
el trecutul și prezentul. Dar gândul și privirea îmi sunt 
îndreptate spre viitorul pe termen mijlociu. Încerc (nu 
înseamnă că reușesc, eu doar încerc) să gândesc asupra 
trecut-prezentului având în minte viitorul. Ceva precum 
condusul mașinii în stil preventiv, ca să spun așa. 

Am băgat de seamă că, de bună voie și nesilite 
de nimeni, unele țări gândesc și proiectează viitorul, 
trecând la fapte în numele acestuia. Aceste țări țin cont 
de marile probleme pe care le are omenirea în acest 
moment – cum ar fi: populația, în creștere pe glob și 
în îmbătrânire în Europa; resursele, fatal limitate, căci 
Terra nu crește deodată cu populația; apoi, schimbările 
climatice, poluarea, distrugerea mediului viu de care 
omul depinde de fapt; urâțirea permanentă a mediului, 
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uitând că specia umană are nevoie de frumusețe și de 
natură pentru a fi mental sănătoasă; pericole potențiale, 
ascunse într-o oricând posibilă unire a tehnicii actuale 
(de pildă, a celei genetice) cu o politică rău intenționată 
față de ceea ce este omul; pericolele sanitare, cum o 
dovedește și prezenta pandemie; o tot mai vizibilă 
polarizare a societății, între foarte bogați și foarte săraci; 
altele, multe. Și, ținând cont de aceste probleme, pe care 
le-am enumerat rapid și incomplet, unele țări europene 
lucrează pentru viitor. Ar fi liniștitor dacă și la noi 
oamenii de stat – cei pe care-i vedem zi de zi, la știri, 
certându-se ca chiorii pentru o halcă mai mare, pentru 
o putere mai mare, într-un politicianism deșănțat și fără 
scrupule – s-ar interesa de problemele mari ale celor 
mici, căci populația unei țări nu trebuie privită ca o vacă 
de muls care musai să dea lapte oricât de puțin îi dai de 
mâncare, pe de o parte, de provocările mari pe care ni le 
ridică viitorul, pe de altă parte. De provocările dificile pe 
care le are acum în față specia umană. Mă tem că asta nu 
o să se întâmple prea curând, noi nu avem anvergura și 
onestitatea cerute pentru asta.

Se adaugă o anumită dificultate a celor de la putere 
în stabilirea priorităților, cred eu: de prea multe ori, banii 
și energiile merg spre fleacuri, spre lucruri de fațadă, nu 
spre lucrurile cu adevărat importante. Nu mă pot abține 
și dau un exemplu, mărunt și semnificativ, din satul meu, 
unde în fața fostului magazin sătesc a fost trântită un fel 
de plăcintă de ciment, cică bazin, cu câteva țâșnitoare 
minuscule de apă, care mi-au amintit instantaneu un 
text al lui Caragiale, despre „jedourile” (jeux d’eau) 
ce împodobeau stațiunile de pe Valea Prahovei; și-au 
făcut și consătenii mei cadou niște „jedouri” pe măsură, 
hidoase, inutile, asta în vreme ce ulițele nu sunt toate 
asfaltate, nu există canalizare, săracii din sat reprezintă 
majoritatea populației, căci sunt oameni vârstnici, mulți 
fără un venit. Adică, funcționează peste tot modelul 
„halelor de sport” construite de guvernul Năstase: în 
toate localitățile a apărut ceva, o construcție hidoasă și 
inutilă, un teren de sport acolo unde nu mai sunt nici 
copii, nici tineri, o hală, o statuie, un centru de informare 
turistică într-o comună fără nimic turistic etc. Ce nevoie 
este de asemenea „construcții”, când există oameni care 
nu au ce mânca, străzi neasfaltate, spitale fără autorizație 
și aviz contra incendiilor, cetățeni români care nu au 
bani să se trateze, încălzire orășenească deficitară? De 
fapt, asemenea „construcții” sunt o formă de corupție 
fără rușine, o fațada pentru furturi. De ce să iei fața 
bucureștenilor cu iluminație sărbătorească de Crăciun, 
mă întreb eu, atunci când sistemul de încălzire al 
capitalei e praf și pulbere, iar lumina de la decorurile 
feerice nu le ține acestora de cald și nici nu le încălzește 
apa cu care să se spele? Și așa mai departe, și așa mai 
departe. Încă P. P. Carp (într-un discurs parlamentar din 
1909) și Dobrogeanu-Gherea (în Neoiobăgia, 1910) au 
observat că, de fapt, nu despre o neputință a noastră 
de a ne organiza este vorba, noi ne-am putea organiza, 
dar dezordinea și chiar haosul economico-social sunt 
întreținute premeditat, pentru că, favorizând corupția, îi 

favorizează pe cei care se îmbogățesc pe seama ei. Așa 
că la noi există legi, dar nu sunt aplicate...

Iar dacă, totuși, nu am fi în stare să ne stabilim 
singuri prioritățile corecte și să ne calculăm pașii, 
atunci ar trebui să aducem specialiști străini. După al 
Doilea Război Mondial, Germania, înfrântă și în ruine, 
a renăscut dezvoltându-și învățământul și cercetarea 
și, evident, muncind. Îmi vine să spun că ar trebui să 
aducem la noi specialiști germani care să ne ierarhizeze 
proiectele în periculoase, inutile, necesare în mod 
imediat, necesare pe termen mediu ori pe termen lung. 
Poate că atunci și România ar ajunge, nu precum 
Germania, dar, oricum, o țară normală, ca atâtea altele, 
așa cum nu este în momentul de față. Și nu este normală 
și din cauza corupției sistemice, cronice.

O mâzgă de corupție se întinde peste toată țara, 
peste toate domeniile, inclusiv peste învățământ și 
cultură. Un fel de morb cronic al fibrei noastre morale. Cei 
aproape cincizeci de ani de regim socialist după model 
sovietic au sfărâmat ceva din conștiința morală a nației, 
atâta câtă exista. De exemplu, în timpul socialismului real 
a fost stimulată ca virtute delațiunea, fapt care încalcă tot 
ce ne învață, la unison, etica religioasă, codurile etice 
elaborate de filosofi, codul onoarei, codul țărănesc al 
cinstei. La fel, a fost stimulată, până la a deveni reflex 
național, minciuna. O asemenea descătușare pe termen 
lung a răului din om nu avea cum să rămână fără urmări, 
de asemenea pe termen lung, asupra stării morale a 
nației. Iar în cei treizeci și unu de ani de când a căzut 
socialismul, corupția a devenit tropicală. 

Cum poate fi îmbunătățită la scară națională 
moralitatea de la noi, ce anume ar trebui făcut pentru ca 
fondurile economice și energiile umane să fie îndreptate 
către lucrurile cu adevărat importante, ori cum poate 
fi determinată clasa politică din România să ia decizii 
în interesul țării, așadar al populației, nu în interesul 
grupurilor restrânse pe care, în secret sau pe față, le 
reprezintă? Democrația nu este o problemă numai de 
legislație, ci și de practică socială îndelungată, cotidiană. 
Iar lucrurile cu adevărat importante pentru o țară 
europeană, membră a Uniunii Europene, nu sunt chiar 
așa de greu de stabilit. Poate că o sută de ani de practică 
socială democratică (ceea ce ar însemna că deciziile ar 
fi luate în interesul țării, iar corupția ar fi instantaneu 
sancționată) ar induce onoarea și cinstea și pentru clasa 
politică de la noi? (Ceea ce scriu eu sună a cerc vicios...) 
Poate că așa, într-o sută de ani de pace și de practicare 
a unei democrații în care corupția este rapid eliminată, 
am ajunge și noi la normalitate? Iar inșii care alcătuiesc 
clasa politică ar uita, la rândul lor – căci, în fond, sunt 
ființe umane ca oricare altele, adică uituce – reflexele 
autoritar-totalitare ori pe acelea de îmbogățire rapidă pe 
care le pun acum în practică? Poate că în felul acesta 
s-ar vindeca bolile congenitale și sechelele lăsate de 
socialismul real din România, precum și aberațiile nou 
apărute? Sau nu? 

                       Ianuarie-februarie 2021, Cluj  
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III. Comentarii de carte

Ion POP

Blaga, între legionari și comuniști
 

Despre opera Martei Petreu, afirmată major în 
toate cele trei ipostaze ale sale, de poetă, prozatoare şi 
eseistă, cred că ar fi foarte potrivită evocarea versurilor 
argheziene dintr-un Psalm cunoscut: „Ispitele uşoare 
şi blajine / N-au fost şi nu sunt pentru mine”. Poemele 
dominate de practica simbolică a „vivisecţiilor în 
oglindă” chemând cuvintele, încă de la debutul din 
1981, la judecata şi proba adevărului, un roman precum 
Acasă, pe câmpia Armaghedonului, ce evocă cu un 
curaj şi o demnitate de autor tragic un tensionat episod 
din istoria familiei de ţărani în care s-a născut, i-au situat 
scrisul sub semnul confruntărilor cu viaţa imediată 
şi proiecţiile ei metafizice. Cele câteva cărţi de eseuri 
filosofice şi literare, publicate până acum, atestă aceeaşi 
îndrăzneală a abordării unor teme dintre cele mai dificile 
şi, în felul lor, „delicate”. A fost cazul cu Ionesco în 
ţara tatălui, Un trecut deochiat (despre Cioran), apoi 
cu Diavolul şi ucenicul său, analizând raporturile dintre 
Mihail Sebastian şi profesorul Nae Ionescu –, şi toate 
au declanşat, alături de numeroase reacţii pozitive, 
şi atitudini la limita pamfletului. Autoarea lor nu s-a 
lăsat însă deloc intimidată, căci avea de fiecare dată 
argumentul documentării cvasi-exhaustive şi al analizei 
detaliate, nuanţate, a textelor şi contextelor în care 
acestea au fost scrise.

 Cea mai recentă cercetare a eseistei nu face 
excepţie: Blaga, între legionari şi comunişti (Ed. 
Polirom, Iaşi, 2021) se înscrie organic pe linia de 
conduită interpretativă din celelalte cărţi: opţiunea 
pentru un subiect controversat, deformat de lecturi 
tendenţioase, abuziv-simplificatoare şi rămase cam la 
acest nivel al interpretării, lăsate cel mult în „coadă de 
peşte”, întreţinând, altfel spus, suspiciuni maligne, în 
jurul uneia dintre cele mai impunătoare personalităţi 
ale culturii române moderne. I se propunea, aşadar, 
cercetătoarei încă o temă ideală, provocatoare pentru 
spiritul său acut-critic şi problematizant: căci în 
jurul  atitudinilor şi angajărilor politice ale poetului şi 
filosofului se întreţinuseră ambiguităţi şi se lansaseră 
clişee grav dăunătoare imaginii sale de om şi de scriitor, 
prinsă între două extreme deopotrivă periculoase 
pentru situarea şi evaluarea biografiei şi operei. Pe de 
o parte, extrema ideologiei de dreapta, legionare, pe 
de alta, poziţionarea sa faţă de noul regim comunist 
care-i interzisese şi creaţia poetică, şi pe cea filosofică, 
tocmai din pricina presupuselor adeziuni politice şi a 
misticismului său „ortodoxist”. Or, Marta Petreu pune 
în evidenţă, cu texte în sprijin, tocmai lipsa de interes 
a lui Blaga pentru sfera politicului (poetul se declarase 

„apolitic” în mai multe rânduri, concentrat cum era ca şi 
exclusiv asupra operei sale). 

 Se cuvenea demontată mai întâi eticheta lipită 
pe scrisul său filosofic, de gânditor etnicist-ortodoxist, 
lansată în câmpul cultural de filosoful-etnolog Vasile 
Băncilă, primul său monograf (vezi Lucian Blaga, 
energie românească, 1938), care elogiase superlativ 
opera blagiană, dar o situase eronat sub acest semn, în 
virtutea propriilor sale convingeri  religioase şi politice, 
lansând, dar numai oral, în redacţia unui ziar, opinia 
că poetul s-ar simţi apropiat de mişcarea legionară şi 
inaugurând astfel o întreagă suită de lecturi şi judecăţi 
deformatoare. Dar, cum scrie autoarea cărţii, „Cu o 
operă în intenţie şi în fapt apolitică (căci dedicată 
problemelor de gnoseologie, ontologie, filosofia culturii, 
istoriei, valorilor, antropologiei), cu o biografie politică 
în măsura strict limitată în care s-a supus poruncilor 
regelui, Blaga e numit ba legionar, ba comunist, ba 
uneori amândouă deodată”. Pe baza unei documentații 
stricte, se demonstrează însă acum că poetul ajuns 
academician în 1937, la sugestia lui Carol al II-lea, 
care manifesta un interes particular pentru susţinerea 
culturii române şi a tineretului angajat în acest proces 
constructiv, nu avea cum să refuze gesturile regale de 
numire în efemera guvernare Goga-Cuza (ca subsecretar 
de stat, fără a fi, totuşi, membru al Partidului Naţional 
Creştin), apoi ca trimis extraordinar şi plenipotenţiar 
în anul 1938-1939, după ce fusese doar ataşat de presă 
la Viena şi Berna, nici înscrierea în Frontul Renaşterii 
Naţionale –, tot o numire din partea Suveranului, 
alături de alte personalităţi ale culturii române, ca 
Sadoveanu, Enescu... Câteva detalii biografice care 
ar putea sugera simpatia sau adeziunea lui  Blaga la 
ideologia legionară (reacţiile la moartea militantului Ion 
Moţa, căzut pe frontul spaniol, cu care era „întrucâtva 
înrudit prin alianţă”, părerile pozitive despre Căpitanul 
Zelea-Codreanu, care făcea atunci figură de erou 
național, exprimate în corespondenţa cu monograful 
şi admiratorul său absolut, V. Băncilă, poate pentru a-i 
face plăcere, sunt analizate de asemenea foarte atent, iar 
concluzia este aceeaşi: poetul-filosof nu nu a manifestat 
niciodată o reală adeziune politică la legionarism, iar în 
romanul memorialistic Luntrea Lui Caron îi numeşte pe 
legionari pur şi simplu „o bandă de asasini”, cu toate 
rezervele pe care le-a putut avea faţă de marele savant 
ucis bestial în noiembrie 1940. O conferinţă despre 
Şcoala Ardeleană, pe care Blaga acceptase s-o ţină în 
decembrie a aceluiaşi an în faţa unui „cuib”, la îndemnul 
prietenului Băncilă, dar care n-a mai avut loc, rămâne 
interpretabilă, scrie eseista, ca o concesie amicală făcută 
primului său cititor specializat care îi elogiase opera 
filosofică, ori ca expresie a unor temeri faţă de posibile 
persecuţii, după ce regele protector abdicase şi plecase 
în exil. Bietul om sub vremuri...  Iar când va fi luat în 
analiză zvonul că piesa lui Blaga, Avram Iancu, ar fi 
fost dedicată Căpitanului, mecanismul acestei zvonistici 
va fi demontat punct cu punct, evidenţiindu-se gravele 
confuzii tendenţioase legate de limbajul piesei, justificat 
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istoric şi fără nicio legătură cu actualitatea politică 
românească, de care a fost abuziv apropiat. Din păcate, 
însă, aceste false raportări au dăunat enorm judecăţilor 
de mai târziu asupra scrisului blagian, mai ales  prin 
acuzaţiile aduse filosofului de comunistul intransigent 
Lucreţiu Pătrăşcanu. Tot aşa, elogiul făcut de profesorul 
Blaga tinereţii creatoare, întâmpinată optimist încă din 
anii ’20, când mişcarea legionară nu exista, reluat în anii 
mutilării teritoriului naţional, devenise încă o „dovadă” 
a simpatiei sale pentru adepţii Căpitanului.

 Aşa-numitul „ortodoxism” al operei blagiene 
este supus de asemenea unei interogaţii analitice din 
care nu lipseşte niciun detaliu semnificativ. În primul 
rând, e înregistrată şi comentată reacţia teologului 
Dumitru Stăniloae, în câteva articole publicate mai ales 
după apariţia unor lucrări filosofice ca Diferenţialele 
divine (1940) şi Religie şi spirit (1942), adunate în 
volumul Poziţia dlui Lucian Blaga faţă de Creştinism 
şi ortodoxie (1942), care scria, printre altele, că „nici 
neamul, nici ortodoxia nu-l pot urma” şi că „Lucian 
Blaga a zădărnicit posibilitatea ca creştinismul şi în 
special ortodoxia românească să poată arăta în D-sa un 
exponent al lor”. Critica literară observase de asemenea, 
prin Pompiliu Constantinescu, că opera blagiană se 
realizează în afara cadrelor istorice ale ortodoxismului 
naţional.” (Când am scris odată despre „sacrul în poezia 
lui Lucian Blaga”, ajungeam şi eu la încheierea că 
„interogaţia eului liric blagian iese din cadrele stricte ale 
unei confesiuni anume, urmând liniile logicii interioare, 
specifice, a viziunii poetice, care angajează în termeni 
proprii frământările conştiinţei omului modern în faţa 
unei lumi în care sacrul şi profanul se confruntă în 
permanenţă”. Adăugam, citându-l pe autorul cărţii despre 
Religie şi spirit, că acesta opta pentru o perspectivă 
filosofică şi nu teologică asupra fenomenului, deci – 
cum spunea – cu „doza de scepticism inerentă oricărei 
filosofii”. Stilizarea bizantină a iconografiei sale lirice 
fusese, de altfel, precedată de trimiteri la mitologia 
greacă ori la spiritualitatea indiană. În fond, sacrul ţine 
la Blaga de ceea ce Goethe nume „religiozitatea-fior”, 

comentată într-o secvenţă aparte din Religie şi spirit). 
G. Călinescu l-a plasat, însă, pe poet în Istoria sa printre 
„ortodoxişti”, cu trimitere la colaborarea sa la revista 
lui Nichifor Crainic, Gândirea, unde un pictor ca A. 
Damian cobora populaţia angelică în peisaj rural... Cum 
atrage, însă, atenţia eseista, Blaga nu era deloc dispus 
să confunde ortodoxia cu românitatea, fapt care l-a şi 
plasat într-o poziţie polemică cu Nichifor Crainic şi a 
afectat şi prietenia cu Vasile Băncilă.

 În ce priveşte relaţiile lui Blaga cu comuniştii, 
Marta Petreu are de asemenea multe de comentat şi de 
lămurit. În 1943, poetul îl apăra pe asistentul său, Zevedei 
Barbu, om cu convingeri comuniste, salvându-i, de fapt, 
viaţa, pentru ca în 1944 să fie din nou atacat în presa 
de stânga pentru pretinsul său legionarism. La îndemnul 
lui Z. Barbu, ajuns demnitar guvernamental după august 
1944, care voia să-i asigure o anumită protecţie, s-a 
înscris şi în Partidul Naţional Popular. De o trecere a 
sa de la legionari la comunişti, cum pretinde  maliţios 
C. Rădulescu Motru, n-a putut fi vorba, fiindcă poetul a 
realizat repede că i s-a întins o capcană şi a demisionat 
la scurt timp după acest act. Chestiunea aşa-zisului 
său oportunism politic e clarificată în câteva pagini 
convingătoare, care resping cu argumente limpezi o 
asemenea supoziţie. În schimb, este mai amplu discutată 
acţiunea de „demolare” a filosofiei româneşti, în frunte 
cu cea a lui Blaga, de către demnitarul comunist din acei 
ani, Lucreţiu Pătrăşcanu, care a contribuit decisiv la 
interzicerea operei sale pentru multă vreme. Misticism, 
iraționalism, primitivism, adeziuni legionare etc. au fost 
capetele sale de acuzare, cu preluarea unor supoziţii 
venite dinspre legionarul Vasile Băncilă, dar care nu 
l-au împiedicat pe Pătrăşcanu să-i ofere filosofului, cu 
dedicaţie, cartea incriminatoare (din raţiuni desigur 
„tactice”). Sunt comentate tot aici atacurile brutale ale 
ziaristului Nestor Ignat, continuate în anii ’50 de fostul 
doctorand al profesorului Blaga, Pavel Apostol. (Din 
suita contestatarilor pot surprinde astăzi numele unor 
Geo Şerban şi Ovid S. Crohmălniceanu...).

 Un capitol aparte în spaţiul acestor atacuri 
dogmatice comuniste îl constituie ignobilele pagini din 
romanul lui Mihai Beniuc, Pe muche de cuţit, din 1959, 
unde „Marele Anonim” are parte de cele mai grosolane 
şi perfide injurii. Foarte importantă este în acest context 
aducerea în discuţie a memoriului adresat de Blaga 
Comitetului Central al Partidului, în replică la infamia 
lui Beniuc, publicat şi prefaţat de profesorul Mircea 
Zaciu în revista Echinox, cu complicitatea familiei 
poetului, după ce un funcţionar de partid ca Pavel Ţugui, 
apoi criticul Al. Oprea, director al Muzeului Literaturii 
Române, încercaseră să falsifice textul original, tipărit 
trunchiat şi comentat tendenţios. (Secvenţa ultimă 
a cercetării va insista, în Anexe-le care abordează şi 
problema raporturilor lui Blaga cu Cercul literar de la 
Sibiu, asupra  momentului tipăririi acestui document 
revelator, pătrunzând în „culisele” publicării lui –, act 
încă îndrăzneţ în anul 1978). Alte documente aduc 
dovezi despre tratativele duse de trimişi ai oficialităţilor 
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comuniste pentru atragerea sa de partea noului regim, cu 
promisiuni de reabilitare a operei (poetice), soldate cu 
un text favorabil acestuia şi cu unul foarte critic la adresa 
lui Cioran, într-o ambianţă de neliniştişi îngrijorări 
privind soarta sa şi a familiei. Un foarte restrâns volum 
de Poezii a fost publicat totuşi în 1962, după moartea 
autorului, fiind precedat de apariţia în reviste a doar 
câteva poeme, cu un an înainte de sfârşitul său.

 Marta Petreu pune în discuţie şi reluarea 
în post-comunism a unor calificări deja respinse ale 
operei blagiene, ca fiind „etnicistă” şi filo-legionară (în 
cazul dramei Avram Iancu din 1934), un articol tipărit 
în Germania de cunoscutul publicist Wiliam Totok, 
originar din România, îi oferă eseistei ocazia unor noi 
puneri la punct, încă o dată solid întemeiate documentar. 
Informaţiile eronate oferite de alţi jurnalişti, memorialişti 
şi cercetători sunt interogate cu aceeaşi exigenţă 
analitică, ducând la concluzii limpezi care îl scot pe 
Blaga din raza suspiciunilor privitoare deopotrivă la 
„etnicismul”, „ortodoxismul” sau „legionarismul” 
cu care au fost etichetate biografia și opera sa. Nu 
întâmplător, verbul a controla (documentar) adevărul 
faptelor şi falsul multor judecăţi pripite şi superficiale 
emise în timp, dar care au afectat grav destinul operei 
blagiene, e frecvent şi subliniat cu insistenţă de autoare 
(capitolul al VI-lea, ultimul, se intitulează semnificativ 
Dovada), care trage singura concluzie ce putea fi scoasă 
din mulţimea investigaţiilor documentare şi din analizele 
efectuate pe spaţii mari ale cărţii: „legionarii au pretins 
că e de-al lor; iar comuniştii i-au crezut şi au vrut să-i 
creadă, deşi n-au găsit nicio dovadă. Prin conlucrarea 
lor „camaraderească”, „tovărăşească”, au reuşit să pună 
în umbră, pentru vreme îndelungată cea mai importantă 
creaţie filosofică românească. Şi, desigur, să-l facă cât se 
poate de nefericit pe autorul ei”.

 Cercetarea Martei Petreu, minuţioasă şi 
răbdătoare, întorcând pe toate feţele o documentaţie 
stufoasă, de la textele filosofului la corespondenţă, 
memorialistică, acte din dosarele Securităţii, bibliografie 
critică, se adaugă astfel ca o piesă de rezistenţă a scrisului 
său eseistic pus în serviciul adevărului despre oameni şi 
opere încă controversate. Figura omului şi creatorului 
Blaga iese şi ea puternic luminată, reabilitată, s-ar 
putea spune, definitiv, eliberată în fine de prea multele 
suspiciuni şi acuzaţii nefondate. Este de aşteptat acum 
cartea despre filosofia blagiană, ce pare promisă de 
aceste investigații –, o cercetare pe care profesoara de 
Filosofie Marta Petreu o poate fără îndoială scrie – şi o 
va scrie – în viitorul apropiat.

Mihai ENE

Cazul Blaga – un moderat între extreme

Într-o epocă de reevaluări morale, de 
redimensionări canonice și de investigații cvasi-
polițienești la care sunt supuși, pe lângă diverse figuri 
istorice, și scriitorii, artiștii, intelectualii centrali în 
discursul cultural al modernității, Lucian Blaga nu 
putea să scape nici el de un asemenea examen, deși 
lucrurile păreau, cel puțin la un moment dat, rezolvate. 

Acuzat, în teribilii ani ai stalinismului 
românesc, de a fi fost simpatizant sau chiar membru 
legionar, deși nu existau decât speculații conjuncturale 
și o zvonistică și ea destul de precară, asta după ce 
fusese văzut ca simpatizant comunist tocmai prin 
anumite asocieri personale, Blaga s-a aflat mereu într-
un interstițiu în care nu și-a dorit decât o independență 
economico-socială și o autonomie a gândirii pentru 
a-și finaliza proiectele, atât filosofice, cât și literare. 
Chiar și în spațiul bătăliilor estetico-filosofice dintre 
moderniști și tradiționaliști, Blaga ocupă un loc 
central: publică în reviste conservatoare și ortodoxiste, 
precum Gândirea, deși expresia sa este cea a unui 
modern de factură expresionistă, fiind curtat chiar de 
grupul avangardist de la Contimporanul în anii ʼ20 
(cf. Ov. S. Crohmălniceanu, Literatura română și 
expresionismul).

În acest context, este salutară cercetarea Martei 
Petreu în privința relațiilor lui Lucian Blaga atât 
cu legionarii și alte grupări de extremă dreaptă din 
perioada interbelică, cât și cu comuniștii –nu doar în 
ilegalitate, dar și după venirea acestora la putere la 
sfârșitul anilor ’40 –, intitulată simplu și edificator: 
Blaga, între legionari și comuniști (Ed. Polirom, 2021). 
De altfel, Marta Petreu are o întreagă bibliografie 
personală dedicată principalilor gânditori/ scriitori din 
perioada interbelică și relația dintre biografia lor și 
contextul în care și-a scris opera: despre Cioran (Un 
trecut deocheat sau „Schimbarea la față a României”, 
1999), despre Eugen Ionescu (Ionescu în țara tatălui, 
2001), despre relația dintre Nae Ionescu și Mihail 
Sebastian, Diavolul și ucenicul său (2009) și despre 
Generația ’27 între Holocaust și Gulag. Mircea Eliade 
și Klaus Mann despre generația tânără (2016).

Dacă însă implicarea membrilor generației 
’27 în sfera politică și socială a perioadei era destul 
de cunoscută, cazul Blaga este unul mai puțin notoriu, 
la anumite intervale însă fiind invocată fie vreo acuză, 
fie reprodusă vreo judecată ideologică formulată în 
urmă cu mai bine de jumătate de secol. Marta Petreu 
publică o cercetare solidă, bazată pe toate mărturiile 
și documentele existente – scrisori, jurnale, memorii, 
interviuri etc. – și, cu spirit detectivist, încearcă să 
lămurească dacă acuzele sau insinuările cu caracter 
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politic la adresa lui Blaga au vreun fundament real. 
A fost scriitorul simpatizant legionar? Care au fost 
relațiile sale cu diverși intelectuali activi politic, 
precum legionarul Vasile Băncilă, primul exeget al 
filosofiei sale, sau comunistul Zevedei Barbu, asistentul 
său universitar, pe care-l apără într-un proces intentat 
tocmai pentru orientarea sa politică? Este filosofia lui 
Blaga „neromânească” și gândirea sa asupra religiei 
poate fi acuzată pe fundamentele invocate de Dumitru 
Stăniloae? A fost piesa Avram Iancu una dedicată 
Căpitanului și poartă ea un mesaj „legionar”? Acestor 
întrebări li se adaugă și câteva contexte și situații 
discutate în Anexe, la fel de importante ca și problemele 
abordate în capitolele cărții: Care au fost relațiile lui 
Blaga cu Cercul Literar de la Sibiu și „Memoriul” lui 
Blaga din 1959, adresat C. C. al PMR, dar și „culisele” 
publicării acestuia în revista Echinox în 1978. 

La toate aceste întrebări autoarea răspunde 
documentat și tranșant. Fără niciun parti-pris ideologic, 
Marta Petreu este interesată de argumentarea logică, 
de dezbaterea onestă asupra tuturor ipotezelor. Astfel, 
ea este nevoită să se transforme, de multe ori, într-
un avocat pertinent și convingător al scriitorului, 
respingând toate acuzele și punând în context 
documentele, opiniile, acțiunile și scrierile lui Blaga. 
Atât interpretările lui Stăniloae și Rădulescu-Motru, 
cât și cele ale lui Pătrășcanu sau Beniuc sunt nu doar 
lipsite de obiectivitate și înțelegere a textelor, ci rău 
intenționate, părtinitoare și programatic demolatoare. 
Niciunul dintre ei nu este interesat de nuanțe, ci de 
propria dogmă ideologică, iar obiectul de studiu devine 
un simplu cadavru pe care se poate improviza aproape 
orice operație.

Marta Petreu analizează fiecare relație pe care 
Blaga o are cu diverse personalități mai mult sau 
mai puțin controversate, mergând inclusiv pe firul 
unor zvonuri și „bârfe” din epocă, ciorbe reîncălzite 
periodic de diverși critici, jurnaliști sau ideologi 
transformați ad-hoc în exegeți blagieni. Impresia pe 
care ți-o dă argumentarea autoarei este una de forță, 
pentru că, pe lângă faptul cert că știe tot ce se poate 
ști despre subiectele abordate, ea desfășoară un arsenal 
logic imbatabil și persuasiv. Chiar și în unele puncte 
unde datele nu sunt suficiente sau vin din surse puțin 
credibile, Marta Petreu ține să precizeze variantele 
posibile și să ofere judecăți convingătoare. Imaginația 
este pusă în slujba reconstituirii unui puzzle fragmentar 
al unei biografii de maturitate despre care autorul însuși 
a vorbit destul de puțin (în afară de scrisori, avem doar 
romanul postum Luntrea lui Caron, din care se mai pot 
deduce anumite situații sau opinii personale).

Principala concluzie care se desprinde din 
întreaga analiză a Martei Petreu este că Lucian Blaga 
a fost dezinteresat de o eventuală implicare politică, 
nu a agreat extrema dreaptă românească, deși a 

întreținut anumite relații personale cu unii dintre 
membrii săi, iar alte contacte sau poziționări au fost 
pur conjuncturale, așa cum a fost și postul primit în 
guvernul de tristă amintire, Goga-Cuza, în care ar fi 
intrat la propunerea lui Carol al II-lea, care era un 
admirator și un susținător necondiționat al scriitorului. 
Singurul lucru care îl interesează pe Blaga este să aibă 
liniștea și mijloacele de trai necesare pentru a putea 
scrie, pentru a-și putea duce la capăt proiectele literare 
și filosofice. Iar Marta Petreu subliniază acest lucru 
de fiecare dată când are ocazia. Deși își dorea catedra 
de profesor la universitatea clujeană, activitatea 
diplomatică fiind una care nu-i oferea nicio satisfacție 
reală, Blaga nu face niciun compromis în direcția 
aceasta, poate doar indulgența cu care privește exegeza 
cel puțin discutabilă a lui Vasile Băncilă, de care 
însă credea că îi mărește șansele de a fi privit cu mai 
mult respect de corifeii academici transilvăneni. Spre 
deosebire de confratele său, Ion Barbu, care semnează 
articole și ode la adresa Legiunii și Căpitanului, din 
pur spirit pragmatic, neavând nicio ambiție politică și 
nicio convingere ideologică reală – dovadă faptul că, 
de exemplu, în aceeași manieră în care scrie despre 
taberele de muncă legionare va scrie ulterior despre 
taberele comuniste –, Lucian Blaga încearcă să se țină 
departe de influența politică, deși uneori este atras în 
turbionul ei mai degrabă ca pacient decât ca subiect. 
Dat afară din universitate după venirea comuniștilor 
la putere, Blaga ar fi putut împărtăși soarta celorlalți 
intelectuali implicați ideologic de partea extremei 
drepte, dacă ar fi existat vreo dovadă sau cel puțin o 
acuză inventată credibilă care să poată fi luată în serios 
de noul regim. Pentru că tentative de denigrare a lui 
Blaga au existat, dacă ne gândim cel puțin la mărturia 
lui Ion D. Sîrbu, căruia i se ceruse de Securitate să 
semneze o delațiune în care erau denunțate relațiile 
incestuoase ale filosofului cu propria fiică. Dacă Ion 
D. Sîrbu nu ar fi avut coloană vertebrală și ar fi semnat 
acea declarație – care ar fi avut greutate venind din 
partea sa, ca unul dintre cei care frecventau familia 
Blaga –, atunci scriitorul, deja pus la index, n-ar mai fi 
avut nicio șansă.

Informată în detaliu, fără să devină pedantă, 
argumentată logic și convingător, cartea Martei Petreu, 
Blaga, între legionari și comuniști, pune în discuție nu 
numai cazul Blaga, ci însăși maniera în care trebuie 
să abordăm biografia unor scriitori despre care nu 
avem dovezi peremptorii și care nu se mai pot apăra 
de acuzele, unele false, altele de-a dreptul absurde, 
care li se aduc. Un cercetător onest trebuie să analizeze 
sine ira et studio și să contextualizeze și să nuanțeze 
permanent, dacă demersul său nu are alte scopuri 
decât adevărul și înțelegerea. Din această perspectivă, 
cercetarea Martei Petreu este una exemplară și mai 
mult decât binevenită.
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Cornel UNGUREANU

Marta Petreu, despre frumuseţea 
pieritoare a lumii

 Unde a pierit frumuseţea se intitulează 
introducerea Martei Petreu la Trilogia transilvană 
a lui Miklos Banffy, roman monumental al Europei 
Centrale. Unul dintre romanele mari ale secolului 
XX. Eseul introductiv e, precum alte eseuri ale Martei 
Petreu, o demonstraţie de inteligență, erudiţie, vocaţie 
comparativă, dar şi de mărturii: „Sînt sigură că Banffy 
a iubit Transilvania la fel de mult cum iubesc eu ograda 
casei părinteşti” ne spune autoarea. Şi adaugă, în 
concluzie: „Dar poate că pentru mine romanul are o aură 
aparte şi fiindcă reşedinţa Dieneşti este de fapt castelul 
cu parc de la Bonţida, faţă de satul meu aflat la numai 
jumătate de ceas de mers peste dealuri cu bicicleta: adică 
un loc pe care îl cunosc din poveştile mamei mele, care 
a vizitat parcul înainte de al Doilea Război Mondial şi 
mi l-a descris ca frumuseţea însăşi... Aşa că, înainte de 
restaurarea actuală, eu am văzut parcul şi castelul în 
faze diferite de degradare şi mutilare... dispăruseră mai 
toate statuile de pe zidurile exterioare care mai erau în 
picioare, iar prin parcul lui Banffy umblau de-acum 
libere vacile bonţidienilor”. „Ograda casei părinteşti” 
vibrează şi în romanul Martei Petreu, Acasă, pe Câmpia 
Armaghedonului.     

Există un „acasă” al literaturii ardelene, mai greu 
de sesizat dacă îi citim la repezeală pe Agârbiceanu, 
Rebreanu, Pavel Dan. Dacă îi citim cu atenţie, observăm 
un raport definit de „într-o casă străină”: suntem acasă, 
dar într-o casă străină. Rădăcinile sunt secate, rodirea 
pământului s-a terminat. Suntem acasă şi nu suntem acasă. 
Fefeleaga agonizează într-un ţinut al pietrei, maternitatea 
ei rămâne mereu sub semnul întrebării. Dialogurile 
mamei lui Rebreanu cu fiul ei (analizate frumos de Liviu 
Maliţa), Ospăţul dracului, proiectul de roman al lui Pavel 
Dan par a ne atrage atenţia asupra unui ţinut diferit de 
cel sugerat de literatura semănătoristă. Sau de o anume 
literatură a Ardealului, cea desenată de Balade şi idile. 

Sărbătoarea s-a terminat, începe o altă lume: lumea 
finalurilor, cea desenată de opera lui Cioran. Suntem 
acasă pe Câmpia Transilvaniei, dar, aşa cum sună titlul 
romanului, Acasă, pe Câmpia Armaghedonului. Dacă la 
intrarea în Pripasul lui Rebreanu ne întâmpină imaginea 
unui Iisus de tablă ruginită, ca un semn al abandonului 
dreptei credinţe, satul Martei Petreu sugerează un loc 
al exilului. Autoarea iubeşte topografia şi cartografiază 
cu atenţie: „Nu există peisaj mai trist decât Câmpia 
Transilvaniei, din toamnă până-n primăvară. Pe platoul 
larg dintre Someş şi Valea Sărăţii, între Mărători şi Valea 
Piglişei, Cutca se lăţeşte spre cer ca o şopârlă mare. Pare 
aşezată pe capacul lumii. Satul e la 3 kilometri de drumul 
ţării şi de calea ferată şi urmează de sus, de pe platou, în 

lung, dinspre sud înspre nord, cursul Someşului din vale. 
În toate părţile, peste văi, se înalţă dealurile sure, golaşe”.                             

Şi, din nou, pagini mai încolo, ca dintr-o Carte 
de învăţătură: „Atunci am învăţat că nu există peisaj mai 
trist decât Câmpia Transilvaniei, toamna”. Şi: „Văzută de 
sus, aşezarea are forma unei cruci piezişe. Poate a unei 
păsări uriaşe, cu o aripă prea îngustă şi cu alta prea scurtă. 
Cum e construit sus, pe platoul înconjurat de văi, satul 
pare aşezat pe acoperişul lumii”.

De altfel, autoarea nu vrea să ascundă reperele 
ardeleneşti ale scrisului ei. Prima pagină a cărţii este 
consacrată înmormântării mamei. Aci e auzită/regăsită 
celebra replică: „Şi peste toate, formula prin care 
Ludovica Rebreanu şi-a luat un mânios rămas-bun de 
la fiul ei: «adio, până la a doua Venire»”. Tatăl e Străjer 
al lui Iehova, mama e ortodoxă: cum e să te pregăteşti 
pentru „a doua venire”? Străjer al lui Iehova: om al unei 
religii care impune interdicţii severe. Fiica, iehovistă, 
nu are voie să citească altă carte decât Biblia. Stările 
conflictuale, violenţele paterne nu exclud starea de iubire.

Fiindcă romanul trebuie să se supună unor legi 
sau măcar unor comandamente,  există şi  Naşterea 
povestitorului: cum îşi descoperă identitatea cel care 
ne oferă imaginile acestei lumi: „Copil al pedepsei şi al 
răzbunării, am crescut grasă şi mulţumită. Supravieţuisem 
primejdiilor prenatale, îmi păcălisem părinţii. Întâi 
Mama, care nu voia să mai rămână însărcinată, apoi 
Tatăl, care s-a  gândit dintr-o dată la un avort, apoi din 
nou Mama, care nu s-a dus la doctorii de la Piaţă, numai 
de ciudă că ideea avortului venea de la „el”, în loc să-i fi 
trecut ei singure prin cap”. 

 Relaţia cu Tatăl şi Mama e amănunţită, cu detalieri 
imprevizibile, cu un fundal pe care se poate citi finalul 
celor doi. Exemplar roman al copilăriei în care „a iubi” 
şi „a urî” ating cote rar de descoperit în cărţile copilăriei. 
Poate Herve Bazin în Cu vipera în pumn trasa un astfel 
de roman al relaţiei mamei-fiu. Romanul realizează două 
biografii exemplare, dar şi două personaje care trăiesc 
altfel maternitatea, paternitatea, credinţa, obiceiurile 
tribului. Nicolae Manolescu scria despre „ontologia 
ratată” din cărţile Martei Petreu. Poate că, sub acest 
semn, ar trebui să descoperim un Bildungsroman care 
așază, în centrul lui, o copilărie trăită altfel. Rămâne 
esenţială o observaţie a lui Norman Manea, definitorie 
pentru înţelegerea relaţiei cu Tatăl, străjer al lui Iehova; 
„Marta Petreu se adresează Autorității Supreme direct, 
fără intermediari, în maniera Vechiului Testament, dar nu 
ca supusă, ci răzvrătită, renegată, respinsă. Ea este uneori 
o Eva expulzată, dar princiară totuşi, iar jungla care i-a 
fost dată ca împărăţie terestră este singura pe care şi-o 
revendică drept patrie plină de primejdiile privilegiate ale 
cunoaşterii. Kafka numea această conștientizare naştere. 
Adevărul naşterii de sine transcende suferinţa. Marca 
adevăratei poezii, a adevăraţilor poeți”.

Există o paranteză importantă între anii copilăriei 
şi întoarcerea acasă. Naratoarea e la oraş, este aşezată în 
altă lume, dar revine acasă – pe câmpia Armaghedonului.

Cum este, azi, Acasă?: „Imediat ce laşi General 
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Motors pe stânga, drumul cocoţat pe terasa înaltă a 
Someşului trece prin lanuri înalte şi unduitoare de cucută 
înflorită şi de brusturi mai mari de un stat de om”.

Suntem după 1989, într-o ţară care îşi trăieşte 
altfel istoria: „În grajdurile de la Duvana, pe vremuri 
pline de vaci de lapte, de unde P. îşi avusese pacienţii 
lui de bruceloză, e gol”. Sau: „Rulam încet pe uliţele 
scufundate în propria lor ţărână, simţind pe piele că toată 
aşezarea aşteaptă, ca Macondo, vântul din urmă”. Este 
Acasă, pe Câmpia Armaghedonului.

Naratoarea are lecturile ei, are cărţile ei, citite 
împotriva somaţiilor Tatălui (pentru Tată singura lectură 
permisă era Biblia), are amintirile ei pe care le poate 
compara cu amintirile celorlalţi – ale scriitorilor celebri. 
Cum citea Ilie Moromete ziarul şi cum îl citea Tatăl: „O, 
felul lui de a citi ziarul! Ce n-aş vrea să-l văd o dată, o 
singură dată! Citea titlurile de pe pagina întâi, să zicem: 
„Marea Adunare Naţională şi-a început lucrările” apoi 
mormăia: - De-aici numai rău poarte să iasă!”.

 Anchetat de securitate, Tatăl (explică autoarea) 
suportă tortura fără umilinţă. Îşi asumă cu mândrie 
suferinţa aşa cum (scrie exegeta lui Sebastian şi a lui 
Cioran) cum şi-o asumaseră odinioară comuniştii, 
legionarii, naţional-ţărăniştii, liberalii, cei care credeau 
într-o idee – într-o religie. Stilul polemic al Martei Petreu 
trece din lumea literaturii şi a ideilor în lumea adevărurilor 
elementare. Cei care îşi dau cu părerea asupra imobilităţii 
satului românesc nu cunosc adevărurile satului aşa cum 
le cunoaşte ea: „Şi ori de câte de câte ori citesc pledoarii 
nostalgice pentru imobilitatea satului românesc ori texte 
despre valorile neschimbătoare ale lumii rurale, pe 
care tehnica numai le-ar corupe, mă scutur a răscoală: 
«D-voastră nu cunoaşteţi ţăranul român...»”. Autoarea 
argumentează că ţăranul iubeşte maşinile: din nou, 
exemplele tatălui şi a mamei sunt elocvente „Cum să nu-i 
placă Tăticului nostru combinele, care-l scuteau de zilele 
de secerat sub arşiţa năpraznică a lui cuptor”

Desigur, în lumea ideilor putem vedea mai clar 
unde/cum a pierit frumuseţea, fiindcă mărturisirile 
Martei Petreu angajează studii care au ecou – studii care 
pun sub semnul întrebări nume şi cărţi ale vremii. „În 
calitate de istoric al ideilor şi de cercetător al istoriei 
filosofiei şi al culturii româneşti mai ales din perspectivă 
ideologică, m-am ocupat din 1990 încoace de „generaţia 
ʼ27” scriind două cărţi despre Cioran, una despre Eugen 
Ionescu, mai multe studii despre Eugen Ionescu, Eliade, 
Noica, despre dinamica generaţiei etc.” Se ocupă şi 
de Mihail Sebastian. Rezultatul: „am descoperit că 
Sebastian a a avut aceleaşi idei politice – antidemocratice, 
prodictatoriale revoluţionare – ca maestrul său, Nae 
Ionescu şi mai devreme decât colegii săi de generaţie”, 
spune Marta Petreu la Conferinţa din octombrie 2010, de 
la Simpozionul Naţional de Jurnalism de la Universitatea 
„Babeş-Bolyai”.

„Unde a pierit frumuseţea?” e una dintre 
întrebările incomode ale anilor 30, atât de atent studiate 
de Marta Petreu, unul dintre cei mai incomozi cărturari 
de azi.

Ioana TOLOARGĂ

Acasă, pe Câmpia Armaghedonului – un 
roman rural contemporan

Opera de debut romanesc a Martei Petreu – Acasă, 
pe Câmpia  Armaghedonului – se construiește într-un 
paradox între autenticitate și veridicitate, atât ca mijloace 
de expresie, cât și ca tehnici și subiect, explorând 
microistoria unei familii de țărani transilvăneni, în raport 
direct cu macroistoria și cu mitul religios – un discurs 
supra-istoric, care redimensionează problematica socială 
a textului. Teza mea este că, prin acest prim roman, 
Marta Petreu nu doar continuă organic parcursul poetic 
(existând o permeabilitate a formelor, a stilului, a figurilor 
prototipice de imaginar), ci produce și resurecția și 
recalibrarea la contemporaneitate a subgenului romanului 
rural, cu o particularitate anti-textualistă pronunțată (în 
ciuda încadrării în postmodernismul românesc). 

Deși susțin restructurarea unor elemente biografice 
în roman, cred mai degrabă că, în continuitatea stilului 
abordat în lirică, Marta Petreu nu admite nici narativ 
explorarea subiectivă până la capăt a sinelui (în acest caz 
a naratoarei Tabita). Romanul nu poate fi, tocmai datorită 
acestei lucidități sau distanțe în exhibare masochistă 
a traumei familiale, ca spectacol cathartic și salvator, o 
autoficțiune, dar nici un veritabil bildungsroman (căci 
figura dominantă nu este Tabita, naratoarea, ci Mica, al 
cărei parcurs ar circumscrie, mai degrabă, o structură 
de anti-bildungsroman). Cum urmărește mai degrabă 
destructurarea idealului de unitate şi afect, volumul nu 
poate fi nici un roman al familiei, ci rămâne, în primul 
rând, sub cupola subgenului rural. 

Privit dintr-o perspectivă mai largă, postmodernă, 
discursul romanesc al Martei Petreu nu mai poate oferi 
siguranță, ci fluctuează într-o narațiune amplă, dominată 
de logica analepse-prolepse. De exemplu, moartea prin 
sânge a tuturor rudelor sau anumite structuri imprecative 
ale mamei, chiar episodul citat al morții tatălui revin 
obsesiv povestite naratorial și prin vocea personajelor 
cărora istoriile le aparțin. Nivelurile discursului sunt 
instrumentate prin jocul cu palierele limbii, care 
alternează între o formă palimpsestică și una bazată pe 
antiteze (regionalisme, arhaisme/ neologisme/ termeni din 
domeniul științelor/ intertexte). Încă din primele pagini 
apar referințele livrești la replica Ludovicăi Rebreanu 
– „Adio până la a doua venire”, apoi la Cioran, ulterior 
la romanele pe care le citește Tabita în copilărie, la cele 
preferate de mamă, la versetele biblice. Ele continuă, în 
definirea acestei identități familiale (sau lipse de identitate 
colectivă), prin trimiteri explicite: „Semănau, dacă mă 
gândesc bine, cu Moromete, care, și dacă are, și dacă n-are 
treabă, tot își scoală băieții cu noaptea-n cap”, „ajunsese 
de prisos, ca gândacul lui Kafka”, Marta, la bătrânețe, este 
ca Lear, există o trimitere la Pădurea spânzuraților etc.
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Paradoxal, consider că tocmai prin exhibarea 
acestor referințe livrești și a trimiterilor metatextuale 
(la manuscrisul care se scrie, bazându-se pe experiența 
Tabitei și pe amintirile mamei), romanul evoluează 
într-un demers anti-textualist. Scopul autoarei pare a 
fi de a lua realul ca unitate de măsură, nu ficțiunea, 
reautentificând romanul rural, personajele şi trăirile,  
amplificând verosimilitatea unui cadru social transpus 
literar. Încadrată în postmodernismul românesc, Marta 
Petreu are o acută conștiință estetică și culturală, care 
îi permite înțelegerea faptului că țăranul nu mai poate 
fi desprins, în contemporaneitate, de aceste clişee sau 
traume culturale, de imaginile care l-au consacrat livresc. 
Cum el nu mai poate fi văzut în afara grilei culturale, 
autoarea o emfatizează, o instrumentează într-unul dintre 
nivelurile romanului, pentru a o eroda din interiorul 
canonului literar, tocmai pentru a reautentifica modelul 
ființei vii. Exemplele de scene construite cu instrumentar 
cultural sunt numeroase: experiența din război a tatălui și 
dezertarea din armata austro-ungară, apoi din cea română 
(Rebreanu, jocul erou – anti-erou în ochii copiilor), 
schimbarea simbolică de statut dintre Ion și Ana, ca 
prototipuri, în cadrul personajelor Maria și Agustin (pe 
băiat îl plac Marta și mama Mariei, care o îndeamnă să 
îl ia de soț), scena jocului – Agustin pare împăiat (față 
de Chirica, glumeț și plin de viață) versus scena horei 
din Ion, predilecția pentru stilul indirect liber: „Umflata! 
Hoața! Putoarea! S-a băgat pe fir și i l-a luat, nu i-ar da 
Dumnezeu noroc! S-a gândit ea”, singurătatea din prima zi 
acasă la soț și prima vizită la socri, soacra alcoolică, felul 
cum rămâne însărcinată, deși nu își dorea copii  (Ion,Liviu 
Rebreanu), tăvălirea cânepei și furtul morcovilor (Ion 
Creangă). Acestei implicări metaculturale, tocmai pentru 
a putea transgresa constructele, îi răspund încercări 
explicite de restaurare a elementelor romanului rural și de 
reautentificare a toposurilor acestuia. 

În primă instanță, se descrie țăranul tradițional 
transilvănean, prin câteva detalii semnificative: 
apartenența acestei familii la clasa mijlocașilor sau 
găzdarilor, faptul că exista o singură pereche de bocanci 
în familia mamei – „Toți umblau desculți pe atunci, și 
Vistian al Chiaburului. Nu numai noi”, rochiile strânse sub 
sâni, după moda princiar-ungurească, obiceiul ca fiicele 
țăranilor mai înstăriți să slujească la călugărițe, pentru a 
deprinde un comportament de domnișoare. Este surprinsă 
realist și povestea lui Indrei, care îngrijise în tinerețe, 
la grajdurile Castelului, caii grofului, și, pentru că nu îi 
țesălase bine, fusese împușcat în picior de administrator – 
„o întâmplare de Transilvanie prelungit-feudală maghiară, 
o întâmplare din 1906”. 

În aceeași dinamică general-particular, se 
accentuează însă unele aspecte care definesc această 
familie, precum religia iehovistă, pe care Indrei o aduce 
de la Cluj într-un sat greco-catolic, precum și câteva 
episoade, puse în relație cu cele ale copilăriei naratoarei: 
de exemplu măcinarea și topirea pietrelor de var versus 
accidentul din copilăria Mariei.  

Imaginarul rural permite și frizarea unui spațiu 

magic, arhetipal, în care se încadrează povestea cu Zâna 
lui Onu, fosta drăguță a lui Alesandru. Părăsită, fata îl 
farmecă să urmărească un cățel până la poarta ei sau, 
dacă refuză, pe toate dealurile dimprejur, întreaga noapte. 
În siajul aceleiași perspective magice vin: dezlegarea 
lacătelor mormintelor de către Maria, noaptea, în cimitir, 
numai cu un mănunchi de chei, prezența Uriașului 
de la poartă (în toamna cedării Ardealului), povestea 
pricoliciului, preoteasa care naște o fetiță „ca o Ileana 
Cosânzeana (la rândul ei devenită o stranie prostituată-
înger) şi nu se mai ridică din pat timp de 30 de ani”, 
Maria, rotindu-se în curte ca o ursitoare în noaptea în care 
Agustin voia să o ceară de soţie ş.a. Semnificativă este 
creionarea acestei instanțe de mamă-vrăjitoare (chemată 
de morţii din cimitir, ale cărei blesteme se îndeplinesc sau 
care „o ia cu ea” în moarte pe rivala Verjinia lui Chirica). 

Consider însă că, dacă toate aceste episoade bogate 
ar fi conservate fără rest în structura mitică sau fantastică 
din care își trag rădăcinile, rezultatul ar fi mai degrabă un 
roman rustic, privilegiind o perspectivă arhetipală și dez-
istoricizată, edulcorată, privată de problematici sociale 
reale. Ambivalența stilistică și fluiditatea trecerii de la un 
discurs la celălalt (de la cel al naratoarei la cel al Micăi, 
de la cel realist la cel oniric sau cu efuziuni lirice), precum 
și contextualizarea lor, prezența a numeroase forme de 
credință și de spiritualitate le slăbește credibilitatea. 

Țăranul nu este o ființă basmică, unidimensională, 
ci, printr-o mișcare dublă, accede la discursul mitic și 
totodată se legitimează de la o realitatea reală a războiului, 
a sărăciei ce îi urmează, a instaurării comunismului și 
a implementării colectivului. Ea implică o altă viziune, 
din interiorul satului, opusă celei a autorilor urbani de 
romane despre lumea rurală, punctând iubirea țăranilor 
pentru tehnică şi pentru progres, pentru mașinile care să 
le ușureze munca. Realitatea țăranului este aceea mizeră, 
în care apariția gecilor de fâș îl poate feri de aprinderea la 
plămâni, în care învață să meargă pe bicicletă de la copii, 
în care autopsia se realizează în curte, lângă grajdurile 
animalelor, iar fiica cea mică, după ce asistă, îngroapă în 
grădină ca pe un Graal oala cu sângele tatălui. 

În altă ordine de idei, bunătatea idilizată a țăranilor 
este deconstruită, opunându-i-se „câinoșenia lor” – în loc 
să o sune să îi ureze succes (la cea de-a treia admitere la 
facultate pe care urma să o susțină, după două respingeri 
motivate de închisoarea politică a fratelui), Mica o 
roagă să facă rost de ciment: „Știam  năravul țăranilor, 
câinoșenia lor: dacă le pleacă un copil de-acasă, e bun 
plecat, ca mort pentru moștenire, îl iau în calcul numai 
când au nevoie de ceva, poate de-o relație la oraș, poate 
de niște bani”.

Obsesia identității de țăran este prezentă și în 
romanul Martei Petreu: Ana nu e lăsată să plece la liceu 
(trăind însă cu acest ideal al educației și al orașului, 
reprezentat de modelul unchiului Nelu, care o ajută să 
plece și să devină ucenică la frizerie). Peste mândria 
țăranului se adaugă straturi diferite de semnificație: pe de 
o parte dogmatismul și rigiditatea religioasă a tatălui, care 
nu permitea nici să se tragă curent în casă și, pe de alta, 
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invidia mamei, care, în egoismul ei, vrea să le păstreze pe 
fete lângă ea, ca să o ajute la treburi, mai ales că războiul o 
împiedicase să facă ea însăși mai mult de șapte clase și că 
„sub asprimea vieții de familie, bunele ei maniere însușite 
la călugărițe și acasă se scuturară ca o văruială făcută de 
mântuială”.

Raportul cu sfera politică a țăranului este, de 
asemenea, relativizat: „Ăla al lui Colceriu a fost cu 
legionarii. La schimbare, s-a făcut, primul, comunist”. 
Se menționează episoadele violente de lămurire la 
Gherla a Tatălui, care refuza intrarea în Colectiv, felul 
cum această decizie este forțată de împrejurări, dar și 
furturile de la C.A.P.,  episodul închisorii politice a lui 
Tinu, în contrapartida morții lui Agustin („Agustine, 
cum îi spun eu copilului de ce-ai pățit! Ioi, Agustine! 
Agustine!”). Odată cu moartea lui se accelerează procesul 
de deconstrucție a casei și, totodată, a familiei, prin 
morți succesive (P., Aurel, Valerian, Laura). Spargerea 
Colectivului e o realitate conotată negativ pentru țărani – 
„Ca un balon de săpun, Colectivul s-a spart cât ai bate din 
palme, deși fiecare țăran se întreba ce-o să facă el de acum 
cu pământul, cum o să și-l lucreze, dacă n-au nici mașini, 
nici bani să-și cumpere?”. 

Satul se deconstruiește, paradoxal, nu odată cu 
instaurarea comunismului, ca regim opresiv și totalitar, 
ancorat în procesul masiv de industrializare și urbanizare, 
ci odată cu epoca de tranziție spre democrație, când dispar 
C.A.P.-urile și mijloacele oamenilor de a-și lucra pământul. 
Partea finală, întoarcerea lui Tinu din închisoarea politică 
și destructurarea familiei, e sincronă deconstrucției casei. 
Dacă universul rural fusese amenințat gradual de urban, de 
competiția cu celălalt plan narativ, ai cărui reprezentanți 
sunt P. și D., cred că simbolul predilect al sucombării 
acestui univers este cuibul de vulpi în mijlocul satului, 
pus în relație cu afirmarea unor fabrici care îl invadează 
(General Motors), totodată cu omizile păroase (translatate 
dintr-un discurs biblic apocaliptic). Dorința mamei tot 
mai vădită de a vinde pământul o transformă într-o figură 
de țăran atipic, anti-Moromete, care nu vrea să respecte 
legile arhetipale, ci să își dezmoștenească fiii, pentru 
a-și legitima în final libertatea: „Ce, tu? Vrei avere? Vrei 
moștenire? Ce, nu-ți ajunge ce ai? Nu ț-î bugăt? (...) Te 
blăstăm pă tine anume să-mi moștenești ce am eu în minte 
și-n suflet, puterile și neputințele mele! În veci!”.

Romanul Martei Petreu păstrează, în subsidiar, 
elemente de autoficţiune, de roman al familiei sau 
de (anti)bildungsroman, însă ele sunt subminate de 
intransigența vocii naratoarei, care centrează discursul 
nu pe autosondare, ci pe decojirea straturilor succesive 
de amintire, pe creionarea (uneori cu veleități de proză 
obiectivă) a figurii marcante a mamei. Aceasta se prezintă 
în ipostaza țărăncii transilvănene şi în mediul rural 
dezidilizat, care transgresează gradual clișeele livrești. 
Acasă, pe Câmpia Armaghedonului se definește sub cupola 
subgenului romanului rural, într-un demers încununat de 
succes de recalibrare a acestuia la contemporaneitate. 

Răzvan MITU

Enantiodromia îngerului – între 
malometru și algometru

Supa de la miezul nopții (2017), cel de-al doilea 
roman al Martei Petreu, continuă într-o oarecare măsură 
substanța și vitalitatea epice din Acasă, pe Cîmpia 
Armaghedonului (2011), realizând totodată un diptic 
tematic cu vizionarismul apocaliptic din propria poezie, 
dar, într-un mod subtil, și cu o parte dintre fragmentele 
scrise în „Teze neterminate” (Biblioteci în aer liber, 
2014). Dacă poezia Martei Petreu, pe lângă senzualitate 
și luciditate intelectuală, presupune și un substrat mitic,al 
psalmodierii unei revolte împotriva unei divinități căreia 
i te adresezi în mod direct, iconoclast, fără supunere și 
teamă, deconstruind astfel caracterul providențial al lui 
Dumnezeu, Dumnezeu care „se întoarce la mine ca omida 
la frunză” (Asta nu e viața mea, p.117), tezele neterminate, 
care-și vor găsi totuși finalizarea (și) în acest ultim roman, 
descriu o lume în care metafizica este lipsită de propria-i 
revelație și de transcendență, în care existența umană se 
reduce la simple observații punctuale despre individ și 
cotidian. Chiar dacă ar fi eronat să reducem acest roman la 
o astfel de interpretare, reacția la acest tip de mundanizare 
a transcendenței este articulată (și) prin resemantizarea 
relației individ-transcendentalitate. Vicisitudinile la care 
este supusă Todora de către o divinitate despre care se 
presupune de-a lungul desfășurării narative că este garanta 
protecției destinului său, în cele din urmă reprezintă o 
epifanie a spaimei căreia „îi plac sângele și durerea” (p. 
119), astfel par a fi conturate în logica acestei continuități 
tematice, aproape organice, a operei Martei Petreu cele 
amintite anterior. Chiar numele eroinei similitragice, 
Todora („Darul lui Dumnezeu”), conturează într-un 
mod subtil și ironic, această legătură între individ și 
transcendentalitate, în care cel dintâi este un instrument 
ludic al providenței.

Destinul personajului este juxtapus congruenței a 
două astfel de epifanii: cea dintâi, în copilărie, la „Locul cu 
Grîu”, când în brațele copilei s-a pogorât un înger, cu chip 
palid, cu capul deformat, alungat cu brutalitate de mama 
acesteia, iar cea de-a doua, într-un context mai degrabă 
oniric, cu puțin timp înainte de a fi diagnosticată cu o boală 
incurabilă, când „îngerul mare și puiuțul, aghiotantul lui 
cel drăgălaș” (p.145), îi vestesc „un lucru simplu ca noapte 
bună” (ibidem.). În logica abandonului divin, privirea 
Todorei, îndreptată către îngerul (din viziunea mamei) ce 
se pierdea în bolta cerească de un albastru pal, bătând 
spre cenușiu,pare a avea un caracter prospectiv, anticipând 
destinul acesteia: „La pieptul mamei ei, fetița, cu mâinile 
în sfârșit libere și înălțate spre cer ca atunci când se cerea 
luată în brațe, ceea ce nu avea sens, ea era deja în brațele 
mamei ei, a început să urle uitându-se în sus” (p.304). 
Ea pare a fi un martir căruia divinitatea în care crede îi 
întoarce spatele. În logica gândirii populare, cel căruia i se 
arată întruchiparea divină va fi vitregit de soartă, întrucât 
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Dumnezeu îl încearcă continuu pe cel ales, asemenea 
pildei lui Iov: „iar dacă mi se-arată înseamnă c-asta o să 
mă coste ceva/ nu puțin” („Coborârea îngerului”, Asta 
nu e viața mea, p.30). În schimb, la aproape doi ani de la 
acea „bunăvestire” din noaptea de moș Nicolae, Todora 
pictează scena respectivă cu sentimentul unei urgențe. 
Finalitatea demersului anamnezic al Todorei este suicidul, 
iar supa de la miezul nopții reprezintă atât instrumentul 
vinovăției, cât și al reconcilierii cu trecutul.  

Vinovăția ce-o macină pe Todora, în urma 
tentativei eșuate de-al otrăvi pe Marc, întrucât acesta 
decedează în urma unui accident de mașină petrecut la 
granița dintre hazard, blestem și premoniție, se răsfrânge 
asupra sieși cu o putere energofagă și autodistructivă 
exercitată de remușcare. Accidentul spontan și moartea 
lui Marc sunt asociate de Todora materializării propriilor 
cuvinte, aceasta promițându-i soțului său, în urma unui 
alt viol, că-l va omorî. Prin urmare, nu supa pregătită 
ritualic va fi instrumentul de coerciție a lui Marc, ci forța și 
distructivitatea, atât a logosului Todorei, prin condamnarea 
acestuia la moarte, cât și a propriului logos al lui Marc, 
care afirma adesea că va muri înaintea fraților săi (aflați în 
mașină în momentul accidentului).

Tablourile Todorei, având sentimentul că „dau 
lumii înapoi tot ce mi-a dat” (p. 282), reprezintă încercarea 
aproape nostalgică și testamentară de a recupera legătura 
cu transcendentalul și, totodată, singura modalitate 
coerentă de a te exprima într-o lume a barierelor greu de 
depășit și a lipsei de comunicare între indivizi. Nuanțele 
și liniile din aceste desene reproduc o reconciliere timidă 
între contrarii, între brutalitate, spaimă și suferință sau 
între empiric și transcendental. Între o divinitate, fie ostilă, 
fie indiferentă și o lume în care Todora trăiește solitară 
și suferindă, lumea sa intermediară este conturată de 
visurile, viziunile și tablourile ei. Substanța destinului 
său oscilează între durere, brutalitate și mici episoade 
de bucurie sau idile compensatorii (Manfred, Roman, pe 
alocuri și Claudiu), două instrumente, închipuite, putând 
cuantifica valențele durerii și răutății din jurul personajului 
central: malometru și algometru. Mai exact, pentru Todora, 
reiterarea propriului trecut echivalează cu o katabasis în 
propriul infern: „Nu sunt bine, mi-e rău și am un pic de 
greață. Vreau un malometru, domnule profesor, inventați 
vă rog frumos un malometru, care să măsoare starea de 
rău, să nu-mi mai fie așa jenă când mă plâng că mi-e rău, 
să am proba, măsurătoarea exactă... Și un algometru (...) 
care să măsoare durerea din corp, de la unu la zece (...) Un 
algometru și un malometru, două aparate drăguțe, corecte, 
ar rezolva conflictul și m-ar face și pe mine, măcar din 
când în când, credibilă” (p.294-295).

Construit atât în jurul unei polifonii la nivelul 
formei – prin juxtapunerea monologurilor mai multor 
personaje (Marc, soțul Todorei, Pauline, cea de-a doua 
soție a lui Marc, Todora, personajul central și cea de-a 
treia soție a lui Marc, Roman, unul dintre iubiții Todorei 
și, foarte discret, aproape insesizabil, o voce narativă 
obiectivă) și prin argumentarea punctelor de vedere, de 
multe ori divergente –, cât și la nivel semantic prin referința 
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directă a unor intertexte muzicale sau prin construcția unei 
muzicalități frazeologice mai degrabă poetice, romanul 
Martei Petrei nu poate fi redus doar la un (sub)strat 
mitic. Chiar dacă valențele, temele și problematizările 
pe care le presupune acest roman sunt eterogene, ele sunt 
omogenizate în dicțiunea unui autor estet care-și gândește 
frazele și își dozează tipurile de conflict cu rigurozitatea și 
coerența unui geometrician calofil. 

Redus la obsesiile reiterate ale autoarei din 
romanul de debut, pluriperspectivismul din care este tratat 
și rememorat subiectul cuplului disfuncțional contrapune 
atât perspectiva masculină centrală, cât și cele două 
perspective feminine ce oscilează în jurul celei dintâi, 
oglindindu-se, totodată, una în cealaltă, cuplul Marcu-
Pauline și Marcu-Todora reluând astfel în alte cadre 
spațio-temporale suferința trăită, atât de părinții Tabitei, 
din „Acasă, de Câmpia Armaghedonului”, cât și de părinții 
Todorei, după cum putem intui conform pildelor despre 
răbdare ale Lucreției. Obsesia geloziei în relația de cuplu 
este maladivă la Marc, farmacistul clujean afemeiat, ce 
resemantizează în mod ironic și autoironic mitul unui 
Don Juan mai degrabă kitsch. Căsătorit cu trei femei, 
Maria, Pauline și Todora, fiecare dintre ele întruchipând 
câte o ipostază a feminității, iubirea necondiționată și 
grija maternă, femeia cochetă, suferind de nevoia acută 
de emancipare, respectiv femeia inocentă, timidă și 
ascultătoare, destinele personajelor se întrepătrund și se 
potențează reciproc într-o înșiruire de voci care redau 
în cele din urmă o imagine de ansamblu a unor relații 
conturate sub auspiciile abuzului psihic și fizic. Marc o 
iubește obsesiv pe Pauline, femeia la care se gândește 
în mod monoman și în funcție de care se raportează 
comportamental față de Todora, dezvoltarea narativă 
a celor două cupluri reluându-se în duet, în logica unui 
refren. 

Pornind de la al treilea fragment din teze 
neterminate, conform căruia „când iubim, ne repovestim 
celuilalt, reinventându-ne, rescriindu-ne ca un text măreț, 
descoperind mereu și mereu alte surse de suferință și 
bucurie, alte linii ale destinului, alte centre de energie. 
Ne înnoim” („Biblioteci în aer liber”, p.299), putem 
remarca un prim punct de plecare pentru articularea 
tehnicii narative a anamnezei polifonice din acest roman, 
dar, totodată, și omogenizarea într-un organism unitar a 
întregii opere a Martei Petreu. Personajele sale iubesc cu 
pathos,se (re)povestesc și își resemantizează continuu 
identitățile narative, descoperind diferite surse de suferință 
și mici motive de bucurie în urma introspecției.

Supa de la miezul nopții este un roman complex, 
răscolitor, de-un realism pregnant, scris cu simț estetic 
și vervă, cu descrieri ample și imagini proeminente, cu 
personaje memorabile, policrome, ale căror trăiri sunt 
accentuate într-un mod verosimil până la paroxism, un 
roman ontologic despre boală, destin, iertare și întoarcere 
acasă. Imaginea din epilog a mamei așteptându-și fiica în 
pragul ogrăzii, pregătindu-i acesteia o supă de primăvară, 
„mai bună decât pot eu face” (p.319) este imaginea 
nostalgic-ironică a reconcilierii cu trecutul, a iertării și-a 



59

împăcării, la granița dintre viață și moarte. Enantiodromia 
îngerului reprezintă de fapt jocul contrariilor, articularea 
unor contrapuncturi în care ura și suferința, ajungând 
la paroxism, se semantizează în opusul lor și în care 
individul, care inițial se raporta iconoclast în relația sa cu 
divinitatea, devine instrumentul ludic al unei providențe 
ostile într-o lume în care metafizicul este aproape aseptic.

Referințe:                                                       
Marta Petreu, Supa de la miezul nopții, Polirom, 2017 
Marta Petreu, Asta nu e viața mea, Polirom, 2014
Marta Petreu, Biblioteci în aer liber, Polirom, 2014

Vasile GRIBINCEA

Atotcuprinzătoarea zi 

De la prima amintire a autoarei la o proiecție a 
existenței sale după moarte, de la Facere la Apocalipsă, 
de la „linia cea mai îndepărtată a orizontului civilizației, 
deci a orizontului istoric cognoscibil”1, la actualitatea 
proximă apariției acestui volum care conține eseuri scrise 
de-a lungul a trei decenii, O zi din viața mea fără durere 
este o explorare cu mai multe viteze și perspective în timp, 
într-un inteligent răspăr cu limitele lui – eminamente ale 
unui timp sufletesc, după titlul primului text din carte și 
aristotelica-i răsfrângere în titlul secțiunii finale, a patra, 
De anima. Un atare (ne)cuprins cronologic al zilei nu poate 
să nu amintească – fără a forța apropierea – de Ulise al lui 
James Joyce. Și totuși, să observăm că un eseu al Martei 
Petreu, Apocrifa secundă,are drept motto o propoziție din 
Marx – „Tradițiile tuturor generațiilor moarte apasă ca 
un coșmar asupra minții celor vii”2 –, enunț reverberant 
în receptarea3lui Joyce datorită afinității cu o replică 
obsedantă dată de Stephen Dedalus în romanul epopeic: 
„Istoria, spuse Stephen, este un coșmar din care tot încerc 
să mă trezesc”4. Și așa cum Ulise este romanul unei zile 
de 16 – iunie, 1904  –, unei zile de 16 – martie, 1987 – i 
se datorează un eveniment nodal în eseul O zi din viața 
mea fără durere,un moment de conștientizare neașteptată 
și ireversibilă a unității dintre ființă și trup, în ricoșeul 
unei cugetări a lui Blaise Pascal – unul dintre autorii cu o 
prezență substanțială în ceea ce aș numi autobibliografia 
Martei Petreu, așa cum transpare ea din volumul O zi din 
viața mea fără durere. 

Am început în cheia unor asemenea armonizări 
(co)laterale pentru că, dincolo de erudiție și elocvență, 
de vigoarea și rigoarea conexiunilor – tangențe 
surprinzătoare adesea, unele cu aparență de serendipity, 
niciodată supralicitate în fulguranta lor discreție –, firele 
acestei cărți conduc – „vizibil, dar nu mecanic”5 – și spre 
ceea ce cred că este o imagine-idee asupra destinului 
ca manifestare a unei coerențe labirintice. Un exemplu 
frapant al sensibilității Martei Petreu față de amănunte 
existențiale ce comunică semnificativ la distanță – 

reprezentând un termen complementar al revelatoarelor 
puncte de convergență stabilite de autoare între varii texte 
literare sau/și filosofice – îl constituie epilogul eseului Vlad 
Mugur, extrem-contemporanul nostru: scriitoarea arată 
cum de numărul 22 sunt legate, cu tensionanta exactitate 
a unui joc de domino, nu mai puțin de șase evenimente 
majore în – și după – viața regizorului. Nu este singurul 
caz – în același sens, ar putea fi menționată și evocarea 
Laurei, nepoata autoarei, în Lege umană, lege divină –, 
când ordinea faptelor intră tulburător în rezonanță cu „The 
rest is silence”, ultima propoziție a lui Hamlet, personaj 
prezent în volum atât în contextul ultimului spectacol pus 
în scenă de Vlad Mugur – spectacol care, pentru Marta 
Petreu, „valorează cât o întreagă bibliotecă filosofică 
burdușită cu tratate despre moarte și despre artă”6 –, cât 
și în A fi și a nu fi,un laconic eseu ce pune în balanță două 
ipoteze opuse privind necunoscutul de după moarte. Așa 
cum, in extremis, „frica de o posibilă eternitate a suferinței 
de după moarte [...] devine cel mai puternic imbold pentru 
a trăi”7, în Pensées sur l’absurde– fină apropiere a lui 
Camus de Pascal –, Marta Petreu susține că „pariul, cu 
forma lui de dilemă impecabil construită, deci inatacabilă 
logic prin contradilemă, [...] este centura de fier prin care 
Pascal s-a convins pe sine însuși să creadă”.8

Tot în Pensées sur l’absurde e de găsit un 
exemplu relevant pentru ceea identific – în lumina 
reflecțiilor lui Mircea Martin din paradigmaticul eseu 
Radicalitate și Nuanță – drept calitatea Martei Petreu 
de a valorifica nuanțe în măsură să reconfigureze sau 
să contrabalanseze unele idei radicale. În consonanță 
cu afirmația citată mai sus – despre pariul filosofului ca 
instrument de (auto)convingere –, bazându-se inclusiv 
pe argumentul etimologic, Marta Petreu concentrează 
specificul credinței lui Pascal într-o formulă contrară 
aceleia susținute de Unamuno, care „consideră că Pascal 
n-a fost un credincios convins, ci doar unul persuadat, 
deoarece «n-a crezut cu rațiunea, n-a putut niciodată, 
oricât ar fi vrut, s-ajungă să creadă cu rațiunea.» Însă 
diferența dintre convingere (vincere = a învinge) și 
persuadare (suadare = a sfătui), dintre capitularea 
rațională în fața argumentelor și adeziunea afectivă 
care se obține prin mijlocirea imaginației, a sugestiei și 
a emoției, ne permite să rectificăm afirmația categorică 
a lui Unamuno”9. Edificator în aceeași privință este și 
eseul Despre conștiința tragicului unde, amintind cum 
„G. Călinescu aprecia că Rebreanu ar avea «conștiința 
estetică inferioară creației»”10, Marta Petreu afirmă: „s-ar 
putea însă ca această judecată valorizatoare să fie mult 
prea aspră, iar o nouă lectură a operei să impună nuanțarea 
ei”11. În logica acestei nuanțări, autoarea evidențiază unele 
date-cheie ale tragicului hegelian la Rebreanu, atât în Ion, 
cât și într-o notă de jurnal referitoare la Răscoala. Puse 
în paralel, aceste două secvențe de atenție la nuanțare 
confirmă suplimentar – în ecoul textului lui Alex Goldiș 
de pe coperta a patra – implicarea consecventă și egală 
cu sine a Martei Petreu, indiferent dacă tratează aspecte 
ale culturii române sau universale, ori interferențe ale 
acestora. 

marta petreu - țintă fixă



60

Eseul care dă titlul volumului se deschide într-o 
tonalitate radicală: „Boala e o altă lume. Durerea e o altă 
țară. Lumea asta interferează cu lumea celorlalți, dar este 
alta. Între un om catapultat în lumea bolii și bine prins în 
rășina durerii și lumea celorlalți nu mai există în realitate 
limbaj comun”12. Bariera (in)comunicării înseamnă 
încă un nivel pentru soma sema, motivul platonician al 
trupului ca închisoare fiind reinventat la Marta Petreu 
după cum urmează: „Răul trupului mă conține ca o 
carcasă, unica pe care o am. Ne purtăm reciproc: nici nu 
mai știu cine pe cine duce – eu îmi duc bolile sau bolile 
mă duc pe mine”13. Reprezentarea bolii și a durerii ca 
zone de limită pentru limbaj contrastează cu versurile-
afirmații ale poemului Aduceți verbele de Marta Petreu, 
proclamând preeminența discursului față de realitățile pe 
care e chemat să le exprime: „Un poem de dragoste/ e 
mai adevărat / decât o noapte de dragoste// Un poem al 
spaimei/ e mai cumplit decât spaima// Un poem despre 
moarte/ e mai real decât moartea”14. Relatarea celei mai 
vechi amintiri a Martei Petreu funcționează ca o subtilă 
punere în abis: asemenea corpului care, în vis, se luptă cu 
un obiect supradimensionat – și refuză să-l primească –, 
întregul eseu poate fi considerat o confruntare cu limita 
(in)exprimabilă în raza căreia, de la bun început, autoarea 
își proiectează subiectul. Un abisal summum al nuanțării îl 
constituie inventarul „gradelor” suferinței fizice: pandant 
al virtualului „algometru”, dar și al fantasmei durerii 
generatoare de energie electrică – imagine desprinsă din 
Bioy Casares, prozator amintit în eseul O zi din viața 
mea fără durere,la 13 ani după ce s-a aflat în centrul unei 
pasiona(n)te explorări într-un eseu din 1993 al Martei 
Petreu, Bioy Casares între nostalgia divinului și ispita 
animalității (un liant al ambelor texte fiind și prezența 
inconturnabilă a medicilor). 

Există numeroase corespondențe (uneori discrete 
reverberații ale detaliilor) între eseurile culese în O zi din 
viața mea fără durere, consolidând unitatea volumului 
– o unitate ce transcende liniaritatea. Bunăoară, textul 
Rugăciune: un stop-cadru în fața unui tablou de Henri 
Rousseau, pictorul devenind un intermediar al adresării 
către Dumnezeu, după chipul și asemănarea unui gest al 
lui Apollinaire, gest pe care Marta Petreu îl amintește – și 
explicitează – în treacăt într-un eseu ulterior, atunci când 
îl evocă pe Bogdán Zsolt realizând șase roluri în același 
spectacol – Strigăte și șoapte – al lui Andrei Șerban, după 
Ingmar Bergman. Astfel, o secvență periferică din Andrei 

Șerban, Vrăjitorul stimulează relectura Rugăciunii. Un 
nucleu cardinal este și Biblia: percepută ca o lectură de 
bază încă din copilărie (potrivit textului Lege umană, lege 
divină), rămasă un reper și la maturitate – după cum o 
arată nu doar un pasaj narativ din eseul O zi din viața 
mea fără durere,ci mai ales frecventele referințe biblice 
în textele Martei Petreu.

Pe lângă itinerarele intelectuale ale eseurilor 
– variind între două enunțuri și zeci de pagini – și 
vulnerabilitatea umană scrutată prin scriitură cu un curaj 
uneori deconcertant, O zi din viața mea fără durere este și 
cartea unor experiențe luminoase (călătoria prin Moscova 
lui Bulgakov, programul Les Belles Étrangѐres) și a unor 
atente, emoționante exerciții de prețuire (cum sunt cele 
din textele despre Vlad Mugur și Andrei Șerban). 

De o amplă ramificare, volumul O zi din viața 
mea fără durere se încheie cu o frază despre care – dincolo 
de contextul ei, referitor la Ibsen – ne putem întreba în ce 
măsură e grăitoare pentru destinul autoarei: „...dacă ar fi 
fost s-o ia de la capăt, ar fi făcut punct cu punct la fel: și nu 
din proprie voință, ci pentru că nu ar fi putut face altfel”15.
_________________________

1 Marta Petreu, O zi din viața mea fără durere, Iași, 
Editura Polirom, 2012, p.197.

2  Ibidem, p.137. 
3 V. David Leon Higdon, „A Ulysses Allusion to Karl 

Marx” în James Joyce Quarterly, vol. 22, nr. 3, 1985, pp. 
316–319. JSTOR, www.jstor.org/stable/25476666. Accesat pe 
5 august 2021.

4 James Joyce, Ulise, traducere de Mircea Ivănescu, 
București, Editura Univers, 2012, p.38.

5 ...sintagmă prin care Marta Petreu descrie firul 
cronologic al memoriilor regizorului Andrei Șerban – V. O zi 
din viața mea fără durere,p. 272. 

6 Ibidem,p.261.
7 Ibidem,p.240.
8 Ibidem,pp.91-92. 
9 Ibidem,p.92.
10I bidem, p.190. 
11I bidem.
12 Ibidem,p.336. 
13 Ibidem,pp.341-342.
14 Marta Petreu, Aduceți verbele, în Laurențiu 

Ulici (antologator), Antologia poeților tineri. 1978-1982, 
București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2005, p.425. 

15 O zi din viața mea fără durere,p.358.
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IV. Comentarii tematice și globale

Iulian BOLDEA

Exerciţii de luciditate

Eseurile Martei Petreu se disting prin onestitatea 
interpretării conceptelor şi formelor culturale, într-o 
scriitură directă, distinctă, argumentată. Fascinată de 
paradoxuri şi de teme controversate, Marta Petreu 
resimte repulsie faţă de impostura intelectuală, faţă de 
mistificările de orice fel, faţă de „literaturocentrism” sau 
faţă de pervertirile şi manipulările logicii, interpretând 
teme problematice ale mentalului românesc, dar şi 
complexe, neîmpliniri şi refulări ale unor personalităţi. 
„Strălucită eseistă, informată filosofic”, aplicând 
„la literatură observaţii din logică şi din filozofie” 
(Nicolae Manolescu), Marta Petreu reliefează fisuri, 
tare, neconcordanţe din biografia unor scriitori sau 
filosofi, în conjuncţie cu statutul unor probleme actuale 
ale culturii româneşti. În cartea Un trecut deocheat 
sau „Schimbarea la față a României“ expresivitatea 
reflecţiei lui Cioran este corelată cu mixtura de 
naţionalism şi europenitate, eseista subliniind meandrele 
ideologice, exaltările şi negaţiile acestui „sceptic de 
serviciu al unei lumi în declin” (Petre Ţuţea). Ionescu 
în ţara tatălui (2001) examinează relaţiile paradoxale, 
intermitente dintre Ionescu („un Gorgias de Bucureşti”) 
şi ţara sa („ţara tatălui, ţară de fier”), analizându-se 
traumele identitare, biografice şi ideologice, prin prisma 
extremismului, militarismului agresiv şi „rinocerizării”. 
„România reacţionară”, de-vertebrată, exaltată, mistică 
şi naţionalistă îi inspiră lui  Eugen Ionescu absurdul 
dezumanizării din Rinocerii, „exerciţiu de exorcizare”, 
autorul confruntându-se mereu cu imaginea Tatălui 
dintr-o Românie a aporiilor identitare, a extremelor şi 
malversaţiunilor etice.  

Filosofii paralele (2005) reuneşte studii şi eseuri 
de istorie comparată a filosofiei româneşti, accentul fiind 
plasat asupra unor toposuri problematice, din perspectiva 
relaţiilor dintre gândirea filosofică şi expresivitatea 
limbajului. Capitolele cărţii (De la Dumnezeul cel bun 
la Dumnezeul cel rău. Descartes-Blaga, Schopenhauer 
şi Cioran, Blaga şi Cioran, via Pătrăşcanu-Beniuc, 
Modelul şi oglinda, Filozofie ocazională. De sfintele 
sărbători) expun atitudinea Martei Petreu faţă de unele 
fisuri de logică şi de etică, faţă de aporii conceptuale, 
refăcând hermeneutic relieful unor teme cu contur vag, 
nedeterminat. Plagiatul lui Nae Ionescu, a declanşat 
în rândul adulatorilor filosofului o „rană narcisiacă”, 
sugestivă pentru orgoliul culturii noastre, care îşi 
ascunde frecvent traumele, complexele, eşecurile sau 
neîmplinirile. Examenul corect, dezinhibat al maladiilor 
culturii române este, din această perspectivă, util şi 
necesar: „Conştiinţa identităţii culturii române, cred 

eu, trebuie să se regăsească printr-o evaluare critică, 
nepărtinitoare, făcută după criterii ştiinţifice, nu afective, 
a valorilor pe care le deţine. Cred că pur şi simplu trebuie 
să luăm act de realitate, suportându-ne pe noi înşine 
lucid, deci aşa cum suntem”.

În Diavolul şi ucenicul său (2009) Marta Petreu 
redă o imagine neconvenţională, demistificatoare a relaţiei 
maestru-discipol – Nae Ionescu şi Mihail Sebastian, din 
perspectiva unei culturi ajunse la maturitate, „suficient 
de structurată şi de bogată încît să poată suporta orice 
examinare critică şi orice adevăr, oricât ar fi acesta 
de jenant, fără ca prin aceasta să iasă în pierdere – 
dimpotrivă”. Biografia şi opera lui Mihail Sebastian sunt 
reprezentate din perspectiva unor probe, documente şi 
adevăruri incomode, Marta Petreu repudiind poncife 
şi prejudecăţi, atentă la temperamente, mediu de viaţă 
şi pulsiunile afectelor: „De obicei, cînd studiez un 
autor el este pentru mine fascinant, încerc sa ajung la 
temperamentul lui, la mediul lui de viaţa, la structura si 
pulsiunile lui afective… adică la fundamentul din care se 
nasc reacţiile si creațiile intelectuale”. În De la Junimea 
la Noica (2011) se regăsesc douăsprezece studii în care 
sunt interpretate teme sensibile: atitudinea faţă de evrei 
a românilor („Evreofili” şi „evreofagi”. Șapte autori 
despre chestiunea evreiască), problematica extremelor 
ideologice, prin analiza divergenţelor, adeziunilor, 
traumelor, a exceselor şi devotamentelor doctrinare 
(De la lupta de rasă la lupta de clasă. C. Rădulescu-
Motru, Portretul „învățătorului” ca diavol, Generaţia 
’27 între Holocaust și Gulag, Eliade, Sebastian, Ionescu, 
Cioran, „copii din flori” ai României interbelice). De 
altfel, într-un interviu, Marta Petreu mărturiseşte că a 
încercat să sublinieze prin studiile sale „prețul retardării 
istorice si al sincronizării României direct cu cea de-a 
doua Europă, colectivistă, revoluționară, inventatoare 
a totalitarismului şi practicantă a antisemitismului”. 
Detenta ideii, în conjuncţie cu avatarurile confesiunii, se 
regăsesc în cărţile O zi din viaţa mea fără durere (2012) 
şi Biblioteci în aer liber (2014), cu tematică incitantă. 
Întâlnim aici  recursul la memorie, sugestivitatea 
confesiunii, melancolii şi accentele polemice, dar şi 
sublinierea unor afinități elective, toate având ca prag 
al convergenţei racordurile nuanţate dintre filosofie şi 
literatură, cu interpretări alerte ale unor opere din epoci 
istorice diferite (Goethe, Elias Canetti, Marin Preda, 
Eliade ş.a.). 

Cartea Domni şi doamne (2020) configurează 
portrete, expune probleme, ilustrează idei, evocă un 
climat sufletesc sau o atmosferă de epocă, în şapte eseuri 
din care se dezvăluie un mod de a înţelege timpul, istoria, 
mentalul secolului XX, literatura sau memorialistica 
oferind numeroase tablouri, tragice sau tulburătoare, 
ale unui timp tragic. Cele șapte texte din carte au o 
aparentă eterogenitate, căci Marta Petreu analizează 
proza lui Miklos Banffy, opera lui Petru Dumitriu, 
romanul Solenoid al lui Mircea Cărtărescu, scrie despre 
Cornelia Blaga, despre proza lui Ștefan Agopian, despre 
Dorina Stanca (Doti) şi despre cărţile Hertei Müller. 
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Profilul lui Ștefan Agopian, analiza romanului lui 
Mircea Cărtărescu, scriitor confruntat mereu cu 
„propriile limite”, interpretarea Trilogiei transilvane a 
lui Miklos Banffy, explorările minuţioase ale cărţilor 
Hertei Müller relevă disponibilităţile hermeneutice ale 
Martei Petreu, care ne oferă o lectură densă, personală, 
cu o dicţiune clară, sistematică, nuanţată a ideilor. 
Povestea de dragoste dintre Radu Stanca şi actriţa Dorina 
Ghibu (Doti) este reconstituită cu vibraţie afectivă şi 
înfiorări ale emoţiei, fiind detaliate scene, întâmplări, 
portrete, gesturi, inserate cu naturaleţe în atmosfera 
imperceptibilă a unui timp ce reuneşte iubiri, drame, 
destine, într-o scriitură empatică, amprenta trecutului 
asupra prezentului imprimând textului, în filigran, o aură 
melancolică, evocatoare, extatică: „Era așa de frumoasă 
încât, precum la muzica lui Mozart, îți trebuie un timp 
de reculegere pentru a-ți da seama că, sub uluitoarea 
ei frumusețe, se află o inextricabilă complexitate”. Un 
eseu dens este consacrat cărţii autobiografice a lui Petru 
Dumitriu, cu valenţe testamentare, Non credo, oro, în 
care se regăseşte „punctul terminus al unei teme obsesiv 
prezente în tot ce-a scris, atât în proza lui, cât și în eseuri: 
tema religioasă. Iar în devenirea lui ca ins, acest eseu 
este punctul terminus al unei lungi evoluții intelectuale 
și morale – pe scurt spiritual”. Non credo, oro este, cum 
remarcă Marta Petreu, „ultima versiune a răspunsului 
pe care Petru Dumitriu l-a dat întrebării cu privire 
la Dumnezeu, om și sensul vieții omului, concluzia 
vieții lui”. Radiografia operei lui Petru Dumitriu este 
totalizantă, sintetică, atentă, însă, şi la detalii, la muchiile 
etice ale biografiei, la limitele şi răsfrângerile ideii în 
text. Un eseu consistent este consacrat uneia dintre cele 
mai frumoase poveşti de dragoste ale literaturii noastre, 
cea dintre poetul Lucian Blaga şi Cornelia Brediceanu, 
care îi devine soţie în 1920. Portretul Corneliei Blaga 
este un exemplu de devotament, Cornelia fiind un sprijin 
real pentru poet: administra gospodăria, dactilografia 
manuscrise, lucrau împreună la transcrierea textelor, 
redacta rapoarte, organiza întâlniri, citea şi conspecta 
cărţi, ţinea evidenţa recenziilor despre cărţile lui Lucian 
Blaga şi, desigur, avea grijă de Dorli, fata lor. De altfel, 
Dorli a mărturisit despre fascinaţia marelui poet asupra 
Corneliei: „Personalitatea Tatălui meu o captiva în aşa 
măsură încât nu simţea nevoia altor relaţii de prietenie”.

Blaga între legionari şi comunişti (2021) 
examinează biografia şi opera lui Blaga din perspectiva 
epocii în care a trăit, o epocă a extremelor şi intoleranţei. 
Marta Petreu demonstrează, prin explorările şi 
investigaţiile sale, că Blaga nu a fost aservit nici 
ideologiei legionare, nici doctrinei comuniste. Poet, 
dramaturg și filosof, Blaga este unul dintre cei mai 
importanţi intelectuali români ai secolului XX, iar unele 
zvonuri despre legionarismul lui sunt cu totul deplasate, 
cu atât mai mult cu cât Blaga nu s-a implicat în politică 
şi nici nu a scris texte politice doctrinare. Chiar dacă unii 
legionari au crezut că Blaga este un legionar ascuns, chiar 
dacă a avut prieteni și exegeți legionari, dar și exegeți și 
colaboratori comuniști, chiar dacă a fost atacat de teologul 

D. Stăniloae şi de filosoful C. Rădulescu-Motru şi a fost 
acuzat de unii comuniști (Lucrețiu Pătrășcanu, Mihai 
Beniuc etc.) de legionarism şi de misticism ortodox, 
totuşi Blaga nu a fost, cum demonstrează Marta Petreu, 
nici legionar, nici comunist. Marta Petreu dezamorsează, 
cu argumente temeinice, informaţiile necredibile despre 
simpatiile legionare ale lui Blaga, căci gândirea lui este 
la antipodul naţionalismului, xenofobiei, rasismului 
sau ortodoxismului militant şi doctrinar. Biografia 
intelectuală a lui Blaga este edificată din documente, 
scrisori sau pagini autobiografice, în arhitectura 
unei demonstraţii tranşante, prin care se invalidează 
ipoteze, zvonuri sau informaţii cu privire la tendinţele 
extremiste ale lui Blaga, Marta Petreu remarcând filiaţii 
şi convergenţe revelatoare între trecut şi prezent: „Faptul 
că, pe tot parcursul regimului socialist real, adică aproape 
o jumătate de secol, la noi a fost încurajată delațiunea și, 
complementar, pedepsită «omisiunea de denunț» nu a 
rămas fără urmări dezastruoase asupra stării etice de 
acum a națiunii noastre.” Deconstruind unele poncife şi 
ipoteze fanteziste, Marta Petreu reconstituie într-o amplă 
documentare, fapte, dialoguri, întâlniri din care profilul 
lui Blaga capătă un aspect de autentică pregnanţă, cartea 
nefiind altceva decât o pledoarie empatică, cu rezonanţă 
afectivă şi etică pentru opera lui Blaga aşa cum este ea în 
esenţa ei, eliberată de prejudecăţi ale receptării, de umori 
radicale sau de parti-pris-uri irelevante.   

Eseurile Martei Petreu, riguros documentate, 
exigente „exerciţii de luciditate”, nu sunt lipsite de 
reverberaţii afective, iar biografia eroilor acestor 
istorisiri erudite este percepută din perspective inedite, 
cu accente confesiv-empatice tulburătoare şi delicate 
tuşe poetice. Demonstraţiile cărţilor Martei Petreu 
sugerează, cu argumentaţie logică riguroasă, legitimarea 
trăirii enunţurilor aflate în căutarea unui adevăr ce nu 
poate fi confiscat, rectificat sau tranzacţionat, asumat 
în certă cunoştinţă de cauză, cu intransigenţă etică şi 
supleţe a scriiturii.
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Rodica ILIE

Ontopoetica suferinței

Pentru Marta Petreu poezia nu este doar un exercițiu 
stilistic, nu este nici joacă inteligentă de imagini și stări, 
precum nu este nici construcția aridă a unor arhitecturi 
ideatice vidate de substanță, ea este un mod de existență. 
De la un volum la altul poemul exprimă un mod de viață, 
stări care sunt imperative sau explozive, reverberații ale 
unei ontopoetici care se fondează de obicei pe gamele 
negativității, ale unei ontologii apofatice. Reactive sau 
constatative, revelatorii sau premonitorii, poemele Martei 
Petreu se situează mereu în fața vieții, cum alege să-
și intituleze un eseu din O zi din viața mea fără durere. 
Poeta-eseist conchidea în acel eseu care se ocupă de proza 
kafkiană, dar care radiografiază și revelează abisal propria 
biografie spirituală: „Mi-a plăcut întotdeauna să am în fața 
mea o ușă închisă: poți bate în ea cu pumnii. Mi-ar plăcea ca 
ușa din urmă s-o trântesc eu însămi”. Iată modul prin care 
se traduce așezarea în lume și față de lume a poetei, care 
se dezice evident de „boala politeții excesive”, exorcizând 
atât în eseuri, cât și în poezie, o atitudine particulară, 
autentică, specifică unei personalități puternice, care 
produce viziuni artistice neconforme așteptărilor față de 
lirica feminină de un anume lirism metaforic sau ancorat 
în arcanele aulice și aseptice ale livrescului. Dacă uneori 
sunt punctate unele referințe la mitologia iudeo-creștină 
și greacă sau dacă autoarea simte nevoia inserțiilor 
filosofice ori literare, ele nu sunt prezente decât pentru că 
acestea au devenit material existențial, căci Marta Petreu 
topește precum o magmă vulcanică biografia sa culturală 
și o aduce la parametrii unei poeto-somatici care nu are 
echivalent poate, în lirica noastră contemporană, decât în 
poezia Marianei Marin, de exemplu, sau a unui Alexandru 
Mușina. 

Tentațiile intelectualiste se aneantizează și refuzul 
estetismului este nu doar vehement exprimat prin vocea 
din Aduceți verbele, mai mult, evoluția poeticii sale 
reactive se concretizează într-un scenariu de un curajos 
orgoliu în expiatoria Apocalipsă după Marta, pentru ca 
mai apoi cronica propriei așezări în lume să fie marcată 
de vehementa ruptură din Asta nu e viața mea. Volumul 
din 2014 reactualizează cititorului dominanta existențială 
negativă din Apocalipsă și conține accente pe care le 
expune uneori contrapunctic, mai ales spre final, unde 
forțele iraționalului sunt stăpânite, iar viziunea recurentă 
a îngerului nu mai este doar o sursă producătoare de 
angoase, ci devine semnul prezenței elecțiunii, al unei 
comunicări cu cei de dincolo, marcate atât reactiv, cât și 
disociativ, eliberator. Cum se anunța deja din „Apocalipsa 
după Marta”: „El îngerul meu a venit și mi-a spus: / iată 
vremea este aproape - deci poți să-l prinzi pe Dumnezeu 
de-un picior/ de cizma lui dotată cu pinten/ de cizma lui 
de marochin împodobind pernițe de purpuri; / e vremea 

să-ți deschizi cartea cea mare cartea cea neagră // Eu 
marta robul Lui am gândit: /pot să-l prind pe Dumnezeu 
de-un picior”. Într-o cheie în care ironia se îngroașă, iar 
predestinarea este acceptată, deci fatalitatea învinsă, 
poemul „Coborârea îngerului”, din Asta nu e viața mea, 
aduce după sine iterativ valențele asumării destinului, 
astfel ale invincibilității, precum în „Metamorfoza” sau în 
„Țara nu știu cui”. De la predestinare, de la amenințarea 
răului ori anunțarea unei alte ceremonii „mai urâte și 
mai grele”, fața îngerului ajunge să nu mai dețină doar 
rolul anticipativ, ci chiar pe cel eshatologic, dar al unei 
eshatologii răsturnate: „ Stă în cer ca rânjetul pisicii de 
Cheshire în aer/ stă sus și-și arată fața numai fața – ochii 
adică/ și obrajii lui umflați de trompetist / oricui / mie de 
pildă / Iar dacă mi se-arată înseamnă că asta o să mă coste 
ceva / nu puțin/ [...] Nu știu de ce mă caută / nu aud ce veste 
suflă cu trîmbița lui / habar n-am ce zaruri joacă și dacă-i 
de bine ori de rău / Noi numai ne privim lung ochi în ochi 
tăcînd ca doi catâri: // o-ndur eu și pe asta / chiar dac-o 
să dureze veacuri întregi / iar el e înger de sus și eu om 
de aici / scrîșnesc eu / căci el e al meu și el pentru mine-a 
venit pîn-aici // De evlavie și de mînie aproape gem / Iar 
dacă-l privesc înseamnă de fapt că-l înfrunt / o să aflu eu 
cu ce preț”. Exorcizarea răului, a suferinței se produce prin 
reprezentări ale maleficului, ale premonitoriei iminențe a 
sfârșitului, similare însă în atitudine, exprimând detașarea 
prin sfidare și impasibilitate: „Nu mă mai doare și nu-mi 
mai e frică / De cum se crapă de ziuă dau din lăbuțe/ mișc 
precaut mîini multe mîini multe picioare // De cum se 
crapă de ziuă ea vine – tăcută / Se zbate în brațele mele 
ca un pește în plasă /mă zbat în brațele ei ca un păstrăv 
azvîrlit pe nisip / Oho. Vine/ [...] Vine vaca cea neagră și 
vrea să mă ducă // Stau în trup și nu îmi mai pasă/ Țintuită 
ca gîndacul acela / dau încă din mîini multe mîini și multe 
picioare”. Caracterul incantatoriu al poemului Martei 
Petreu aduce cu sine, pe lângă o construcție iterativ-ciclică 
a redundanțelor semantice thanatice, sonorități ale unui 
intimism discret al rescrierii unor topoi din marea literatură 
a Eladei, cu reinterpretări personale care fac racorduri cu 
poetica poundiană sau a lui Alexandru Mușina. Corelativii 
morții se regăsesc în sintaxa refrenelor reluate până la 
final, de exemplu în poemele moirelor. De la „Nu mă mai 
doare și nu-mi mai e frică: / ceea ce vine – să vie / Marea 
e verde marea e aici și înaltă / ea mă leagănă și mă poartă 
/ așa cum sîngele a doua zi după luptă aruncă pe plajă / 
vîslele rupte și globulele sparte” la imersiunea așteptată 
în apele odiseicei experiențe din interpretarea dantescă, la 
apele imersiunii finale, în străfundul cunoașterii rezervate 
doar celor care știu să privească moartea în față fără 
teamă, – „pînă ce marea peste noi se-ntinde”, spune Dante 
– experiența apofatică, condusă după Marta Petreu, în 
ontopoietica personală dincolo de hotarele cunoscute, se 
revelează ca experiența ultimă, postliminară: „N-am nicio 
dovadă / Eu pur și simplu recunosc locul / eu sînt aicea 
acasă ca-n satul meu transilvănean cu / dealuri sterpe / 
și ger uscat / [...] Aici e mereu la fel: o vale seacă / aici 
e cenușiul aici e pustia / Aici splendoarea n-are nimic 
omenesc / aici scrîșnește o materie de dinainte de om / 



64

și bolborosește o lege mai veche decît el / și de după el”. 
În această țară a nu știu cui, echivalentă eliotienei Waste 
Land, se produce revelația libertății și a eliberării totale, 
dincolo de topografii și de sensuri creștine sau dantești, 
de semantizări sau resemantizări culturale, de ierarhii și 
de ordine: „Ceea ce mi se arată n-are legătură cu Facerea 
//Aici nu există făgăduială nici iertare / Asta nu e țara lui 
Dumnezeu / asta este țara-nu-știu-cui – poate a nimănui / 
aici e beznă frig vaier / aici libertatea n-are margini nici 
înțeles / Oho! Să tot călătorești pe-aici să prinzi puteri – 
îmi spun / Să tot încerci să te înalți la cer /pe scara asta 
verticală sudată din săbii de oțel / Scara asta care mă taie 
și pe dinăuntru și pe dinafară”. Această lume deține rangul 
suveran, e lumea fără repere, fără speranța ascensiunii, 
fără promisiuni soteriologice, lumea „soarelui negru 
și nevăzut” – reper reiterat de poezia Martei Petreu 
într-o celebră descendență europeană, de la romantici la 
suprarealiști și expresioniști, reducând compoziția la o 
temă kandinskiană printr-o inversiune a spiritualului în 
artă, după cum spun versurile din același poem: „Aici vrei 
să urci și numai cobori / aici e calea de jos // aici nimicul 
bate ca o inimă / și mă privește ca o reptilă drept în ochi 
/ de aici nu mai există nici întoarcere nici mai departe / 
de aici n-ai cum să scapi //Eu sunt aici la mine acasă”. 
Poemul nu caută rezolvarea prin revenire, căci întoarcerea 
nu aduce o circularitate catabază-anabază, ci, de fapt, o 
dezertare de la ele, prin auto-sfâșierea și detronarea sinelui 
prin cuvânt. Acesta va deține suveranitatea, va fertiliza din 
amintire logosul care se întoarce la matrice: „Nu-mi mai 
amintesc grădina nici dragostea / însă mai știu cele două 
cuvinte calde ca un cartof în jar // Sînt goală și știu că sînt 
goală/ sînt un nou-născut sînt un cadavru la scăldătoare / 
și-mi port și eu goliciunea așa la vedere / ca pe un merit ori 
ca pe o sfidare”. Poemul devine revoltă, rugăciunea devine 
replică sfidătoare, răfuiala din Apocalipsa... continuă și 
aici: „presimt ceva ce nu cuprind în cuvinte // Sînt om: 
îmi amintesc cuvîntul și-mi amintesc și ce-nseamnă: / de 
multă vreme tot plătesc în avans pentru asta / Doamne. 
Îți cer socoteală pentru acest destin de pămînt!”. Finalul 
aduce o ruptură definitivă de tot și de toate, într-o replică 
a incantației rugăciunii inversate: „facă-se voia ta pe-acest 
pămînt trupul meu / acum și aici / amin”.

Dacă lirismul acutizat al cărții negre a Martei Petreu 
își ia ca efigie soarele negru-vânăt, aceasta nu înseamnă 
că poemele sale rămân în umbra neoexpresionistă, poezia 
sa devine un releu al sentimentelor din totdeauna și de 
acum, se transformă în poeme-verdict, poeme ale rupturii 
și asumării rupturii de ceilalți, de sine, ca o dezbrăcare de 
piele, precum personajul mitic sau precum eroul din basm, 
care se arată, în final, transfigurat: „Căci asta nu mai sunt 
eu. Sînt mărgeanul scos din mare / [...] asta nu mai sînt eu 
și-asta nu e viața mea”.

Detașarea vine ca o crudă expiere a răului prin 
acutizarea rupturii, prin agresarea resorturilor orânduite de 
tradiție, de strămoși. Poemele acestui volum accentuează 
tema memoriei celor dispăruți, reiterând mereu în cheie 
gravă blestemul mamei, rememorarea duioasă a celorlalți 
care plutesc dincolo de cortină. „Noi avem șapte vieți și 

amărăciune cît pentru nouă” spune poeta în „Cerul s-a 
lăsat la pămînt”, unde anamnetic imaginea Tatălui reapare, 
exorcizând „răul ăsta bătrîn” „răul de metal” ca pe un 
fel de grăunte rejectabil, dincolo de toate constrângerile 
sau imperativele la care ne supune destinul: „cineva 
încearcă să mă prindă în lesă ca pe o iapă albastră în vis”, 
reverberează tema oprimării, a amenințării libertății care 
devine posibilă numai dincolo de moarte, așa cum am 
văzut. Ironia amară și gestionarea durerii se cuprind aici 
într-un chiasm care ordonează poemul de la experiența 
individuală la cea transpersonală, de la relația intim filială, 
la cea impersonală, rece: „Tată: te iubesc – mă pomenesc 
spunând. Te iubesc: / pentru că noi cei din neamul nostru 
avem sîngele întunecat / noi nu degeaba am fost căliți de 
mici în blesteme și lapte / noi rezistăm la orice /[...] noi 
rezistăm la orice noi n-avem lacrimi / nouă glonțul de-oțel 
ne intră drept în inimă și acolo rămîne / ca insulta / pînă 
se face noapte”. Forma eliberatoare este din nou reiteratul 
plonjon, scufundarea în altă mare („Oglindirea”), ultima 
dintre mări, cea verde, care aduce melancolic un catharsis 
livresc, enunțat de autoare în câteva rânduri, atât poetic (v. 
„Cerul s-a lăsat la pămînt”, „Intrarea în mare”, „Drumul 
spre beznă” ), dar și eseistic. Liniștirea pare a fi desprinsă 
dintr-un jurnal de neliniști, care se rostogolesc în travaliul 
existențial în fața căruia subiectul asistă și își configurează 
autoironic devenirea: „Nu-ți face griji: intrarea în mare 
n-ai cum s-o ratezi / pe banda rulantă / – n-ai refuzat 
nașterea nici doctoratul – tot mai aproape de vărsarea în 
mare /[...] Sub marea voastră se află o altă mare / eu despre 
ea vorbesc / din ea trimit mesaje / Intrarea în mare n-am 
cum s-o ratez / asta îmi va reuși de minune”. Mesager de 
dincolo, profet al altei lumi, subiectul poemelor Martei 
Petreu trăiește schizoidia lumii, a sinelui, a vieții. Asistă 
la acest spectacol, îl veghează și-l apropriază într-o 
experimentare masochistă ce traduce o formă de sondare 
a abisalei ființe de care nu dorește să se desprindă, precum 
în „Treimea”, unde metafora curățării fântânii de către 
tată echivalează cu internalizarea cunoașterii adâncului 
plin de „nămoluri dospite cu putori și dohoturi”: „Asta 
nu-i viață – mă pomenesc spunînd dimineața / cînd trupul 
scapă de noapte / Oho. Lucrările nopții. Somnul toxic / 
Și mintea stă în negura deasă ca toamna pe Someș / Iar 
sufletul – ca fîntîna de-acasă în care s-a scoborît tata pe 
scară / și-a rînit-o de apă de nămol și de toate / pîn-a dat 
de prund cu izvoare – / e o vederă goală/[...] Dimineața 
noi nu ne trezim laolaltă deodată / bolborosesc eu uitîndu-
mă înspre mine / dimineața creierul meu stă în ceață pe 
vale / iar sufletul / melițat ca un haldure de roțile beznei 
/ se adună cu genunchii la gură / dedesubt / sub prundul 
tărcat al fîntînii / Nu mișcă: noaptea înfundă izvoarele 
/ și pivnițele au gura zidită // Iar în zori eu stau afară / 
ca vedera goală pusă cu gura în jos lîngă fîntîna secată”. 
Construirea acestui demers asupra sondării interiorității 
se realizează în melosul arhaizant, specific ancorării 
ancestrale, modulând tema blestemului matern (din 
„Primăvara”, de ex.) prin simetria inversată a raportului 
cu tatăl, natura analogiei exprimă de fapt o undă profund 
creștină a unei soteriologii dorite, dar imposibile, refuzate, 
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reprimate sau ocultate asemeni desprinderii unui puer de 
rădăcinile paterne, asemeni secătuirii, despiritualizării 
subiectului secolelor postnietzscheene. Imaginarul poetic 
al Martei Petreu recuperează și acutizează imagologic 
tema expresionistă a sfârșitului și a sfâșierii subiectului 
modern/ postmodern/ post-postmodern. Chiar dacă dincolo 
de răfuiala cu trecutul, cu transcendența, cu familia, cu 
resorturile cele mai intime ale acesteia („Primăvara”, de 
ex.), se pot traduce accente vitalist-stenice, prin imaginea 
eului hiperemic, eul-rețea, destinat tristeții, cum spune 
G. Benn, în poezia Martei, eul-gînganie își recunoaște 
paradoxal-orgolios insignifianța, însă nu renunță totodată 
la răfuiala cu destinul, cu memoria, cu efigia maternă ori 
cu cea a Tatălui-Dumnezeu. 

Asta nu e viața mea, laitmotiv și ordonator 
simbolic al atitudinii subiectului kratophanic al martei, se 
coagulează în ecou și se desprinde din paginile Apocalipsei 
și migrează în forță spre contorsionate căi, ale așteptării, 
ale evadării din singurătate, din maladia mortală, maladie 
eternă a ființei (kierkegaardiană temă recurentă în poetica 
suferinței Matrei Petreu): „Gata: asta nu mai e viață mă 
pomenesc spunînd dimineața / cînd trupul scapă cu bine 
din somn și din noapte / din lucrurile beznei //sînt numai 
eu și cu mine”. 

Poetica suferinței se conduce în contrapunct, prin 
câteva cântece de alinare și prin cântece ale reveriei țesute 
de lirismul iubirii (e drept așteptate, refuzate, obliterate, 
de ex. „Ca la o piatră”), de observația diurnă asupra 
schimbării anotimpurilor în oraș, de o meteorologie a 
sentimentelor care ajung finalmente la un fel de stază: 
„Vară tîrzie albastră / cineva sapă sub casă / Eu stau în 
mine ca-ntr-un leagăn / și-mi repet că totdeauna cineva 
stă în poartă și m-așteaptă s-ajung”. Poezia Martei Petreu 
caută duioasa reîntoarcere, caută oblojirea rănilor, ca-n 
poemul mai sus citat, „La capăt cineva”, ori ca-n „Batiste 
verzi cu pătrățele”, sau ca-n „ Va fi bine”, poemul final: 
„Lasă: va trece pînă la urmă și viața asta / Apoi carnea 
va crește albastră / va fi cald ca acasă-n seara de Crăciun 
/ va fi bine – spun”. Poetica speranței histrionic jucate 
sau a unei autoironii transpare din poeme devenite un 
aiesthesis compozit - cum ar redefini Hans Robert Jauss 
conceptul, multiplicând ternar acțiunea și dicțiunea 
poetică: pentru autor, cititor și operă – care se conțin și se 
activează reciproc, melic și autotelic (poeta și poezia sa 
cântă și se cântă, în sensul popular funebru, al bocetului ca 
eliberare), cathartic și transfigurator, căci fiecare relectură 
actualizează criza sfâșierii, fiecare citire este nu doar citire, 
ci și autocitire/introspectivă, descoperire, dezvăluire, 
dezbrăcare de piele/autocitare/oglindire, așa cum imaginea 
ciclicității vieții și morții revine și rescrie livresc sacrificial 
modelul sfântului „Ca sfântul acela impur plin de lănci / 
memoria mea e străpunsă de așchii lungi / zgrunțuroase / 
de sticlă / și mă mir că nu mă mai doare nimica / și că nu 
mai mi-e frică”. Poemul „carte poștală pe care chiar acum 
mi-o scriu” (v. „Batiste verzi cu pătrățele”) deține rolul de 
obiect al rememorării, al împrospătării rănilor, al acutei 
crize mnemonice mereu și mereu reiterate: „memoria nou-
nouță ca o cîmpie sub vânt / o să fie arată semănată cu grîu 

și cu pietre/[...] reciclată ca o cutie de pepsi / pînă la urmă 
va trece va trece și viața asta / carnea ta va crește albastră 
ca iarba de mîine”. Transfigurarea suferinței în aisthesis 
face ca poemul Martei Petreu să confere celor mai 
dureroase experiențe valențe spiritualizate, de analogon 
antifrazic, așa cum albastrul aduce prin recurențele sale 
simbolice echivalentul spiritualizării în ciuda tonalităților 
negative, cadaverice, fantasmatice. Explorarea abisului 
are la Marta Petreu nu doar sensul expierii, al exorcizării 
negativității, ci și pe acela al conștientei reflecții asupra 
sinelui, dar și asupra condiției ființei transpersonale a 
subiectului contemporan. Alchimia verbului trece prin 
alchimia durerii, așa cum poezia Martei Petreu conține și 
se hrănește (implicit se autodevoră) din vâna puternică a 
marilor blestemați, dar finalmente supremi savanți.

Georgeta MOARCĂŞ

Dubla moștenire a Martei Petreu

Prin intensitatea patosului vocii personajului-narator 
Tabita și bogăția unui material biografic a cărui ordine este 
dată postum, de omniprezența morții, romanul Acasă, pe 
Câmpia Armaghedonului susține, ca o materie menită să 
umple golurile, salturile în neant ale poeziei Martei Petreu. 
După lectura lui este aproape imposibil să nu pui în relație 
această voce care își spune istoria personală și pe cea a 
Familiei, cu subiectivitatea poetică manifestată cu precădere 
în volumele Loc psihic, Cartea mâniei și Apocalipsa după 
Marta1. Vasele comunicante dintre aceste forme literare 
diferite pot deveni acum mai vizibile. Imaginilor, dar și 
stărilor incandescente care infuzează subiectul poetic, le 
putem reconstitui o posibilă genealogie, greutatea faptului de 
viață descoperit în exercițiul autoficțional validând lectura. 
Lipsa detașării, a calmului obiectiv al autoarei, retragerea 
indecisă a memorialisticii spre ficțiune, personajul Tabita 
ca „travesti ratat”, neconvingătoare tocmai prin obsesia 
de a fi nedreptățită de soartă, toate argumente invocate 
de Tania Radu în articolul „Intrare din lateral”2 apărut în 
Revista 22, pentru a vorbi despre scăderile romanului (deși 
formula narativă, recunoaște eseista, este versatilă) se pot 
converti de fapt în avantaje. Plasată în adâncul din care 
se nasc stările poeziei Martei Petreu, materia biografică 
transfigurată acum cu mijloacele discursului narativ îl poate 
complini pe cel poetic. 

Pusă față în față cu moartea tatălui, mai întâi, și 
apoi cu a mamei, Tabita reconstituie viața lor de țărani 
transilvăneni, dominați de patimi, care traversează și o 
istorie zbuciumată a colectivității sătești din perioada 
interbelică până în postcomunism. Cred că intenția Martei 
Petreu, reflectată în roman prin clasicele inserții care țin 
de plasarea personajelor pe un fundal specific câmpiei 
transilvane, și prin convenția romanului realist, este să 
construiască, în/prin Agustin și Mària, Ticu și Mica, nu 
doar simpli exponenți ai unei clase sociale în declin, într-un 
anumit timp al istoriei, ci și personaje pentru care cuvintele 
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„destin”, „soartă” funcționează în sensul arhaic, străvechi, 
al unei tragedii antice. Dincolo de țesătura extrem de bogată 
a vieților lor se străvede un tipar vechi, pe care scriitoarea 
și alter-ego-ul ei se străduiesc să îl facă să transpară. Însă 
fără a sacrifica firescul vieții, reconstituit cu o densitate 
remarcabilă.  

Un prim semnal este scena lumii pe care este plasată 
povestea lor, un loc deschis dar fără orizont, prezent în 
roman în diferite variante descriptive. Acest peisaj care 
devine constrângător trebuie înțeles drept cadrul evocării 
figurii luminoase și drăcoase a Micăi, lectura afectivă 
introducându-ne direct în drama personajului: „Nu există 
peisaj mai trist decât Câmpia Transilvaniei, din toamnă 
până-n primăvară. Pe platoul larg dintre Someș și Valea 
Sărății, între Mărători și Valea Pâglișei, Cutca se lățește spre 
cer ca o șopârlă mare. Pare așezată pe capacul lumii”3.„Și 
nu există peisaj mai mohorât decât al Cutcii, din octombrie 
până-n aprilie. În iernile fără ninsoare, orizontul jupuit își 
etalează spre cer posomorala și lipsa nădejdii. Sub cerul 
vânăt-cenușiu ca un capac de cenușă udă, dealurile teșite și 
sterpe își arată rănile de eroziune. Nu poți ști ce e mai posac, 
cerul leșios sau pământul mâncat de pecingine în care 
înaltul își prelinge culoarea. Pe ger uscat, cât vezi cu ochii 
sunt numai dealuri sterpe. Valea Plângerii și-a amintirii 
aici se află. Din noiembrie până-n aprilie, lumea e sură 
și deznădăjduită.”4 Limitele care impun un anumit destin 
personajelor sunt deja prezente din primul capitol. Prin 
tristețea, mohorala, posomorala, deznădejdea, apăsarea, 
și mai presus de toate închiderea sa, peisajul ajunge să 
simbolizeze supunerea proiectului de viață al personajelor 
(mai ales al Màriei, iar mai apoi al copiilor ei, Ana, Tinu 
și Tabita), la modurile de existență validate prin tradiție, 
transmise printr-o moștenire inter-generațională și impuse 
prin autoritatea părinților. Semnificativ, primele două 
generații ale acestei istorii de familie, tatăl Màriei, Tica, 
și Mària însăși, sunt aproape în întregime proiectate 
pe acest decor auster și private de cealaltă perspectivă, 
concentrată asupra Castelului și a lumii văzute din 
Castel, ca centru de putere istorică dar și simbolică. Deși 
excluderea acestei familii de țărani transilvăneni este 
motivată printr-un context istoric, „ai mei n-au intrat 
niciodată-n Castel până în 1948, îl priveau numai din 
drum, prin gardul înalt de zid și feronerie solidă”5, „ai 
mei n-aveau ce căuta la Castel sau la Curte, o vrăjmășie 
veche, datând din anul 1906, când Tica, grăjdar la Curte, 
rămăsese fără un picior, îi ținea departe”6, „o întâmplare 
de Transilvanie prelungit-feudală maghiară”7, ea 
poate fi interpretată și ca exemplu de imposibilitate a 
dobândirii auto-determinării, mai ales în cazul Màriei. 
Chiar dacă Tica ajunge, prin muncă grea și cinstită, la 
statutul respectat de găzdoi, cu pământuri, casă bine 
întocmită și cocoșei de aur, fata lui trebuie să se supună 
deciziilor paterne, care nu sunt articulate în jurul valorii 
școlii ca factor ce ar fi putut favoriza o schimbare de 
destin. Perspectiva narativă stăruie asupra acestei 
posibilități, atunci când din fotografia veche ne privește, 
în cuvintele Tabitei, „fața de fetiță deșteaptă a Mămicii 
(...) o principesă deghizată în țărancă”8.  

Sigur, putem vorbi despre specificul unei societăți 
țărănești aflate într-un moment anume al istoriei, și al 
unui personaj feminin care nu avea resursele necesare 
de independență pe care să le manifeste pe deplin ca 
forță formatoare a propriei vieți, însă această îngustare a 
orizontului prin absența a ceea ce Virgil Nemoianu numea 
„etosul instruirii”9 este traumatizantă pentru Mària, dacă 
luăm în considerare și plăcerea ei de a se instrui, care i-a 
rămas pe tot parcursul vieții. Am putea spune că este prima 
închidere a orizontului, căreia îi vor urma și altele, din ce în 
ce mai constrângătoare.  

Cei care reușesc, mai mult sau mai puțin, să se 
sustragă rolurilor sociale „cuvenite”, după confruntări 
dureroase de statut simbolic, și nu numai, cu părinții lor, vor 
fi copiii Micăi și ai lui Ticu, nu întâmplător educați în școala 
înființată în timpul comunismului la Castel. Insistența 
asupra diferenței față de părinții și bunicii lor, exprimată 
succint prin repetiția „noi însă am învățat la Castel”, atestă 
o schimbare nu doar a perspectivei din care este privit satul 
și spațiul transilvan, ci și a propriei vieți: „Noi însă am 
învățat la Castel. Transformat în școală generală, Castelul, 
cu curtea lui uriașă și plină de ascunzișuri, a fost școala 
la care am mers toți trei. Îmi plăcea vederea largă, peste 
Someș și peste lunca lui largă, până-n calea ferată și-n 
drumul țării, oprită numai de Dealurile Prodăii, pe care o 
aveai de pe aleea ce ducea la peron sau din sălile de clasă 
de la etaj.”10, „Noi am învățat la Castel. Și ne-am plimbat 
prin fostul lui parc (...) Ne plăceau vegetația lui deasă, 
sălbăticită, rondourile lui cu flori roșii, sunetul înfundat al 
Canalului Morii, care-l uda în vale. (...) Ceva din vechea 
splendoare a Curții a rămas totuși, ca urmele de frumusețe 
pe o față distrusă de vreme.”11

Dintre toți copiii doar Tabita, pentru care boala din 
adolescență, venită într-un moment oportun, a însemnat o 
strategie câștigătoare în lupta pentru învățătură, a reușit 
să depășească proiectele de viață standardizate la care 
se gândeau părinții ei. Interesant în roman este modul în 
care personajele reacționează față de acest topos, „etosul 
instruirii”, mai ales în perioada comunistă. El nu reprezintă 
vreo miză pentru Ticu, acaparat de fantasma iminenței 
Armaghedonului, și nici pentru Mica, afectată iremediabil 
de ranchiuna de a nu fi putut să plece din viața în care, prin 
complotul mamei și surorii Marta, și prin insistențele lui 
Agustin, a ajuns prizonieră. Comportamentul lui Agustin și 
Maria față de copiii lor validează proiecțiile istorice ale lui 
V. Nemoianu referitoare la „lungile decenii de opresiune 
marxist-leninistă [care] au distrus eficacitatea etosului 
instruirii ca factor social real.”12 În mod neașteptat, fără 
vreo încurajare familială, ci numai datorită celei venite 
din mediul școlar, instruirea și valorile asociate ei apar 
ca o posibilitate de salvare în cazul Tabitei, acționând 
ca un adevărat „locus” generator de adevăr, frumusețe și 
bunătate.13 Modelul construirii de sine prin intermediul 
instruirii se opune vehement lumii reale, invadată de 
urât, plictis și o eternă oboseală, „oboseala mea de copil 
pus în forma vieții la țară”14. „M-am construit din cărți 
și cuvinte, detestându-mi familia și visând ziua măreață 
când voi fi singură singură-n lume, nesupravegheată de 
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ochiul ostil poruncitor al familiei.”15 „Eu față în față cu 
marea bibliotecă a lumii. (...) O lume cu personaje distinse 
citite. Lumea ca bibliotecă și dragoste.”16 Este un model 
al individualității și nu al integrării în comunitate, al 
intelectualului care, odată format, se rupe de zona rurală 
sau trăiește cu ea într-o simbioză problematică, cum se 
întâmplă – reluând o observație fundamentală a Sandei 
Cordoș17 – și în proza lui Alexandru Vlad dar și structural 
în multe biografii de scriitori optzeciști. Nu întâmplător 
Tabita, devenită cu anii Străina, marginala, este vocea 
care, aflată pe muchia dintre apartenența la comunitate și 
dezrădăcinare, este în cea mai potrivită postură pentru a 
rosti poveștile acestei lumi. 

Carte a construirii libere a persoanei, dacă avem în 
vedere evoluția Tabitei, Acasă pe Câmpia Armaghedonului 
nu este mai puțin și o carte a dezvăluirii moștenirilor 
spirituale și structural-umorale ale scriitoarei. Moșteniri 
primite fără binecuvântare, constant, de-a lungul vieții, 
a imaginarului apocaliptic patern și a mâniei strivitoare 
materne. Ele se conjugă în gustul de neant și de cenușă al 
poeziei sale.

Ne aflăm în situația excepțională în care, 
reconstituind istoria tulburată a părinților ei, personajul 
narator descoperă, din fragedă copilărie, că legile 
compensării nu funcționează sau funcționează intermitent 
și precar în universul domestic. Astfel încât copiii familiei 
Vălean nu se pot refugia spre un părinte iubitor pentru a 
contrabalansa asprimea celuilalt. Amândoi, și Ticu și Mica, 
sunt părinți și personaje care se lasă locuiți de mari și 
încrâncenate mânii iar evocarea și transfigurarea lor în scris 
presupune, din partea Tabitei, un efort de înțelegere și un 
exercițiu de compasiune. 

Pusă în criză de moartea mamei, este firesc ca 
această incursiune în trecut să pornească de la urmele 
ei palpabile. Nu este un simplu pretext narativ, în aceste 
fotografii de demult ale Micăi există mărturii care își impun 
evidența, definitorii pentru fibra și destinul personajului. 
Cititorul reține, din descrierile Tabitei, în primul rând 
atenția îndreptată asupra privirii, ochii „lucioși”18, „numai 
lumină”19, „cei mai pătrunzători ochi (...) încărcați de o 
asemenea intensitate a așteptării unor miracole, încât îți 
vine să îi aduci grădina raiului și să i-o pui la picioare”20, 
concentrând în ei toată energia Màriei, tot prea-plinul 
vieții. Mândria nemăsurată, siguranța și frumusețea ei 
sunt toate semnale ale unui hybris care nu va întârzia să 
se manifeste. Semeția Micăi, încrederea fundamentală 
în dreptul ei la fericire sunt „înzestrări periculoase”21, 
sancționate brutal de viață sau, în lectura Tabitei, de forțele 
unui Dincolo. „Frumoasă și cutezătoare, sigură că viața 
îi va da tot ce i se cuvine, munți de fericire și satisfacții 
– iar dacă nu, își va lua ea tot ceea ce poftește, căci stă 
în puterea ei să-și smulgă și din piatră seacă drepturile 
ei. Dreptul ei la fericire.”22 Descoperim în această 
rememorare pasionată dorul fiicei după mama pierdută, 
dar, în același timp, privind la economia personajului, și 
necesitatea acestei simili-apoteoze, pentru a intensifica și 
poate, justifica, răspunsul dat de Mica direcției pe care a 
luat-o viața ei. 

Reducând intriga romanului la datele ei 
fundamentale, „Mama – ea s-a măritat țărănește, după 
voința familiei, cu un bărbat pe care nu l-a iubit, în vreme 
ce ălalalt, bărbatul după care tânjea și-n somn, ca o lunatică, 
luase pe-alta”23,căsătoria aranjată a Micăi este ilustrarea 
fidelă a unui model societal larg răspândit în lumea rurală 
transilvăneană de la începutul timpurilor moderne prelungit 
și în secolul XX24.

Și totuși, doar aceste coordonate nu sunt suficiente 
pentru a motiva particularitatea personajului, strașnica 
ei mânie, combustia care amenință să pârjolească totul. 
Plecând de la realitatea practicilor de căsătorie era însă 
nevoie și de configurarea unui plan metafizic difuz, care 
să se întrevadă printre detaliile cotidianului. Respectând 
convenția romanului realist, și în Acasă, pe Câmpia 
Armaghedonului comunitatea țărănească se sprijină pe 
anumite cutume. Așa cum Indrei zis Paplei din Cutca, 
flăcău tomnatic de treizeci și cinci de ani, rămas fără un 
picior în urma conflictului cu administratorul Castelului se 
căsătorește în 1918 cu Ana din familia Pascu, din Șomcuta, 
văduvă de război, „celuind-o”, după spusele acesteia, 
adică ademenind-o, momind-o, amăgind-o, seducând-o, și 
Agustin Vălean, curtându-i asiduu pe socri, mai degrabă 
decât pe Mària, i-a „celuit”, astfel încât, cedând stăruințelor 
mamei și Martei, Mica s-a dus după el de Sâmedru 1946. 

Revenind cu obstinație de-a lungul romanului 
la acest moment princeps, începutul răului care bântuie 
viețile personajelor principale și ale descendenților lor, 
Tabita construiește progresiv și un cadru care să susțină 
interpretarea pe care o propune spre sfârșitul cărții, 
intervenția unor puteri obscure, care și-au manifestat 
discreționar capriciile: „destinul poate fi nu numai legea 
sau armătura inefabilă și implacabilă a universului, ci 
și un capriciu al celui din temelie, de la ultimul nivel al 
subsolului, eu cred că, jucându-se cu Mama, Ei au dovedit 
o cruzime fără seamăn. I-au făcut, cum s-ar zice, o șotie 
– pentru o viață întreagă”25. În lectura în cheie tragică pe 
care am propus-o, tocmai cutezanța și ardoarea Màriei au 
generat această soartă. 

De altfel, perfect motivat în cosmosul țărănesc 
din care face parte, și ca o pregătire pentru transfigurarea 
personajului într-o profetesă a timpurilor vechi, „Cu privirile 
negre, aprinse, cu năframa alunecată strâmb de pe fruntea 
ei înaltă, bombată, arăta uneori ca o Zeiță-Mamă, spurcând 
lumea cu arhaica ei mânie aflată dincolo de înțelegerea 
vreunui muritor de rând”26, Mària trăiește într-o familiaritate 
deplină cu sacrul arhaic. Important mi se pare aici felul 
subtil în care Marta Petreu a construit distanța ambiguă care 
include, dar și exclude, personajul din sfera magicului. Sunt 
multe situații în care Mica dezminte vehement credința 
investită în practicile magice, în aceeași măsură în care 
suntem lăsați să observăm eficiența actelor inițiate de ea. 
Lucrările sau viziunile ei s-au petrecut într-un moment 
anume din biografia personajului – în adolescență, înainte 
să plece la Călugărițele de la Cluj, și poate pentru că nu era 
încă botezată, cum crede tatăl ei. Din contextul lor răzbate 
aceeași îndrăzneală pe care Mica o va păstra și mai târziu, 
când va trece de la fapte magice îndeplinite preponderent 

marta petreu - țintă fixă



68

prin acțiuni (închiderea/deschiderea mormintelor în cimitir 
la miez de noapte cu un mănunchi de chei, întâlnirea cu 
Omu Negru, cu pricoliciul) la gestionarea puterii în real a 
cuvintelor.

Emergența acestei feminități răzbunătoare trebuie 
pusă în contextul așteptărilor înșelate ale Màriei. Este 
și convingerea Tabitei, observând, spre finalul cărții, 
structura metodică, ordinea minuțioasă în care sunt 
rostite blestemele Micăi. Îngrădirea libertății personajului 
prin ascultarea datorată autorității masculine, presiunile 
familiei, dar și contextul vitreg al războiului, o transformă 
treptat pe Mica într-o prizonieră în propria viață și în 
propria casă, în care ajunge o prezență absentă. Noua 
familie este definită mai degrabă de un șir de excluderi, 
întâi ale noii soții de către socrii ei – „ai lui nu erau așa de 
nealcoși ca noi, ei erau mai bădărani”27 –, apoi, dureros, a 
copiilor de către tatăl Agustin, care refuză să îi ia în brațe, 
un gest străvechi al recunoașterii și integrării. Victimă a 
geloziei și mâniei tăcute a lui Agustin, trădată de propria 
feminitate și de o maternitate nedorită, Mica apelează la 
blesteme ca la ultima reacție îngăduită. Simbolic, arsura 
interioară cu lapte de var din copilărie e scânteia unei 
vâlvătăi interne care nu mai poate fi oprită. Oricât de mult 
ar blestema ea, mânia nu se istovește și nu se oprește, iar 
evenimentele tragice din viețile celor apropiați confirmă 
forța cuvintelor ei.  

Trebuie să remarcăm nu numai duritatea vorbelor 
Micăi, din care orice urmă de omenesc a dispărut, ca și 
cum ea ar fi locuită de o voce din adâncuri prin care se 
rostesc teribilele sentințe ale sorții, ci și contagiozitatea 
pe care mânia o produce în câmpul relațiilor familiale. Ea 
infuzează relația dintre mamă și Tabita, care descoperă, nu 
cu mulți ani înainte de moartea ei, natura contradictorie a 
acestei apropieri: „atunci mi-am dat seama că iubirea mea 
pentru ea e plină de mânie, că grija pentru ea și suferința pe 
care mi-o produce sunt împletite, ca plesnele unui bici, în 
aceeași funie cu remușcarea și ciuda”28. 

Apropierea este mai profundă decât am putea 
bănui și trece dincolo de moștenirea șirului de înfrângeri 
și dezamăgiri pe care și Tabita și-l recunoaște în viața 
personală. Ea trimite către o identificare structurală, Tabita 
însăși descoperindu-și o natură profetică, gata să intre într-o 
comunicare subtilă cu cel supus nenorocirii imediate, gata 
să fie locuită de gândurile, viziunile, vocea lui Ticu sau P. 
Nu în ultimul rând, blestemul Micăi își arată eficacitatea: 
„Te blăstăm pă tine anume să-mi moștenești ce am eu în 
minte și-n suflet, puterile și neputințele mele! În veci!”29

Când în prezentarea figurii luminoase a mamei 
Tabita remarcă: „am avut și eu cândva ochii ei lucioși”30 
recunoaștem eroismul cotidian al amândurora, marea lor 
putere de reziliență care într-un final cedează și se convertește 
în mânie și neascultare, avansând până la revelația golului 
lumii. Cu deosebirea că Mica își sprijină puterea de a 
îndura pe iluzia fericirii pierdute în tinerețe, în timp ce 
pentru Tabita și fericirea devenită palpabilă își dezvăluie 
zădărnicia. Aceste convulsii interioare sfârșesc într-un 
sentiment invadator al urâtului, plictisului și neantului pe 
care, semnificativ, ambele personaje l-au experimentat la un 

moment dat. Strigătului înfricoșat al Micăi în miezul nopții, 
„sufletul meu e cuprins de un urât de moarte!”31 îi răspunde 
sentimentul straniu de urât și de abandon care o cuprinde 
pe mica Tabita la grădiniță, făcând-o să plece brusc acasă 
sau mânia și răzvrătirea instanței poetice contra autorității 
acestui Domine bătrîn, preaînalt, absent din poezia Martei 
Petreu.

„Copil al pedepsei și-al răzbunării”32 nu este numai 
Tabita, ci și vocea poetică a Martei Petreu. Identitatea 
este clar stabilită de la primele poeme, ca și intenția de a 
face cunoscută această subiectivitate ultragiată: „Augustin 
și Maria: la nașterea mea/ dragostea lor era o poveste de 
mult uitată/(...)// Între voi doi așez memoria mea lătrătoare/ 
ca-ntr-un pat conjugal:/ nu m-ați dorit/ dar mi-ați prezis 
jupuirea” (Fericita vârstă adultă). 

Regăsim aceeași certitudine a marilor speranțe 
înșelate dată de revizitarea trecutului – „A mizat adesea 
pe poezie pe dragoste/ a pierdut sistematic” (Ruleta), un 
dezastru inventariat nu fără o anumită voluptate a eșecului 
–„Eu am mizat pe poeme. Am mizat/ pe cărți savante 
deștepte/ am mizat pe zeci de alte prostii din hârtie. 
Zadarnic/ Eu am vrut să am un copil. Și nici un bărbat/ nu 
și-a lăsat vie sămânța rod să crească în mine/ Am mizat 
pe iubire. Nici un bărbat/ nu m-a vrut pe mine femeie/ 
(poate soră mamă femeie de casă/ poate iarbă de mare 
poate cârpă de praf)// Am mizat pe câteva lucruri calde 
ale vieții. Degeaba/ Totdeauna degeaba/ –Rugăciunea 
de dimineață, căci această întreprindere este traumatică 
pentru toate vocile feminine ale creației Martei Petreu. 
Variațiunile poetice ale fantasmei autodistrugerii sunt 
adesea rostite pe un ton oracular, într-un registru trivial, 
în care vocea își afirmă, cu superbie, o autoritate fragilă, 
născută din suferință, coborând în derizoriu tot ce ține de 
șocul și de marile întrebări ale existenței. 

Dorința autoanihilării nu circumscrie doar 
subiectivitatea poetei, „un mecanism în luptă cu sine” 
(Din pudoare), generând o încordare expresionistă a 
„infernului de uz personal” (Ceasul rău). Ea cuprinde și 
înregistrează falimentul actului poetic, care nu mai poate 
fi considerat o sublimare a biografiei, o transmutare în 
artă, o izbăvire, dar nici o stenografie a realului. „Sunt 
împotriva prejudecății/ că tot ce se întâmplă se transformă 
în vers:/ cum poți pune o agonie pe versuri/ ce vers 
nemuritor răscumpără/ rătăcirea lui Odiseu/ sfârtecarea 
lui Augustin/ caznele lui Petru” (Recunosc). Scrisul ca 
pact cu diavolul, cunoaștere a meșteșugului, poză poetică 
a eșuat. Sentimentul că totul este greșit devine copleșitor: 
„Sînt rătăcită: aș vrea să dorm/ în somn să trec – hoțește 
– hotarele Dincolo// Căci mi-am ratat poemul. Greșit – 
biografia./ Eu sunt prințesa ce vrea să-și pedepsească o 
vină” (Există mecanismul funcționând).

Este firesc așadar ca timpul acestei poezii să 
fie unul al oboselii lumii, al stării de criză personale 
și generale, al materiei descompuse și deprecierii 
metafizicului. Poezia Martei Petreu mizează pe luciditate 
ca pe cea mai importantă valoare a ei, destructurând 
neîncetat orice urmă a iluziei fericirii, ca moștenire 
maternă și a celei a salvării, ca moștenire paternă. 
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Asemenea lucrătorilor oribili rimbaldieni, poeta împinge 
cât mai departe limitele suportabilului legate de revelația 
inutilității existenței. Iar această acțiune corozivă se 
face din perspectiva morții. Dar nu a Nimicirii finale, a 
spaimei și cutremurării ființei față cu un scenariu biblic 
prestabilit, ci mai degrabă într-o desfășurare adesea 
implozivă, mergând spre aneantizarea persoanei. „Aici 
aflăm că gratuite au fost poverile durerea amărăciunea/ 
aici îți piere cheful de glumă și pofta de viață/ Aici 
luciditatea formulează ultima concluzie/ ce se întoarce 
(deopotrivă) contra lumii și a ei: nu există sens// Aici 
binele și răul se suspendă sunt identice/ indiferente/ aici 
e o singurătate bătrână înfricoșătoare/ și un cer jos/ jos/ la 
nivelul umerilor la nivelul glesnei/ negru gol insuportabil/ 
Aici e frig și infern. Lipsesc comprehensiunea/ tandrețea 
judecata pedeapsa/ nici un zeu nici un sens nici o 
dreptate// nici o speranță de mântuire” (Locul). În răspăr 
cu un discurs al apocalipsei desfășurat în decoruri cu 
un puternic impact imagistic, al cărui centru generator 
este tatăl, și din care poezia sa mai reține câteva nuclee, 
spaime arhetipale sau visul recurent al căderii, Marta 
Petreu dezvoltă de-a lungul poemelor mai degrabă un 
discurs al violenței morții asupra spiritului și sufletului, 
punctat cu unele ingrediente convenționale minimale, 
bezna, sângele, botul cu dinți, îngerii căpcăuni. 

Așa cum energia distructivă concentrată în 
poeme, mereu intactă, reluând continuu desfășurarea 
agoniei, trebuie înțeleasă în reversul ei, ca formă de 
protest față de moarte, și în romanul în discuție Tabita 
trăiește apocalipse succesive. Primul șoc este reprezentat 
de moartea atroce a tatălui Agustin, urmat de replici 
de intensități diferite: destrămarea ordinii lui Ticu și 
a Casei, echivalentă cu destrămarea unui Cosmos, 
pângărirea Grădinii, un loc aproape mitic, asociat tuturor 
valorilor pozitive, distrugerea familiei prin exacerbarea 
conflictelor între mama supraviețuitoare, ridicată la 
puterea mitică a unei zeițe mânioase și copiii ei, în timp 
ce în jurul lor istoria se prăbușește. Armaghedonul este 
în plină desfășurare, am zice, dar „nu cu dangăt, ci cu 
un scâncet”, un declin ireversibil al societății și al naturii 
– hotarele s-au estompat, omizile năpădesc vegetația, 
vulpile își fac vizuini în sat, peste tot bate „vântul 
paraginii și-al sfârșitului”33. 
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Luciana Lia SIMA

Nevoia de un Altul. 
Poezia Martei Petreu

În Hegel și utopia recunoașterii, eseu apărut 
inițial în 1991, în Teze neterminate și reeditat apoi, în 
2012, în O zi din viața mea fără durere, Marta Petreu 
utilizează conceptul hegelian de mișcare a recunoașterii 
în analiza câtorva opere din literatura universală, de la 
Cântarea Cântărilor la prozele lui Cervantes, Holban, 
Marin Preda, Tolstoi și la teatrul lui Ibsen, Camil Petrescu 
și Strindberg. În Fenomenologia spiritului,Hegel pune 
realizarea adevărului certitudinii de sine pe seama unei 
necesare mișcări de recunoaștere care ar avea loc între 
doi indivizi aflați „față în față”. Conștiința-de-sine, 
în fenomenologia filosofului german, este văzută ca 
având un obiect dublu, unul „al certitudinii sensibile și 
al percepției”, care este un Altul și unul al doilea, „al 
esenței adevărate”, care este ea însăși și care apare doar 
ca opoziție cu acest un Altul1. Identitatea conștiinței-
de-sine cu sine poate fi realizată, după Hegel, doar 
prin suprimarea acestei opoziții, adică prin mișcarea 
de recunoaștere. Așa cum notează și Marta Petreu în 
eseul său, „în mod ideal, recunoașterea pretinde trei 
acțiuni: eu mă recunosc în celălalt, eu sînt recunoscut 
de celălalt, eu îl recunosc pe celălalt, toate trei trebuind 
realizate, simultan, de ambii indivizi”2. Prin aceste 
trei acțiuni, executate în simultaneitate, se ajunge la o 
unitate de sine, la „Eu care este Noi; Noi care este Eu”3. 
Însă, de cele mai multe ori și în cazul celor mai multe 
relații interpersonale, mișcarea recunoașterii se prezintă 
ca fiind incompletă. Deși „conștiința-de-sine își atinge 
satisfacția ei numai în altă conștiință-de-sine”4, modul 
în care natura umană își înțelege această satisfacție 
duce la inegalitate, la o relație în care „unul este doar 
recunoscut, celălalt cel ce doar recunoaște”5, de unde și 
dialectica hegeliană stăpân-slugă. Stăpânul este aceea 
conștiință-de-sine care se vrea a fi recunoscut de către 
celălalt și se recunoaște pe sine în celălalt, refuzându-i 
acestuia din urmă propria sa recunoaștere, pe când sluga 
este conștiința-de-sine pasivă, transformată în obiect, 
care îi dă stăpânului garantul recunoașterii și care se 
proiectează pe sine în stăpân fără a primi nimic înapoi. 
Această „recunoaștere unilaterală și inegală”6 este una 
ratată. Transpunându-se în afara ei, adică recunoscându-
se în Altul, conștiința-de-sine a stăpânului se suprimă 
pe sine prin suprimarea celuilalt, rămânând astfel 
incompletă, posesoare a unei recunoașteri trunchiate, 
deci false. De cealaltă parte, și conștiința-de-sine a 
slugii este la fel de incompletă, prin eșecul de a-l face 
pe celălalt s-o recunoască. De aceea, toate relațiile care 
se zbat neputincioase în această dialectică a stăpânirii 
și a servitudinii duc o perpetuă „luptă pe viață și pe 
moarte”7, una „contra unui dușman față de care victoria 
este mai degrabă o înfrângere”8. De altfel, această luptă 
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se manifestă și în afara cuplului stăpân-slugă, căci, 
conform lui Hegel, absența Altuia forțează conștiința de 
sine să umple golul prin dedublarea sa, iar scindare în 
sine duce la nașterea unei „conștiințe nefericite”9 aflată 
în luptă cu ea însăși. 

Văzută de Marta Petreu ca fiind „cea mai 
frumoasă și completă pagină despre eterna poveste 
a iubirii – cu șansele și tragismul ei, cu nefericirea, 
sfîșierile și cruzimile sale”10, analiza mecanismelor 
mișcării de recunoaștere pe care o face Hegel în 
Fenomenologia spiritului poate fi aplicată pe toate cele 
patru tipuri de iubire: Eros, Storge, Agape și Philia, 
discutate, printre alții, și de C. S. Lewis în Cele patru 
iubiri11. Dintre acestea, primele trei sunt întâlnite, în 
diverse manifestări, în poezia Martei Petreu. 

Eros

Eul din poezia Martei Petreu se raportează adesea 
la un Altul, fie că vorbim de un iubit, de Dumnezeu 
sau de părinți – și aici în special de figura tatălui. 
Cazul iubirii senzuale, erotice este cel mai des întâlnit, 
cunoașterea-de-sine a eului din aceste poeme bazându-
se pe recunoașterea sa de către un Altul iubit. Mai mult, 
acest eu pare nu doar să se descopere pe sine, ci se și 
construiește în relație cu Celălalt. Multe dintre poemele 
de dragoste ale Martei Petreu sunt scrise la persoana 
a doua, eul lor simțind constant nevoia de a se adresa, 
de a se confesa, ori de a povesti despre sine celuilalt: 
„îți fac confesiuni” (Teze despre zilele nefaste), „În 
noaptea asta îți voi vorbi despre mine” (Binecuvîntată 
este candoarea), „Doream… să-ți povestesc despre 
mine” (Capitol). Marta se adresează și ei înseși, dar 
doar pentru a se certa ori pentru a-și da sfaturi pe care 
nu le ascultă: „Încetează dracului / încetează naibii să 
mai faci planuri” (Într-un măreț răsărit de funingine), 
„Încetează dracului să scrii poeme” (Exerciții de 
îngenunchiere). Însă conversația ei cu un Altul, ca și 
recunoașterea ei de către el, rămâne adesea unilaterală 
și incompletă, cum este cazul într-o poezie intitulată 
chiar Dialog: „Trupul: unica mea singurătate / Și n-o 
împărțim – ca prețul pîinii”. Câteva dintre aceste poeme 
iau forma scrisorilor de dragoste. Acestea devin spații în 
care se joacă lupta pentru recunoaștere, nu doar pentru 
recunoașterea ca ființă în sine, ca instanță care iubește, 
ci și pentru recunoașterea ei ca poetă: „Oricum, reacția 
ta la volumul meu rămîne stupefiantă: / chiar dacă 
un poem te-a jignit iar altul te-a  rănit / aveai în față 
un volum de poezie / cartea mea de poet – poet fără 
ghilimele / și fără supoziția ta că aș fi cam delirantă 
/…/ Nu mi-ai iubit Verbele și nici Dimineața cea scrisă 
mereu pentru tine / nu-mi suporți Locul psihic în care 
mă aflu” (Scrisoare de noapte pentru a-mi îmblînzi 
iubitul). Refuzul recunoașterii ei ca poetă și refuzul 
recunoașterii acelor versuri „pe care – pe toate – le-am 
scris / pentru tine / despre tine / despre mine prin tine” 
duce la subminarea încrederii ei în sine: „De exemplu îți 
scriam aseară că aș fi un mare poet / Astăzi nu mi se mai 
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pare că aș fi mare / și nici măcar că aș fi poet / Și chiar 
dacă aș fi / la ce dracu îmi folosește?” (A doua scrisoare 
pentru îmblînzirea iubitului), dar și la depersonalizare: 
„te aștept să alegi ce-o să faci / cu acest obiect (subțire 
cald vertical) / ce sînt eu” (Crematoriu).  Deși îi scrie 
scrisori iubitului, nu distanța dintre ea și un Altul duce 
la eșecul recunoașterii și la ratarea iubirii, căci, ca și în 
poemul lui Dan Sociu, în care „Troleibuzele care nu duc 
la tine / nu-mi folosesc la nimic. / Troleibuzele care duc 
la tine / nu-mi folosesc la nimic” (Cîntece excesive), 
și aici distanța este una interioară, non-măsurabilă și 
imposibil de parcurs: „Undeva aproape de mine te afli / 
Ai putea fi în ținuturile arctice / tu și pinguinii / telepatia 
și poșta nefuncționînd în nici unul din cazuri” (A doua 
scrisoare…). 

Iubirea Martei e făcută în mare parte din 
așteptare și speranță, iar povestea de dragoste se scrie și 
se trăiește mai ales la persoana a doua singular, departe 
de acel hegelian „Eu care este Noi; Noi care este Eu”. 
De aici revolta acestei conștiințe-de-sine. Aflată într-o 
poziție de inferioritate, ea are nu puține momente de 
răzvrătire împotriva Erosului întrupat în Altul care se 
vrea a fi stăpân: „Nu te iubesc. Nu. Cu mîinile vîrîte 
pînă la coate / în buzunare / fluier / îți fluier în față: nu te 
iubesc / tu carnasierule ispită cauză ultimă a nesomnului 
/ Cu mîinile în buzunare hulesc / te hulesc / Mint că nu 
am nevoie de tine” (Ademenirea), „Tai … / Capul tău de 
bărbat ce nu mă strigă pe nume” (Cîntarea cîntărilor). 
Revolta o face din slugă stăpân: „Poruncesc: intră-n 
poem tolănește-te-n el: / în spațiile albe dintre versuri 
dintre negații / îți permit să-ți faci loc – deci respiră” 
(Ademenirea), dar asta doar în spațiul poemului, parte 
din ea, univers ce funcționează după legile ei și în 
care ea încearcă să-l închidă pe celălalt, să-l suprime: 
„creierul tău frumos / să-l locuiesc eu cu trupul meu cel 
metalic subțire: / astfel să te includ / într-un poem al 
meu despre tine” (Capitol V). 

Cu toată trufia unei conștiințe de sine avide 
după recunoaștere și căreia i se refuză sistematic 
recunoașterea, în ciuda acestei revolte, ea nu poate 
renunța la obsesia uniunii cu un Altul. Dacă, puse față 
în față, două conștiințe de sine se scot unul în afara 
celuilalt doar pentru a se transpune reciproc unul în 
celălalt, dorința și nevoia totodată de contopire cu 
un Altul devine dorința reîntregirii sinelui. Această 
dureroasă incompletitudine, a cărnii în aceeași măsură 
în care este și a spiritului, duce inevitabil cu gândul la 
mitul androginului, povestit de Aristofan în Banchetul12, 
mit a cărui concluzie este că „dragostea nu este altceva 
decât un nume pentru dorința noastră pătimașă de a fi 
din nou întregi”13. Marta Petreu face de altfel trimitere 
directă la imaginea androginului în poeme precum 
Rațiunea pură: „pentru ce Domine ne-ai făcut bărbat 
și femeie / de ce ai tăiat sfera planeta aceea de carne 
fierbinte”, Teze despre o artă poetică în vreme de pace: 
„Facem deci dragoste ne răsfățăm unul în altul / Sub 
lumina solară din androginul nocturn / supraviețuiesc 
două principii eterogene” și Ca o șenilă: „Unde Domine 
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unde dracu se află timpul și locul / pentru sfera aceea 
fierbinte din carne tristă / umană”; iar imagini ale acestei 
dorințe de reîntregire sunt presărate prin toată poezia ei: 
„Îmi locuiești memoria ca pe o carieră de piatră veche” 
(Sarcophaga carnaria), „să-mi fac culcuș sub pielea 
ta” (Descrierea autorului), „Și eu iubindu-te / ca pe o 
parte bolnavă a trupului meu” (Ultima scrisoare…), „Aș 
vrea: să te ating să mă amestec în tine / … / aș vrea 
să fim înveliți într-o unică piele” (Aici). Mitul antic al 
androginului se amestecă în imaginarul din După cădere 
și Mutul cu imaginea paradisiacă a cuplului adamic: „Te 
recunosc: ești bărbat / deci amintirea mea de dinaintea 
căderii / Ești pur și simplu originea / coastele tale arcuite 
sunt matricea frumoasă caldă / sunt spațiul meu natal”, 
„îl recunosc / cum l-aș recunoaște pe bărbatul acela / 
care există oho cu siguranță există / și care-mi lipsește 
de la facerea lumii”. Însă, chiar dacă nostalgia uniunii 
există și chiar dacă există însăși posibilitatea acestei 
uniunii, în care cei doi îndrăgostiți s-ar recunoaște pe 
unul în celălalt, recunoscându-se reciproc totodată, 
povestea lor de dragoste nu poate avea un final fericit, 
prin simplul fapt că are un final. Moartea intervine între 
cei doi, anulându-le efemera și greu obținuta reuniune: 
„Nimic n-are sens. Vom muri amîndoi” (O piatră de 
rîu). 

Storge și Agape

Dragostea față de divinitate și față de proprii 
părinți – în special raportată la figura tatălui – se manifestă 
în aceiași termeni conflictuali ca și Erosul. În ambele 
cazuri, conștiința de sine a eului din poeziile Martei 
Petreu caută recunoașterea și cunoașterea Divinității 
și a figurii paterne, din necesitatea găsirii unui sens 
al vieții și al propriului destin. Nevoia de Dumnezeu 
ca de un Altul se naște, ca și disperarea argheziană a 
acelui „vreau să te pipăi și să urlu: „Este!”, din dorința 
unei certitudini care ar da sens existenței ca durere. 
Dar și aici recunoașterea e unilaterală, Tatăl ceresc 
nerăspunzând rugăciunilor fierbinți și adesea revoltate 
ale roabei sale, Marta. Imaginea acestui Dumnezeu, 
care este în primul rând al tatălui și abia apoi al fiicei, 
apare de cele mai multe ori în ipostaze negative, bătrân, 
neputincios, grotesc: „Doamne al tuturor nopților 
fără iubire” (Serbări de noapte), „Doamne! putrezite 
umilitoare sînt miracolele tale pe dos / … / mîntuirile 
tale grotești semnele tale-n răspăr / … / Tu – tată totemic 
– ți-nfuleci fiii la iarbă verde” (Teofania de primăvară), 
„Ai îmbătrînit preaînalte: / prin cerul tău ca printr-un 
ciorap găurit / îți văd călcîiele” (Apele), „Nu stă în 
puterea ta Domine să anulezi nici măcar pentru o noapte 
/ trecutul” (Psalm).

Alteori, imaginea Divinității se confundă cu 
aceea a bărbatului iubit, într-o sinteză a celor două 
tipuri de iubire: „căci nu stă în puterea lui Dumnezeu să 
anuleze / ci doar să grăbească prin desăvîrșite dezastre 
/ trecutul // de aceea / ție aș fi vrut să mă rog” (Psalm). 
Atributele tatălui divin sunt transpuse în trimisul său pe 
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pământ, bărbatul, dar nici acesta nu vrea sau nu poate să 
răspundă rugăciunii: „Te-am căutat peste tot. Am rîvnit 
măcar umbra ta / vreun semn mărunt încifrat în bărbat 
în trimisul tău pe pămînt // Apoi n-a mai urmat nimic” 
(Vîrsta adultă). În alt poem, Cuplul, dragostea ca Agape 
se topește într-un Eros rău: „Ne oxidăm împreună 
Stăpîne /… // Nu încăpem unul de altul / ca doi răstigniți 
cu aceleași piroane pe o singură cruce / … // Suferim 
amîndoi și-amîndoi de vii putrezim”.

Marta îl ia la rost pe Dumnezeu prin interogații 
care rămân, în ciuda dorinței ei aprige de certitudine, 
retorice: „Dar această cantitate neinventariată de 
suferință / preaînalte? / … / Dar mai presus de toate / ea 
/ nostalgia paradisului făgăduiala învierii a vieții eterne 
/ fantasma zilei duminicale / o zdreanță / nu-i așa” 
(Dar nostalgia), „Am martori pentru nepăsare ta față 
de cele lumești” (În amintirea imaginară). Un semn de 
recunoaștere din partea lui Dumnezeu ar însemna mai 
mult decât recunoașterea Martei ca ființă și conștiință 
de sine, ar reprezenta însăși garanția eternității. Ca și 
în cazul erosului, și aici conștiința eului se revoltă, 
iar rugăciunile se transformă în antipsalmi: „Tu / tată 
al nostru / molfăitorule / unde este împărăția ta care 
este vrerea ta acum pe-acest pământ marta / și-n vecii 
vecilor Domine / bîntuie bolile nenumite ale înfrîngerii 
/ doare domine urlu domine / nu ești domine / amin” 
(Tatăl nostru). Însă cum suprimarea Divinității ar 
egala cu suprimarea propriului eu și totodată a sensului 
existenței, așa cum pe iubitul ne-recunoscător Marta îl 
închidea în poemele ei, și pe acest Dumnezeu inutil îl 
transpune în sine: „Doamne. Exiști. Undeva în creierul 
meu / dar exiști” (Sînt aici). Lupta cu Altul care este 
Dumnezeu se dă aici în spațiul unui a fi sau a nu fi, iar 
tăcerea încăpățânată a acestui deus absconditus o face 
pe Marta să ceară ajutorul tatălui: „Tată al meu Augustin 
/ … / Dumnezeul tău a făcut lumea trăncănind vreme 
de șapte zile / Acum nu-mi răspunde. / … / Tată al meu 
/ fă-l pe Dumnezeul tău să îmi vorbească dormind” 
(Să vorbească dormind). Tatăl poartă vina de a fi 
îndepărtat-o de Divinitate, și tot el trebuie să repare răul.

În Apocalipsa după Marta, Divinitatea apare ca 
instanță negativă, ca demiurg crud, ca Dumnezeul rău 
al Armaghedonului propovăduit de tată, reminiscență 
coșmarească a copilăriei. Și chiar dacă Marta îl 
atinge – așa cum își dorea psalmistul lui Arghezi – și 
depune mărturie despre realitatea lui, existența acestui 
Dumnezeu este mai rea decât absența lui: „El Stăpînul 
e Măcelarul // e Hingherul”, iar în Coborîrea îngerilor 
e chiar călăul: „facă-se deci voia ta de călău // Eu sunt 
Marta. În genunchi mă așez. Întind grumazul. Amin”. 
Inexistența instanței divine echivalează cu inexistența 
sensului: „în cinstea nimănui / ne naștem și murim” 
(Secerișul). Existența Lui testată și mărturisită aduce 
însă după sine moartea și absurdul: „cea mai frumoasă 
dovadă a existenței tale – / mă-ncepe moartea la amiază” 
(Teofania). Poezia religioasă a Martei Petreu e o ecuație 
fără soluție aparentă. Și totuși nevoia de un Altul 
rămâne. La fel și suferința. Iar atunci eul acestor poezii 

își redirecționează rugăciunile din nou către părinți, 
către indiferența tatălui și blestemele mamei: „Augustin 
și Maria … / nu m-ați dorit / dar mi-ați prezis jupuirea” 
(Fericita vîrstă adultă), „blestemele mamei // Să n-ai 
parte de ce ți-e drag – spune ea / că tată-tău în veci nu 
te-a luat în brațe / … / Nu te-a vrut” (Primăvară). Vina 
demiurgului rău devine acum vina lor, a unor creatori 
mai mici, la fel de meschini. Dragostea față de părinți e 
amestecată cu revolta Martei față de ei, care nu doar că 
i-au refuzat, cât au fost în viață, dreptul la recunoaștere, 
dar au și condamnat-o pe aceasta la o existență aflată 
sub semnul blestemului. Comunicarea cu ei, aflați într-
un dincolo incert, nu mai e posibilă: „Și tu. Tată. Mortul 
meu. Augustin: / te visez uneori cu fața întoarsă / Nu te 
strig nu-mi răspunzi (morții tac între ei)” (Cineva tace) 
și de aceea ea se va adresa acum amintirii lor, aflată în 
propria-i conștiință, cerându-le de această dată șansa 
inexistenței: „Vreau înapoi / prin balta de sînge a nașterii 
/ vreau să înot în marea cea sferică amniotică / înapoi 
pînă la picătura de spermă paternă / pînă la spasmele 
facerii // Augustin și Maria: eu vreau înapoi” (Înapoi). 
Suprimarea aceasta, ultima, a ei însăși prin derularea 
vieții înapoi e cea mai dură dintre toate suprimările 
Altuia, iubit sau Dumnezeu. Nu moartea se dorește aici, 
ci anularea existenței, stârpirea răului de la rădăcină, ba 
chiar de dinaintea ei. Lupta nu se va mai da de acum 
înainte nici cu un Altul-iubit, nici cu un Altul-Dumnezeu, 
nici măcar cu părinții, ci cu însăși conștiința ei de sine, 
una nefericită, și va reprezenta blasfemia supremă: 
„Domine: te insult: sînt un mecanism / în luptă cu sine”. 
Revanșa acestei conștiințe nefericite față de un Altul, în 
toate ipostazele lui crude, se face prin negarea de sine. 
Altul se transpune acum în interiorul ei și devine parte a 
eului scindat, luând când forma „singurătății ei trufașe”, 
când pe aceea a morții: „Moartea mea stă înăuntrul meu. 
Mă croșetează” (Torcătoarea). Acceptarea, atât a morții, 
„De multă vreme îmi accept moartea // Accept că și tu 
vei muri” (Accept) cât și a unei existențe care nu e și 
nu a fost niciodată cea dorită e șansa acestei conștiințe 
nefericite. Însă acceptarea nu vine sub forma unei 
împăcări cu moartea, cu viața, cu sinele, ci sub aceea 
a unei capitulări: „O rînduială străveche lucrează pe 
tăcute în mine / și mă face să accept / că lumea e teatrul 
tău de păpuși / și că jocul acesta e făcut să te distreze pe 
tine” (Miezul nopții). Ultimul volum de poeme, Asta nu 
este viața mea, stă, ca și mare parte din Scara lui Iacob, 
sub semnul deopotrivă al unei capitulări și al unei re-
capitulări. 

Conștiința nefericită

Eșecul obținerii recunoașterii și, prin acesta, 
eșecul obținerii uniunii prin Eros, al găsirii sensului 
existenței prin Dumnezeu, ori al sensului propriului 
destin prin părinți face ca eul din poeziile Martei 
Petreu să-și întoarcă fața și mânia către sine. În absența 
celuilalt, a unui Altul, identitatea acestui eu e egală fie 
poeziei sale, acestui domeniu peste care stăpânește și 
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care ascunde în fapt golul: „Pot domni peste o-mpărăție 
de vorbe / și hîrtie. Trăiesc nimicul” (Există mecanismul 
funcționînd), „Jumătate din existența ta putrezește 
în sertarul biroului / la care nu scrie nimeni” (Cap de 
costum pentru Marta), fie trupului ei: „Eu am exact 
dimensiunea propriului corp” (Teze despre identitate 
II), trup care îi dă oferă senzația durerii și prin ea, ceea 
ce Dumnezeu i-a refuzat, garantul existenței: „abia 
când sufăr / devin reală” (Despre condiția realității), 
„Mă doare – deci știu că sînt vie” (Ca o coloană), „Sînt 
vie mă doare carnea mea muritoare” (Sînt vie), „înspre 
slava durerii ce-mi arată / cît de vie sînt” (E vremea). 
Durerea dă substanță sinelui și realității, dar nu poate 
anihila senzația de fals existențial: „asta nu mai sînt eu 
și-asta nu este viața mea / … / asta nu este viața mea 
și nu poate fi” (Străinul), „Unica viață trăită ca viața 
altuia” (Conversații de iarnă). Pusă față în față cu sine, 
dedublându-se în singurătatea ei, această conștiință 
retrasă în interior se locuiește inconfortabil și nu-și mai 
găsește locul în propria-i biografie: „cu mirare mă pipăi 
mă adulmec încerc să mă suport” (Silogism imperfect), 
„Căci mi-am ratat poemul. Greșit – biografia” (Există 
mecanismul…). Uneori, Marta pare a juca un rol 
secundar în povestea propriei vieți.

Conștiința aceasta nefericită e prinsă între două 
extreme. Una e aceasta a falsului existențial, cealaltă, 
a răului de-a fi cu sine: „Cine mă locuiește? Dragostea 
de mine – nu / nici dragostea / Poate frica poate 
amărăciunea” (Poate amărăciunea), „Ce lucru abject 
port totuși în cîrcă / de-mi este atîta de rău cînd stau 
eu însămi cu mine / … / Eu / nu-mi sînt mie prieten” 
(Există mecanismul…). Răul de a fi cu sine se va 
transforma în răul de a fi în lume, „Și eu am fost aici / 
… / în inima refuzului de-a fi” (Aici), „și mă las sluțită 
de urîtul din zori / de urîtul de-a fi” (Răsăritul), „aici 
durerea / singurătatea / deznădejdea cea mai adîncă / rod 
temelia dorinței de a fi” (Psalm). 

O posibilă salvare vine însă odată cu acea vârstă 
senină a recapitulării și a capitulării. Nevoia de un 
Altul vine din singurătate, apare în  „Ceasul rău cînd 
de singurătate ceri de pomană oricui” (Ceasul rău). 
Teama de a fi singură cu singurătatea sa o făcuse pe 
Marta să-și îndrepte privirea și rugăciunile către ceilalți. 
Recunoscându-se pe sine în iubit, în Dumnezeu și în 
părinți, și recunoscându-i pe toți aceștia, ea se găsește 
totuși în poziția inferioară a aceluia căruia îi este 
refuzată recunoașterea. La întoarcerea în sine, ea își va 
regăsi singurătatea de care fugise, singura instanță fidelă 
și se va lupta cu ea până la epuizare, pentru ca mai apoi 
să capituleze. Marta învață, în poemele din ultimele 
volume, revoltându-se din ce în ce mai puțin, să trăiască, 
dacă nu confortabil, cel puțin suportabil, împreună cu 
singurătatea ei: „am învățat că am dreptul / de a sta în 
mine ca-n grădina păzită la ziduri de îngeri cu săbii / 
Precum Eva în clipa trezirii eu îmi ajung mie însămi” 
(Sfînta treime a morții), „nimic nu mă mai vatămă în 
dragostea asta fericită / nemuritoare / dragostea asta de 
una singură” (Poveste fericită de dragoste), „E bine / 

Nimic de nimic nu mă leagă: eu și cu mine / stăm față în 
față cu mutul” (Circuitul apei în natură). Mutul apare, 
în poezia omonimă, cea care închide volumul Scara lui 
Iacob, ca întrupare nu doar a Apocalipsei, ci și a sfintei 
treimi a Martei: el este demiurgul, cel care „stă liniștit 
lîngă rotativa eternei reîntoarceri”, dar seamănă și cu 
acel bărbat care-i „lipsește de la facerea lumii” și are 
„ochii albaștri ca Augustin”. Muțenia lui e și muțenia lor, 
a iubitului care nu răspundea chemării ei, a creatorului 
care nu răspundea rugăciunilor ei și nici blasfemiilor ei, 
și a tatălui care a tăcut mereu, din proprie voință cât a 
fost în viață, din fatalitate apoi. 

În final, rănită, obosită și plictisită de atâtea ratări 
și înfrângeri, Marta nu mai vrea recunoașterea nimănui. 
Întoarsă în sine ca într-un acasă din care a vrut să plece, 
Marta se luptă cu Marta până ajunge să-și fie sie însăși 
egală. Nevoia de un Altul lasă loc acum autosuficienței, 
iar singurătatea ne apare ca fiind cel mai mic rău dintre 
relele posibile.

______________
1 G.W.F. Hegel, Fenomenologia spiritului, trad. Virgil 

Bogdan, Editura IRI, București, 2000, pp. 106-107.
2 Marta Petreu, O zi din viața mea fără durere, 

Polirom, Iași, 2012, p. 16.
3G.W.F. Hegel, op.cit., p. 111, (s.a.).
4Ibidem, p. 110.
5Ibidem, p. 114.
6Ibidem, p. 117.
7Ibidem, p. 115.
8Ibidem, p. 127.
9 v. ibidem, p. 126.
10 Marta Petreu, op.cit., p. 16.
11v. C.S. Lewis, Cele patru iubiri, în Despre minuni. 

Cele patru iubiri. Problema durerii, trad. Sorin Mărculescu, 
Humanitas, București, 2012, pp. 219-355.

12 v. Platon, Banchetul sau Despre iubire, trad. Petru 
Creția, Humanitas, București, 2017,  pp. 111-117.

13Ibidem,  p. 116.
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Marta Petreu - Eseu despre absență 

Derrida susține în teoria asupra dialecticii prezență/
absență că aceasta este conținută în toate actele de vorbire 
și scriere, demonstrând faptul că semnificația nu poate fi 
accesată decât cu ajutorul unor forme mediate (ex. limba). 
Astfel se poate valida cu ușurință următoarea ipoteză 
conform căreia, de cele mai multe ori, absența reprezentării 
devine, în mod paradoxal, o formă a prezenței. 

În esență, acest fapt ar înseamnă a concepe deci 
absența nu ca un lucru existent în sine, ci mai exact ca ceva 
care este făcut să existe prin relații care anulează materia. 
Înseamnă a vedea absența ca ceva ce se poate realiza, 
ceva ce poate căpăta textură prin intermediul unor relații 
și procese. Astfel, un al doilea punct de vedere ar fi cel în 
care ne direcționăm atenția dincolo de conexiunile dintre 
absență și prezență, către o abordare mai interesantă și, de 
ce nu, mai fertilă —aceea de a concepe absența ca o urmă, 
ca ceva care trebuie urmărit, așa cum sociologul Kevin 
Hetherington (2004:162) sublinia faptul că ,,ceea ce este 
absent este întotdeauna mutat, dar nu este niciodată eliminat 
complet”1(t. n). Astfel întrebarea care derivă în mod direct 
este cum putem lua urma absenței? Morgan Meyer, într-
un articol2 despre conexiunea dinte cultura materială și cea 
imaterială, pornea de la sensurile multiple ale termenului 
concluzionând că:

„Natura polisemică a cuvântului «urmă» este 
atrăgătoare pentru scopul nostru de față. Pentru că denotă, 
în primul rând, un act activ și spațial de schițare sau de 
cartografiere a ceva. În al doilea rând, înseamnă a găsi, a 
localiza, a urmări, a urma etc. În al treilea rând, substantivul 
«urmă» reprezintă un semn, un reziduu, un vestigiu. 
Urmărirea absenței este astfel un act de natură spațială și 
performativă totodată; o mișcare care mereu urmează și 
precedă obiectului său și, astfel, nu poate să îl captureze 
pe deplin; și, în sfârșit, o urmă este ceva care indică, ceva 
incomplet, ceva ce a fost odată. Aceste urme ne conduc mereu 
în alte locuri, în alte direcții, alteori; ele sunt întotdeauna 
incomplete, evazive, alunecoase și ciudate3.” (t. n)

Marta Petreu se apropie de structura unei poezii 
filosofice, tematizând absența prin crearea unui sens al 
existenței acesteia. Dacă, în mod firesc, absența se definește 
ca noțiune negativă, ca lipsă ori carență, ca ceva ce ar putea 
fi prezent, dar nu este, în cadrul Apocalipsei după Marta 
aceasta devine centrul de greutate al actului de creație, un 
catalizator care determină liniile simple, dar puternice ale 
poeticii optzecistei. 

Din perspectiva psihanalizei, introducerea noțiunii 
de absență în cadrul unui discurs nu accentuează doar 
ideea unei pierderi, a unei lipse, ci dezvăluie și o dorință de 
recuperare a acelei pierderi, de compensare a acesteia.

Încercarea de a comunica cu Dumnezeu, entitatea 
divină care nu îi va oferi niciodată răspuns, poate fi 
asemănată cu impulsul copilului adresându-i-se părintelui 
care nu mai este. Similitudinea situațiilor, adresarea către 

tată și adresarea către Dumnezeu, se constituie în acest caz 
ca raport de echivalență, ca suprapunere operată de poetă în 
mai multe circumstanțe. Neputința de a înțelege absența și 
de a găsi explicațiile necesare generează un ciclu de revolte 
poetice și nemulțumiri personale adresate când tatălui, când 
lui Dumnezeu. 

Poezia ca teologie negativă analizată din perspectiva 
dispariției divinității este (re)pusă în discuție în varianta 
numeroaselor trimiteri și invocări ale presupusei absențe, 
cea care se materializează în scris, devenind o formă de 
refugiu și un instrument auxiliar al dorinței de refulare, de 
evadare din spațiul claustrant a ceea ce nu putem controla 
dar suntem nevoiți să acceptăm:

„Oprește Doamne această transparență dementă 
și inutilă/ Nu mai suport. Văd totul prin pleoapele închise/ 
E un infern în negru și stacojiu e-un curcubeu sălbatic/ 
sunt oase mucegaiuri vâscoase/ La carul tău de luptă noi 
suntem doar dohotul/ Nu-ți mai suport triumful: sticlește 
deasupra mea un abur verzui// Oprește Doamne oprește: 
nu clipa ci coșmarul”4

Cu adevărat un paradox, pe care poezia Martei 
Petreu îl afișează ca pe un fapt al normalității, este acela 
că nu adevărul însuși, ci căutarea acestuia aduce mai multă 
satisfacție, constituind o resursă poetică plină de posibilități. 
Căutarea răspunsurilor devine cheia tuturor peregrinărilor 
între credință și tăgadă, afirmarea existenței, a faptului de 
a fi viu în fața cataclismului morții fiind sursă de inspirație 
și creație - „o mare dragoste pentru viață poate ține loc de 
credință”5. Confesiunile poetice nu sunt doar mărturii ale 
absenței, acestea devin absențe a ceva înlocuite cu altceva: 
„Dar există cealaltă viață imediatul prezentul/ cantata 
funinginii imnele spuse pe șleau ale murdăriei/ indecența 
fără leac a mărturisirii/ există soarele roșu de noapte/ astrul 
înspre care înoată Fernando Vidal Olmos/ există lauda 
beznei liturghiile orbilor/ Există marea intrată în putrefacție 
inima mea zodia peștilor”6.

Golul resimțit în momentul conștientizării absenței 
este înlocuit prin transformarea durerii și metamorfozarea 
negativității cu ajutorul unei lentile a lucidității, dezvăluind 
miezul dur al poeziei Martei Petreu – trezirea conștiinței 
de sine, creionarea stilistică, lingvistică și conceptuală a 
viitoarelor teze de identitate, o (re)actualizare a necesității 
de afirmare și confirmare prin intermediul limbajului. 

Memoria (re)ordonează datele preexistente 
ale absenței, ajută la suspendarea temporară a lipsei, a 
neajunsului, a improbabilităților și înlocuirea acestora cu 
blândețea unei reverii ale cărei margini reale sunt ajustate 
astfel încât să creeze un interval de respiro între plimbările 
prin cercurile dantești ale infernului: „Aşa că va trece pînă la 
urmă şi viaţa asta/ Şi o s-o iei de la capăt ca apa mîloasă cînd 
se topeşte omătul// o vei lua încă şi încă o dată de la-nceput/ 
ca un viţel care învaţă să stea în picioare/ Vei învăţa verbele 
iarba ploaia crizantemele ude/ vei învăţa de la cap la coadă 
fiecare durere/ ca la şcoală alfabetul şi tabla-nmulţirii/ Vei fi 
o fiinţă umană oarecare aşadar cum scrie la carte”7.

Dispersia prezenței celuilalt, singurătatea ca măsură 
a transpunerii idilei romantice, asimilarea subiectului 
masculin cu personajul homeric, Ulise, inserează în spațiul 
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poeziei ideea de-a fi prezent, de-a exista ca entitate, ca obiect, 
tocmai prin intermediul absenței: „Mă gândesc la tine ca 
nimfa Calipso la Ulise/ după ce el a pornit pe mare cu Pluta 
lui spre soarta lui:/ un om și tu acolo exact ca el/ prins în 
cele omenești/ ca într-o rană”8. Iubirea analizată în termenii 
absenței implică o negociere constantă a milimetrilor de 
tandrețe și ură rămași neparcurși între vocea feminină 
și presupusul personaj odiseic. Fiecare vers intensifică 
fascinația paradoxurilor în cadrul cărora jocul apropierii 
se transformă într-un gest familiar. Pe măsură ce absența 
devine din ce în ce mai difuză, lichidă, aproape evaporându-
se, se fixează un tipar insolit al celui care cu cât primește mai 
puțin, cu atât dă mai mult.

Absența certitudinilor

Cunoașterea care nu se bazează pe un adevăr 
științific sau empiric se presupune a fi o noțiune formată 
în lipsa obiectului, cunoaștere care nici în stadiul a priori 
– pe calea intuiției, nici a posteriori – pe calea experienței, 
nu poate dobândi statutul de certitudine. Jean-Luc Marion 
dezvoltă demonstrația unei redefiniri paradoxale din 
perspectiva coerenței teoretice asupra ideii de certitudine, 
introducând noțiunea de certitudini negative9 care înseamnă 
a pune la îndoială însăși certitudinea faptului că nu vom 
putea cunoaște niciodată ceea ce nu se va concretiza. 

A pune la îndoială fragila și trecătoarea existență a 
individului este una dintre preocupările predilecte ale poetei. 
Tortura psihică a întrebărilor formulate uneori temeinic, 
alteori naiv se transformă într-un exercițiu de rezistență 
fizică în fața durerii. Faptul că nimeni nu ne garantează 
nimic se impune ca o axiomă care, cu toate că nu este 
general acceptată, rămâne valabilă, marcând o neputință 
caracteristică individului, însă posibilă pe teritoriul poeziei. 
Textul nu promite rezolvarea dilemelor existențiale ale 
omenirii, însă testează terenul și texturile pentru împlântarea 
unor piroane: „Nimeni nu ne spune nimic. Nimeni nu ne 
cîntă la leagăn ce-o să păţim/ nimeni nu ne spune din vreme 
că gluma asta/ în care n-am ales să jucăm şi ţine cît vrea 
ea/ pe care o tîrîm după noi cu clopoţei cu tot/ e drum prin 
mlaştină/ este urcuş fără piroane şi corzi pe stînci/ ba/ mai 
rău/ tunel pe care ni-l săpăm de zor prin timp ca guzunoii/ cu 
palmele lăţite lopeţi”10.

Însuși titlul ultimului volum publicat în 2014, 
Asta nu este viața mea, constituie o negare a prezenței, 
așadar o absență motivată în tăcere și durere din propria 
viață, acceptare a propriului destin cu o oarecare doză de 
autoironie – „acum ar trebui să vorbesc cu altcineva decât 
eu cu mine –/ mă-ngîn”11șiresemnare – „Trece și un înger pe 
drum/ E șchiop deci e al meu/ Șo pe el/ să-mi vie în ajutor 
să-mi smulgă feșele de pe carne/ copciile de pe rană/ să-mi 
smulgă carnea la nevoie/ să pudreze totul cu scorțișoară”12.

 
Absența normalității și a puterii

Poezia feminină conține și alt tip de absențe 
regăsite, spre exemplu la Angela Marinescu în ale cărei 
scrieri dimensiunea corporalităţii ocupă un loc privilegiat. 

Observația esențială în cadrul speței amintite ar fi faptul 
că, în viziunea poetei, trupul nu este redat niciodată ca 
fiind întreg, integru, o unitate coerentă și independentă. 
Din contră, acesta este străpuns, sfârtecat, tăiat de bisturiu, 
supus disecţiei şi oferit atentei observaţii asemeni unui 
cadavru la morgă - cel mai des prezent mai mult mort şi 
lipsit de vitalitate, decât în plină formă şi având putere de 
generare. Zdrobirea capului de un stâlp, corpul mutilat ca 
al unui animal bolnav, mulţimea sufocantă, melancolia, 
moartea se reproduc mecanic în poezia Angelei Marinescu, 
se amplifică şi se exacerbează. Absența este aici de fapt o 
lipsă a normalității, o continuă și perturbantă deviere în care 
intimitatea și propriul trup par a fi de cele mai multe ori 
corpuri străine care suferă modificări radicale pe parcursul 
scriiturii: „totul este atât de alb și precis/ ca un abur rece al 
aureolei boreale/ de o frumusețe pe care nu o pot vedea/ aici 
nu este poezie/ nu este agonie sau moarte/ sau blasfemie/ nu 
este extaz nu este murdărie/ nu este/ nimic”13.

A discuta despre problematica sănătății și a bolii, 
despre agonie și moarte, despre faptul de a te situa la 
limita 0 a propriului corp nu reprezintă un dezavantaj, din 
punctul de vedere al poetei, mai degrabă o provocare de a 
lupta împotriva acelui sine slab şi a bolii pentru recuperarea 
integrităţii corporale şi validarea poeziei ca spaţiu în care 
această bătălie se poate desfăşura sub privirile tuturor. 

Absența masculină și substituirea acestuia cu 
propria persoană

Întreaga poezie a Angelei Marinescu are o expresie 
violentă, de-o feminitate masculină, afirmată într-un mod 
personal şi asumat – „Am început să scriu pentru că scrisul 
este un instrument de atac, subţire şi ascuţit, ca un cuţit, 
ce îmi putea înlocui deficitul meu sexual. Am vrut să simt 
(scriu) ca un bărbat şi mi-am pus la bătaie imaginaţia. 
Pe măsură ce orgoliul de a reuşi câte ceva (în mână cu 
scrisul meu masculin) creştea, feminitatea mea se umfla de 
plăcere”14.

Propunerea unui nou tip de feminitate, la graniţa 
dintre masculin şi feminin, a unei feminităţi devastate de 
întuneric, care înseamnă renunţarea la o atitudine extrem de 
pudică în relaţie cu exprimarea şi cu limbajul, renunţarea 
la drama din jurul puterii falocratice şi situarea femininului 
într-o poziţie inferioară şi, în ultimul rând, dar cu siguranţă 
cel mai important, renunţarea la negarea faptului că aparţine 
genului feminin de teama de a nu fi calificată ca slabă în 
comparaţie cu genul masculin. 

Dialectica feminin-masculin nu se înscrie în liniile 
principale afirmate de poezia Martei Petreu, raportul 
stabilindu-se de comun acord în favoarea unei absențe a 
cărei semnificație este aceea de a deveni forță creatoare, 
de a aduce un elogiu singurătății, dar nu o singurătate 
totală, ci o singurătate aleasă și înțeleasă până la ultimele 
sale consecințe. Premisele abordării absenței din acest 
punct de vedere nu ajunge să scufunde întreg universul în 
întuneric, convertindu-se în salvarea necesară și suficientă 
din criza propriei identități. Poezia ca formă de expresie 
a unei feminități apocaliptice – „Moare în Marta zi de zi 
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o femeie”15 marchează specificul unei prezențe care nu se 
gândește pe sine în termenii finitudinii impuse de moarte, 
de absență, de gol, reușind să se restructureze pe schema 
(re)creării identității prin scris, prin actul de a renunța de 
fiecare dată la o parte dureroasă a existenței pentru a putea 
accesa mai târziu în scopul creației: „Credeam – altă eroare 
– că dacă există gestul/ adică forma/ atunci/ se naște din 
sine însuși și conținutul materia substanța/ Deci: am mimat 
curajul și forța/ mi-am meșterit – din sfori și pietricele din 
petice/ și pene – o mască/ Am pus răceală și multă migală să-
mi însăilez prezența;/ am reușit – acum există fațeta/ În spate 
stau chircită eu însămi: o femeie/ nu – nu femeie – ci o fetiță 
bătrână vânzând chibrituri/ În spate se află golul nimicul și 
fetița bătrână/ ținând în mână chibriturile arse”16.

În locul vidului presupus al absenței, avem dovada 
creării unui sens chiar și acolo unde acesta devine greu de 
conceput. Singurătatea, absența, golul de care toată lumea 
fuge și pe care le repudiază ca atribute ale negativității au 
în poezia Martei Petreu rolul de a dezvălui fațete diferite 
ale forței, ale puterii, ale capacității de a fi prezent prin 
absență, de a se întoarce prin scris pentru a recupera acea 
urmă care se poate prefigura ca aspect pozitiv, ca (re)gândire 
a individualității și a identității.

_______________________
1Hetherington, K (2004) Second-handedness: 

consumption, disposal and absent presence. Environment and 
Planning D: Society and Space 22(1): 157–173. Google Scholar, 
SAGE Journals, ISI

‘the absent is only ever moved along and is never fully 
gotten rid of’ (emphasis in the original).

2Placing and tracing absence: A material culture 
of the immaterial, http://journals.sagepub.com/doi/
full/10.1177/1359183511433259#_i5

3The polysemic nature of the word ‘trace’ is appealing 
for our purpose here. For it denotes, first of all, an active and 
spatial act of drawing or mapping out something. Second, it 
means to find, locate, follow, trail, etc. Third, the noun ‘trace’ 
stands for a sign, a residue, a vestige. Tracing absence is thus at 
once a spatial and performative act; a movement that is always 
following and ‘behind’ its object and therefore unable to capture 
it fully; and, finally, a trace is something that points to, something 
that is incomplete, something that once was. These traces always 
lead us into other places, other directions, other times; they are 
always incomplete, elusive, slippery and awkward.

4 Marta Petreu, Apocalipsa după Marta, p. 284
5 Marta Petreu, Apocalipsa, p. 272
6Marta Petreu, Apocalipsa, p. 272
7Marta Petreu, Asta nu e viața mea, editura Polirom, 

București, 2014, p. 118
8Ibidem, p. 16
9Jean-Luc Marion, Certitudini negative, editura Deisis, 

Sibiu, 2013, traducere românească Maria-Cornelia Ică jr.
10Ibidem, p. 21
11Ibidem, p. 98
12Ibidem p. 96
13Angela Marinescu, Subpoezie. Opere complete I, pp. 58-59
14Angela Marinescu, Proză. Opere complete III, Editura 

Charmides, Bistriţa, 2016, p. 474
15Marta Petreu, Apocalipsa după Marta, p. 25
16Ibidem, pp. 285-286

Denisa PĂUN

Marta Petreu. Poezia ca 
anatomie a durerii

Lecția de anatomie a lui Philip Roth ne învață că 
trăim într-o societate care nu mai resimte durerea ca durere 
în sine, ci ca distanță de propria sursă, insistând cu atât mai 
mult să plaseze orice formă de suferință într-o motivație 
psihosomatică, într-o spirală obsesivă a justificării și 
interpretării ei, care ar putea resorbi „microbul” în mijlocul 
unui discurs convențional, mai ușor de asimilat. Dar, fără 
a semnala ceva dincolo de corp, durerea rămâne pur și 
simplu durere, o stare elementară care precedă limbajul. Ea 
nu doar rezistă discursurilor și justificărilor care îi modifică 
dimensiunea, ci le distruge în mod activ, prin surescitarea 
urmată de golirea de sens a cuvântului.

În eseul Boala ca metaforă, Susan Sontag descrie 
durerea fizică în realitatea ei anatomică și fiziologică 
nudă, ca formă inevitabilă și definitorie a existenței. 
Împotriva acestei dimensiuni elementare, gândirea de 
tip magic perpetuată atât prin discursul religiei, cât și 
prin diferite discursuri științifice, a generat o serie de 
narațiuni metaforice în care durerea fizică este asociată 
fie semnificaților unei ordini morale a mântuirii, fie unei 
dimensiuni a psihosomaticului. Cu toate acestea, experiența 
corpului în durere, umanul redus la o anatomie a durerii 
și modul de reprezentare a acestei dimensiuni existențiale 
stabilesc problematica unei relații complexe, dialectice, 
care configurează imaginarul poeziei Martei Petreu.

Asocierea durerii cu o forță brută care se opune 
interpretării și stilizării prefigurează, în condițiile ei 
radicale ca intensitate sau durată, o tăcere destabilizantă, 
corozivă pentru conștiința mereu activă și reactivă. 
Urmărind această logică, Susan Sontag examinează, într-
un eseu intitulat Aesthetics of Silence, modul în care arta 
ca tăcere restituie o formă de spiritualitate seculară: „Arta, 
ea însăși formă a mistificării, suferă o succesiune de crize 
ale demistificării”1. Descrisă în termeni dialectici, arta 
modernă este, în aceeași măsură, atât manifestare lucidă a 
conștiinței, cât și antidot împotriva conștiinței, exprimând 
ceea ce Sontag numește „necesitatea sau capacitatea minții 
de auto-înstrăinare”2. Cele două ipostaze se înscriu, de fapt, 
într-o istorie a artei în care versiunea modernă urmărește 
o „concepție post-psihologică a conștiinței”3, recuperând 
totodată în centrul ei paradoxurile prefigurate în practicile 
spirituale, care sfârșesc întotdeauna printr-o teologie a 
absenței, a suprimării subiectului. În acest sens, estetica 
tăcerii este legată de o dialectică a conștiinței și a eliberării 
de conștiință. 

Fără a se coagula ea însăși într-o estetică, ci mai 
degrabă într-o non-estetică, durerea stabilește premisele 
tăcerii înțelese ca limbaj brut, golit de metafore, în conflict 
cu o nevoie a psihicului de a crea justificări, de a integra 
criza într-o ordine supraindividuală. În cazul poeziei 
Martei Petreu, discursul pe marginea durerii realizează 
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concomitent atât teologia salvatoare, cât și procesul 
demistificator, în etape psihologice și post-psihologice ale 
conștiinței. 

Debutul poetic se cristalizează pe fondul încercării 
de recuperare a structurilor istorice și mitologice printr-o 
voce aparent impersonală, cu solemnități de verset biblic, 
frazare sapiențială și problematizări general-umane: 
„Fiarelor oprit le este cuvântul – morților: oprit/ Iar nu 
singurătății/ Prin aceste semne ia întrupare melancolia/ Și 
scriem:/ Cartea este coerența istoriei și de-aceea/ scriem 
scriem scriem”4. Mitul, istoria și religia sunt resimțite 
treptat ca vorbe mari, tocite, fără substanță, așezate în fâșii 
de comprese calde peste creierul dezgolit, între luciditatea 
gândirii și materia concretă a corpului: „Atâtea neamuri, 
atâtea limbi s-au perindat/ prin acest creier/ Și puiul de 
lup își tace înțelepciunea// Dumnezeu s-a închis în propria 
țeastă/ coclite sunt toate invențiile/ cu excepția cifrei 
zero”5.Mărcile unei figuri spirituale autoritare și ale unei 
geografii mitice se extind de-a lungul poemelor în halouri 
care se resorb și se manifestă în negativ, ca absență a 
vitalității: „Făptura ta nu poate să mântuie/ Fiindcă există o 
poveste/ chiar durerea se naște moartă/ Nu înseamnă nimic/ 
candoarea ce mă înveșmântă acasă// Făptura ta nu poate 
să mântuie// Un fericit eveniment/ e doar un eveniment/ 
nu starea de grație”6. În altă variantă, lipsa unei motivații 
morale a durerii duce la exasperare și la isteria limbajului: 
„Nu mai suport nu mai suport nu mai pot să suport/ 
fiecare cuvânt îmi declanșează imagini/ laboratoare clinici 
măcelării – anticamere/ către morga municipală// Nu-mi 
mai suport abatorul din creier:/ răni sânge transfuzii suturi 
membre răcite/ mâini amputate părăsite pe mese/ tumorile 
grase/ Ochii mei morți mă privesc din tăvița de organe”7.

Problematizările metafizice și preferința pentru 
speculația filozofică devin forme ale unui egocentrism 
exprimat ca asumare deplină a propriei vulnerabilități dusă 
la extrem, proiectată asupra umanității și afișată într-un 
poem ca Locul – „Aici fiecare om poartă în cârcă întreaga 
umanitate/ iar efortul său/ stă nerăsplătit// Aici e insomnie 
și ceasul morții/ Aici trufia noastră se dezlănțuie puhoi”8 
– sau Arcul de triumf: „Perfectă îmi este singurătatea/ 
Între negații și afirmații între da și ba/ trec/ ca pe sub un 
arc de triumf/ Eu însămi îmi sărbătoresc oho! gloria/ eu – 
amărăciunea”9.

Concepția post-psihologică a conștiinței despre 
care vorbea Susan Sontag este, în poezia Martei Petreu, 
o „luciditate ca sentiment al propriei anatomii”10 redată 
de carnația și cruzimea trăirii, de refuzul cauzalității și al 
finalității, în favoarea momentului de maximă intensitate 
și forță, atins printr-o acuitate senzorială ce îmbină până 
la nediferențiere euforia cu durerea și se instituie ca formă 
personală de religiozitate împotriva lumii: „Dacă totul 
poate fi deopotrivă mărturisit atunci sinuciderea –/ adică 
singura carne a conștiinței mele trupul său viu –/ asta strig 
asta vreau/ O disperare cu metastaze îmi umple conștiința/ 
așadar trupul meu conținut în creierul meu ce mă conține/ 
(aceste texte – protuberanțe îndrăgostite ale morții)”11. 

Din acest punct, ritualul poetic devine un exercițiu 
obsesiv-compulsiv al igienei cerebrale și al de-cosmetizării 

ce merge uneori până la cauterizarea oricărui strat de 
epidermă protectoare. Atunci când nu este întrupare, 
sublimare sau „frăgezime”, cuvântul apare ca accesoriu 
vulgar, „ventuză […] îmblânzind justificând dinafară”12 
căruia, printr-o schizofrenie a limbajului, i se opune 
cuvântul autofag, nearticulat. Pentru că așa cum „numai 
în carne se spală memoria cărnii”13, la fel de meticulos 
conștiința se spală prin conștiință, ca gest de rutină: „Sunt 
aici. Aceste texte aceste cuvinte sacre carnasiere/ această 
membrană verbală/ (citiți cu atenție vă somez citiți de două 
ori!):/ cortină meninge terapie cu șocuri electrice/ cuvertură 
cămașă de forță/ cearceaf himen placentă// Laud această 
membrană verbală osmotică// Eu vă dau eu mă dezbrac 
eu mă hulesc”14. De aceea, poemele se soldează adesea 
cu suspensii, cu suprimarea frazei, astfel încât imaginile 
rămân etalate în brutalitatea lor, blocate pe ecranul minții. 

Durerea mereu vulgară și consecventă sieși are 
sensul de a reface dimensiunile anatomice ale umanului, 
redând în același timp, unda egală a zilelor: „Nimeni nu 
mai veghează asupra noastră:/ deci cine ar mai putea să 
mintă/ că durerea e doar o reminiscență?/ (Intenționată este 
confuzia/ dintre măreție și suferință)/ Iată: mă locuiesc 
inconfortabil/ într-o zi mereu mai obișnuită)”15.  Poezia 
ca anatomie a durerii nejustificate, ci doar constatată, 
repropulsează subiectul într-o stare imponderabilă : 
„Totul ar fi perfect dacă în noaptea asta ar ninge:/ ca un 
gând uitat/ Să vorbesc/ dinăuntrul zăpezii ca dintr-o carne 
îndrăgostită:// neasemuite sunt culorile interioare ale bolii// 
Sub microscop pe o simplă lamelă/ neasemuite sunt culorile 
interioare ale bolii”16. Singura posibilitate de reconciliere 
a corpului bolnav cu limbajul stă în coordonatele unui 
imaginar aseptic, imaculat.

Imaginea neprelucrată, de-sexualizată și non-
stilizată a corporalității studiate ca pe masa de disecție 
marchează, în aceeași măsură, un moment acut al 
conștiinței de sine, cât și unul al distanței maxime de 
propria individualitate: „Acum pot în sfârșit să mă caut/ 
în nisip în nori în aerul jilav/ acum am vreme să scotocesc 
în adâncul oglinzii/ căutând fata aceea năucă subțire care 
am fost și care-a pierit/ pot să scurm după mine cu lopețile 
mâinilor ude/ în carnea mea amară de femeie învinsă/ Da. 
Pot să sap. Da. Pot să mai sfârtec”17.

Regimul durerii surde și al unei suferințe difuze, 
greu de demarcat tocmai pentru că suprimă și înlocuiește 
umanul, constituie nucleul generativ al poeziei Martei 
Petreu, cultivând progresiv o estetică a tăcerii, prin 
supralicitarea până la epuizare a limbajului, și suspendarea 
sa în fraze eliptice, sau imagini ce dislocă, în general, 
coerența expresiei. Cu cât vocea poetică taie mai precis 
în cuvinte, cu atât izolează mai puternic durerea și țesutul 
bolnav, pentru a-l transplanta dintr-un imaginar ascetic într-
unul aseptic. Fraza poetică urmărește o logică a vorbirii 
corozive împotriva cuvântului, o rezistență față de corpul 
aflat în agonie, recâștigată prin negarea semnificațiilor 
consolatoare care falsifică durerea.
_________________
 Susan Sontag, „Aesthetics of Silence” în Styles of 
Radical Will, Picador, New York, 2002, p. 7.
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2Ibidem, p. 8.
3Ibidem.
4 Marta Petreu, Apocalipsa după Marta, Polirom, Iași, 

2011, p. 12.
5Ibidem, p. 14.
6Ibidem, p. 45.
7Ibidem, p. 155.
8Ibidem, p. 289-290.
9Ibidem, p. 389.
10Ibidem, p. 66.
11Ibidem, p. 198.
12Ibidem, p. 30.
13Ibidem, p. 46.
14Ibidem, p. 173.
15Ibidem, p. 110.
16Ibidem, p. 74.
17Ibidem, p. 404.
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Iulia STOICHIȚ

„Orgolioasele moraliste”: Marta 
Petreu și Mariana Marin

Ion Bogdan Lefter, în cronica sa la Zestrea de aur, 
apărută cu puțin timp înainte ca Mariana Marin să moară, 
afirmă următoarele atât despre colega sa de volum, cât și 
despre Marta Petreu: 

„Mariana Marin aparține categoriei 
autorilor «fără evoluție», egali de-a lungul scrisului 
lor. Formula, apropiată de a congenerilor noștri 
Petru Romoșan sau Ion Mureșan, într-o anumită 
măsură și de a lui Emil Hurezeanu, a Martei Petreu, 
a lui Ioan Morar, e aceea a unui narativism cu 
aspect parabolic și cu tîlcuri morale («orgolioșii 
moraliști», i-am numit cu alte prilejuri). […] Nu 
lipsesc niciodată, ca și la Marta Petreu, semnele 
unui anume fel de «alint» feminin, foarte expresive 
așa cum sînt, placate de o atitudine etic-radicală, 
tăioasă, la antipodul lirismului siropos sau al 
cochetăriilor care treceau cîndva – dacă nu cumva 
mai sînt considerate și astăzi – drept «feminine»”1. 

Textul se continuă cu citarea a trei poeme ale 
Marianei Marin, din volume diferite, care ar trebui să 
ilustreze (dar n-o face) „alintul” feminin cu care etichetează 
poezia ei (dar și a Martei Petreu). Deși pare că nu se referă 
la cochetăriile din arsenalul unei femei (gesturi transferate 

în materia poeziei), nici nu e clar dacă ceea ce vizează el 
este un anumit stil „cochet” (a se citi „scriitură feminină”, 
încă insulta supremă pe care o poți aduce scrisului unei 
femei). În contrapartidă, aș putea veni să afirm că, în fond, 
și poeții se pot alinta în poezia lor, mai ales când adoptă 
„poza” de poeți geniali, dar cât se poate de epigonici, după 
cel puțin 200 de ani de când romantismul tot face „ravagii” 
în cultura albă și heterosexuală și imaginarele scriitorilor și 
al scriitoarelor (poate mai puțin în cazul lor, din punct de 
vedere statistic).

Din punctul meu de vedere, pot exista două 
pericole de receptare aici, atât din partea mea, cât și din 
partea lui I. B. Lefter. În ceea ce mă privește, s-ar putea 
ca orizontul cultural de așteptare în care m-am format 
să se învârtă în jurul scrisului potențat de traumă și/sau 
dislocare (și cu atât mai mult în cazul femeilor). Dacă mă 
gândesc la Sylvia Plath, poetă cu care atât Mariana Marin, 
cât și Marta Petreu sunt afine, aceasta nu poate fi gândită, 
receptată în afara traumei, în afara forței poetice dublate de 
forța cu care a trăit și a scris. Senzația aceasta, că nu există 
poezie bună scrisă de femei dacă nu conține un eveniment 
traumatic, este posibil să se datoreze tocmai faptului că, 
și dacă există poezie scrisă de femei, asumată ca fiind 
feminină, luminoasă, care nu-și dorește să mizeze pe forță, 
pe atitudine morală, pe furie, ci pe elemente ale căminului, 
maternității sau pur și simplu o voce mai girly (care să nu fie 
echivalentă cu personalitatea poetei, strict o persona sau un 
alter-ego), să nu văd aceste poete din cauza feminismului 
care își dorește drama, tragedia, furia, dislocarea, 
experiența traumatică în jurul căreia să-și construiască 
discursul împotriva literaturii scrise de bărbați. Evident 
că la fel de bine este vorba și de bias-ul meu, pentru că 
mai degrabă citesc poezia unor astfel de poete, ca Mariana 
Marin, Marta Petreu, Sylvia Plath, Elena Vlădăreanu, Anne 
Sexton, pentru că mă identific cu vocile lor, decât o poezie 
scrisă de femei care nu prezintă asperități, dar personal 
cred că e și o problemă de vizibilitate, de ce se promovează 
în funcție de scopurile discursului predominant la nivelul 
societății. Datorită/Din cauza asta, s-ar putea să fiu mai 
înclinată să văd elementele de forță, de șoc, în poezia scrisă 
de femei decât feminitatea, pentru că, la nivel de formare 
filologică, poete ca cele citate mai sus au prevalat. Cât 
despre orizontul cultural de așteptare în care s-a format I. 
B. Lefter, s-ar putea ca opusul orizontului meu cultural să 
se aplice. Departe de mine gândul de a-l suspecta de rea-
voință pe critic, dar chiar și elementele – puține, multe – 
considerate ca făcând parte din arsenalul feminin (fie că se 
manifestă la nivel stilistic sau la nivelul imaginarului) sunt 
distorsionate sau estompate, nu fac parte din prim-planul 
poeziei celor două poete optzeciste. 

Tot în aceeași ordine de idei, sintagma folosită 
de Lefter pentru a caracteriza poezia Martei Petreu și 
a Marianei Marin nu poate fi mai neadevărată. Dacă se 
remarcă prin ceva volumele de debut ale celor două poete 
(asupra cărora mă voi și concentra în eseul de față) este 
fix forța și luciditatea cu care sunt scrise acestea. Ceea ce 
totuși rămâne din observația criticului este faptul că, într-
adevăr, există un anumit grad de narativitate, în care sunt 
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șterse urmele referentului biografic, cel puțin în volumele 
de debut ale celor două poete. Dar este vorba de o pseudo-
narativitate: „Nu avem de-a face, să precizez, cu o poezie 
efectiv epică, narativă, căci lipsesc peste tot legăturile, 
elementele sînt disparate și rămâne doar impresia (iluzie 
balzaciană!) că versurile vor să transcrie ceva «adevărat», 
ceva «întîmplat»”2. Sub această fațadă a narativității, 
Mariana Marin se poate ascunde, încercând doar să 
sugereze anumite lucruri, în niciun caz să le rostească 
direct, așa cum sunt: „Deasupra lor [a poeziilor Marianei 
Marin – n. m. I. S.] plutește un aer enigmatic, provenit 
probabil din încifrarea unui fond biografic care nu mai 
ajunge în poezie decît ca sugestie, ca sentiment al implicării 
totale a eului”3. Fie că este vorba de elemente biografice pe 
care le inserează discret sau de o atitudine care nu poate fi 
redată ca atare, senzația după citirea volumului de debut 
al Marianei Marin este că poezia, de fapt, e în altă parte 
(poate în sertar sau între rânduri).

 Dar ca să nu mai vorbesc în gol, mai bine aleg o 
poezie a Marianei Marin din Un război de o sută de ani, 
urmând ca pe parcurs să revin la Marta Petreu din Aduceți 
verbele. Volumul este deschis de poemul „Sângeroșii 
utopiști”, care îi este dedicat lui Nicolae Manolescu. 
Pretextul cu care începe pare să semene cu un ritual foarte 
rigid care dă semne că s-ar prăbuși fix din această cauză, 
că este repetat în gol: „și a bătut ceasul din turn/ și ei s-au 
ridicat de la masă;// și a strălucit ceasul de pe mâna marelui 
pădurar/ și ei au început vânătoarea;// și a țipat ceasul din 
fier/ și ei și-au șlefuit unghiile.// Nu-ți fie teamă, cititorule!/ 
Am părăsit convenția cocoșată a trecerii timpului./ Râd de 
ceasul din turn, de ceasul de la mână,/ de ceasul de aur, 
de ceasul de fier…”4. Cel mai probabil, „ei” care „și-au 
șlefuit unghiile” sunt utopiștii la care face referire titlul, 
iar instanța „narativă”, când „afirmă” că „Te țin de mână 
atât de strâns nu pentru că/ te-aș putea pierde./ Nu ai unde 
merge.”, se adresează cititorului (devenit și personaj). Deși 
încearcă să-l liniștească, „naratoarea” renunță la adresarea 
directă și revine la ritualizarea din prima parte a poemului, 
dublată și de repetiția acelorași trei secvențe de câte două 
versuri fiecare, care, la rândul ei, este întreruptă de naratorul 
impersonal: „Ea a deschis ușa cu gesturi mici/ dar adevărul 
e că nu a mai găsit nimic/ din ultimii cititori rătăciți în sala 
de lectură./ Un război de o sută de ani, i-au surâs”5. Fie că 
cititorii s-au pierdut pe drum din cauza ermetismului și a 
„luptei” întru interpretare, care nu este pentru oricine, fie 
din cauza faptului că au rămas în scenariul inițial și nu au 
mers până la capăt, până unde i-ar fi dus poemul, la final 
nici nu mai contează, mai ales că se termină pe o notă 
sumbră: „Numai trupul – înghițit de o gură care vede”6. 
Poemul are ca „schelet” moral un citat din Jocul cu mărgele 
de sticlă, care desăvârșește narațiunea, dar care și ajută la 
transformarea poemului într-un fel de prolog (sau prefață). 
Deși s-a scris despre Mariana Marin că ar fi o poetă pentru 
care moralitatea cântărește cel mai mult în poemele sale, 
acest lucru devine evident abia în al doilea volum, Aripa 
secretă, și nici aici opțiunile ei morale nu sunt exprimate 
pe deplin, volumul fiind deviat prin plasarea păcii (sau a 
răului) la ei, la capitaliști, nu la noi, comuniștii. În primul 

volum este cea mai ermetică, cea mai puțin dispusă să 
comunice. Acest lucru este de înțeles prin prisma faptului că 
volumul apare în deceniul cel mai negru al comunismului 
în România (poate doar obsedantul deceniul să întreacă 
anii ’80), dar acum multe referințe apar cu atât mai obscure 
decât erau în acel context, într-un mediu în care poezia sa 
era receptată în reviste și de congenerii ei. Deși știau poate 
mai multe despre sursele poeziei Marianei Marin decât 
un outsider, nu ar fi putut spune mai mult decât o făcea 
ea deja prin intermediul poemelor fără să aibă probleme. 
Deși după 1990 îi mai apar două volume, plus antologia 
deja citată, reflexele obscurizante rămân. Acest lucru nu ar 
trebui să uimească pe nimeni. La urma urmei, deși Sylvia 
Plath nu a trăit într-un sistem totalitar, tatăl, absent de când 
poeta era doar un copil, pe care nu l-a văzut înmormântat 
ca atare, devine o instanță dictatorială, care dirijează, sub 
o formă sau alta, resursele poetice. Substanța din care se 
hrănește scrisul acestor scriitoare nu stă în prezența sau 
absența fizică a tiranului, a Legii, cât în puterea cu care 
acestea investesc tot ceea ce le privează de libertate, de o 
dezvoltare normală7. 

Poemul care încheie Un război de o sută de ani, 
care ar întregi „construcția de ansamblu a cărții”8, începe 
după cum urmează: „Acum, când grădina de trandafir este 
închisă în mine/ ca într-o cămașă de forță”9. Grădina de 
trandafir poate fi înțeleasă ca un spațiu securizant, în care 
instanța poetică se închide pentru a ieși din lume. Problema 
apare când același spațiu se transformă într-o cămașă de 
forță care, pe lângă faptul că ea este aplicată de forțe externe, 
vine și dintr-un imaginar al bolii psihice, mintale, iar acest 
tratament este destinat bolnavilor care nu pot fi controlați 
altfel. Grădina ca spațiu idilic pare că este agresată, dar este 
neclar dacă este cineva extern care aplică acest tratament 
sau instanța poetică se dedublează, producând această 
agresiune din prea mult exces de zel sau dorință de a (se) 
proteja și, inevitabil, asta duce la sufocare. Lefter afirmă că 
religia la care se referă M. Marin este poezia, iar acest lucru 
este susținut și de poemele din volumul colectiv Cinci. 
Acceptând că este așa, că vorbim de poezie ca despre o 
religie inventată, confundarea grădinii cu materia poeziei 
însăși, inevitabil, tot sufocant este pentru instanța poetică 
acest proces. Deși poate părea o șansă pentru un eu supus 
presiunilor externe (în cazul de față, mă refer la sistemul 
totalitar), există riscul asfixierii poeziei. 

 Revenind la Marta Petreu, și în cazul volumului 
Aduceți verbele se poate observa o construcție unitară, 
acesta începând chiar cu un poem numit „Prefață”: „O 
nouă poveste n-am să vă spun:/ fiecare întâmplare a lumii 
s-a întâmplat/ Pe scaunul măririlor stăpîni sînt azi/ prietenii 
mei Bărbații// Priviți faptele cele umile în umbra Verbului/ 
(numai hîrtia poartă amintirea înțelepciunii)/ Apropiați-
vă:/ sub această tunsoare nefeminină/ stă Numele – duios 
anacronism al poemului/ Aici se află jocul cu verbele/ și 
lecția de istorie/ a faimei mele”10. Dacă în cazul Marianei 
Marin atitudinea, forța din poeme, chiar și în primul 
volum, este îndreptată (a se citi sugerată) către o prezență 
constantă, dar insidioasă, Marta Petreu își numește dintru 
bun început „obiectul” poemelor: bărbații. Deși ei sunt 
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considerați „prietenii mei” de către instanța poetică, ca 
cititoare rămân cu îndoielile mele. Mi se pare că scrisul 
Martei Petreu, în general, „pândește” oportunitățile de a 
scurtcircuita limbajul „confecționat” de bărbați, Biblia 
fiind apogeul acestei forțe de creație a cuvântului rostit 
de bărbați. Limbajul, Verbul, nu poate fi dislocat (sau 
resemantizat) de o femeie decât tot prin aceeași trufie, 
aceeași putere (și dorință) de întrupare, mai ales într-un 
domeniu dominat de bărbați, cum este filosofia, mai ales că 
Marta Petreu este, prin pregătire, filosofă. 

Prezența imaginarului biblic în raport cu poezia 
Martei Petreu din Aduceți verbele nu este întâmplătoare, 
în contextul în care poeta nu numai că se transformă în 
„personaj” autoficțional, dar distanța între Marta Petreu și 
Marta, personajul biblic, este, în poemele care fructifică 
această dualitate, aproape inexistentă. Interpretarea biblică 
întoarsă pe dos (a se citi contaminată de o voce feminină 
în rol principal) este susținută și de titlul poemului „Citat 
din «Cartea Regilor»”: „Ora de melancolii: Maestrul de 
vînătoare/ pregătește Sinteza:/ Șpalt imperfect – viața 
pudică// Adunăm conspecte fișe experimente/ propunem 
manuscrise adnotate în cerneluri oranj/ Ne mai apără 
sudoarea castanie de pe file:/ să ne apere!// Morții la rang 
de cinste morții în fruntea mesei// Ora de melancolii: 
Maestrul/ pregătește Sinteza/ cercul strîns peste faună/ 
peste orarele rîului/ peste grațioasa spaimă a familiei// 
Rotunde sînt conceptele/ unică frăgezime e vina”11. De 
altfel, nu este singurul loc în care Marta Petreu repetă 
versuri12 (la fel cum face și Mariana Marin, dar niciuna nu 
abuzează de acest procedeu) pentru a da greutate poeziei 
sale prin ceea ce are de spus. Dacă prin enunțare, așa cum 
știm din Biblie, o realitate se întrupează, capătă contur, prin 
repetare verbală ea ar trebui să devină un fapt incontestabil. 
Poate că așa s-ar întâmpla în condiții normale, dar având în 
vedere poemul Vorbe mari – „Cîrje roase ale imaginației/ 
Tocite. Mirositoare/ Oase moi ale poemului” –, mi se 
pare că lectura ar trebui făcută în alt sens decât cel propus 
de același I. B. Lefter în recenzia sa la Aduceți verbele: 
„ultimul vers [al poemului – n. m. I. S.] dă sentimentul unei 
poezii pe care o privim ca prin ecranul unei radioscopii, 
redusă (dacă poate fi vorba despre o reducție) la esențial, 
la liniile conceptului”13. În mod evident, conceptualismul 
în poezia Martei Petreu există, dar în contextul unei lecturi 
„biblice”, senzația mea este că limbajul bărbaților (adică 
vorbele mari cu care s-au construit lumi) este învechit, că 
s-a stricat, scheletul s-a lichefiat („Mirositoare/ Oase moi 
ale poemului”), nu mai rămâne (aproape) nimic la finalul 
zilei, nici măcar conceptul. Forțând puțin interpretarea, 
aș zice că poemul Vorbe mari poate fi înțeles ca o critică 
indirectă la cei care construiesc lumi din vorbe mari (iar în 
cazul de față, reproșul ar fi adresat sistemului comunist). 
Interpretarea, oricât de forțată, mi se pare cu atât mai 
simptomatică în contextul unor versuri precum: „Cît putem 
trăi înfrățiți cu teroarea? – trupul neted/ copită grajd al 
cuvîntului”14 sau „Și adun evenimentele/ (mică puterea ce-
și numără victimele):/ în vreme de pace se administrează 
bromură”15. Nu e greu de imaginat că astfel de versuri, mai 
degrabă strecurate decât punctele de greutate ale poemelor, 

au trecut neobservate, mai ales că, în al doilea citat, este 
invocată și bromura, care a fost a lor, a naziștilor, nu a 
noastră, a comuniștilor. Pe de altă parte, aproape că devine 
imposibil ca ele să mai iasă în evidență, comparându-le cu 
versuri ca: „Luciditatea ca un țap în rut: excită atrage”16 (cu 
variația: „luciditatea – cianura dintr-o vișină crudă”17), „Cu 
o floare dacă mă atingi/ mă umplu de clopote”18, „Capul 
meu dulce blană de șarpe”19. 

Ceea mi se pare cu adevărat interesant la construcția 
versurilor Martei Petreu este apetența ei pentru paradox. 
Analizând versul „Luciditatea ca un țap în rut: excită 
atrage”, ceea ce te lovește din plin este faptul că unui concept 
(sau oricum, unui cuvânt care aparține sferei semantice a 
intelectului, a rațiunii) ca luciditatea i se atribuie o imagine 
pregnantă atât vizual, cât și olfactiv. Pe de altă parte, de ce ar 
asocia oricine luciditatea cu un animal în rut? Răspunsul ar 
trebui să vină din enumerație (excită atrage), dar tot pare că 
este un răspuns contraintuitiv, pentru că luciditatea în sine 
nu e atât de atrăgătoare sau excitantă din punct de vedere 
sexual. Comparația funcționează doar în contextul în care 
instanța poetică, atunci când face afirmația aceasta, o face 
într-un mod sarcastic, susținând, astfel, interpretarea mea 
ușor forțată de mai sus, că, de fapt, sunt strecurate referințe 
la contextul socio-politic în care a fost scris și publicat 
volumul. În fond, probabil că și Hitler și cercul său de 
lachei erau ca niște țapi în rut când vorbeau cu „luciditate” 
despre exterminarea evreilor ca și când ar fi vorbit despre 
ultimul ceai dansant la care i-a invitat Mussolini sau Stalin. 
De asemenea, imaginea „Capul meu dulce blană de șarpe” 
se înscrie în aceeași logică, mai mult sau mai puțin, pentru 
că există un referent pentru un tip de șarpe asemănător, o 
zeitate din cultura aztecă, pe nume Quetzacoatl; doar că 
această zeitate sub formă de șarpe este una cu pene, nu cu 
blană20. Fie că mă raportez la această comparație ad literam 
(iar din asta rezultă o imagine ca cea cu luciditatea, dar nu 
la fel de puternică și pregnantă; un soi de „lupul își schimbă 
blana”), fie că aduc în discuție mitologia aztecă (sau 
mezoamericană), ceea ce cu certitudine rămâne la finalul 
zilei este plăcerea Martei Petreu de a construi alăturări de 
imagini disonante, paradoxale, care par că nu au nici cea 
mai vagă legătură între ele. Poemul Aduceți verbele, pe care 
I. B. Lefter îl consideră adevărata artă poetică a volumului, 
întărește faptul că modul în care sunt folosite cuvintele 
este mai important decât faptele în sine (sau despre ceea 
ce scrie Marta): „Un poem de dragoste/ e mai adevărat/ 
decît o noapte de dragoste// Un poem al spaimei/ e mai 
cumplit decît spaima// Un poem despre moarte/ e mai real 
decît moartea”21. Sfîrșitul serbării, poemul care închide 
volumul, desăvârșește construcția de ansamblu a acestuia 
prin versuri ca: „Și nimic asemănător durerii/ în aorta ca 
o mătase coaptă// Stăm în somn ca-ntr-o tranșee// De cît 
orgoliu ar fi nevoie pentru ca ideile să devină senzații?”22

Dacă au ceva în comun cele două poete, este forța 
pe care o imprimă cuvintelor în poezia pe care o scriu. Nu 
numai că nu rămâi la fel ca cititor, dar le și leagă un mod 
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asemănător de a scrie: un ermetism (defect profesional cu 
care au rămas din comunism, poate), dar și un mod foarte 
tranșant și percutant de a livra adevărul poetic. Nu există 
cale de mijloc, și abia acesta este un „alint feminin”. 

________________

1 Ion Bogdan Lefter, O oglindă purtată de-a lungul unui 
drum. Fotograme din postmodernitatea românească, Paralela 
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5Ibid., p. 12. 
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7 Având în vedere cum a murit Sylvia Plath, despre ea 
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bolnavă de tuberculoză (iar boala asta impune niște restricții), 
și, din cunoștințele mele, a fost găsită moartă în cadă (se poate 
specula că apa din cadă, inițial, a fost prea caldă, iar asta e 
contraindicat tuberculoșilor). 

8 Ion Bogdan Lefter, op. cit., p. 97.
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în religiile Americii Centrale și/sau de Sus, și Quetzacoatl, cel 
puțin în limba Nahuatl, înseamnă „șarpe cu pene prețioase”, 
iar într-un sens mult mai metaforic, „cel mai înțelept dintre 
oameni”.

21Ibid., p. 15.
22Ibid., p. 57.

V. Evocare

KOCSIS Francisko

Despre ce încă n-am vorbit 

Există şi astfel de lucruri. Chiar dacă par 
neverosimile. Dar să le povestim într-o ordine 
convenabilă memoriei.

De la jumătatea anilor şaptezeci, prima generaţie 
masivă de tineri şcoliţi la ţară şi în oraşele mici a intrat 
în facultăţi. Fenomenul s-a văzut imediat în popularea 
cenaclurilor literare şi în asediul asupra revistelor. 
Atunci nu mi-a trecut prin cap să fac o listă cu aspiranţii 
la gloria literară, dar nu exista oraş mai răsărit în care să 
nu existe măcar un grup de câteva persoane cu astfel de 
idealuri. Şi toţi trăgeau spre marile centre universitare. 
Cu rost. Dacă aş fi întocmit lista aceea, cred că aş fi 
avut cel puţin o sută de nume de tineri care au reuşit să 
publice câte o poezie, câte un grupaj, câte o carte ceva 
mai târziu. Ţin minte şi acum zeci de nume ale unor 
tineri care s-au pierdut pe drum, au renunţat ori şi-au 
descoperit alte vocaţii, cine ştie, ori şi-au dat seama că 
s-au lăsat ademeniţi de o falsă chemare. Făceam şi eu 
parte dintr-un astfel de grup, dintr-un oraş în care literele 
române de abia reuşiseră să ţină un cenaclu modest până 
la „debarcarea” în urbea noastră a lui Romulus Guga, 
a lui Dan Culcer, urmaţi de alţi câţiva tineri scriitori 
care au reuşit atunci imposibilul pentru Târgu-Mureşul 
acelor vremuri: să fondeze revista Vatra şi să propulseze 
oraşul în zona interesului literar, pentru că în alte 
domenii – teatral, muzical, arhitectural – oraşul excela. 
Când am început să frecventez cenaclul, poezia mea 
naivă putea stârni zâmbete, dar nimeni nu m-a tratat cu 
ironii care să mă facă să fug cât văd cu ochii. Poate a 
fost şi un noroc, nivelul acelui cenaclu încă nu admitea 
astfel de ironii. Meritul lui a fost că mi-a deschis o altă 
perspectivă şi mi-a arătat drumul spre cafeneaua la care 
se întâlneau scriitorii, unde i-am cunoscut pe toţi cei 
care aveau atunci mica lor aură de scriitori ori aveau 
să devină. În urma acestor întâlniri s-a format grupul 
de tineri poeţi care gravitau în jurul revistei, cunoscut 
acum sub numele de „grupul celor şapte”, botez care 
i se datorează, cred, lui Ioan Suciu Moişa. A fost un 
grup extrem de viu, mereu în preajma redacţiei şi alături 
de redactorii ei, care nu erau deloc mărinimoşi cu noi, 
ne publicau cu greu, ne cereau să fim mai buni decât 
nume deja consacrate. Atunci se citeau în draci revistele 
literare şi de cultură – să mi se ierte expresia, dar asta se 
folosea ad litteram, şi cu cel mai pozitiv sens cu putinţă 
–, se vorbea despre cărţi, despre valoarea autorilor, se 
aduceau argumente, se polemiza, se clarificau, de fapt, 
direcţii, opţiuni, afinităţi. A fost un noroc pentru mine 
să existe acest anturaj cultural, altfel cu siguranţă n-ar 
fi ieşit mai nimic din aspirantul care am fost. Şi aşa era 
cât pe ce să nu iasă. Sau n-am făcut, poate, decât să 
resuscitez o iluzie. Dar mi-e dragă, şi e tot ce contează.
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În mediul acela de cafenea, cu braţele mereu 
pline de reviste şi cărţi, ne avântam în discuţii, ne 
arătam unii altora micile ori marile descoperiri, ne 
formam gustul, preferinţele, expresia şi, de ce nu, 
stilul. Într-o astfel de discuţie, după ce a am cumpărat 
şi citit cartea de debut a Martei Petreu, Aduceţi verbele, 
am susţinut că în oraşul de pe Someş a apărut o mare 
poetă. Ştiu sigur că am spus mare, deşi intenţionam 
să spun remarcabilă, pentru că imediat am fost înţepat 
de săgeţile de neîncredere ale amicilor. Le-am spus că 
i-am citit cartea şi am rămas impresionat, o aveam la 
mine şi le-am arătat câteva exemple, dar nu păream 
prea convingător pentru ei, câţiva îi citiseră versuri prin 
reviste, dar erau de un scepticism care mă deposeda 
de orice argument. Nici exemplele scoase la repezeală 
n-au fost mai convingătoare. „Ce vezi tu atât de 
spectaculos, de promiţător la fata asta?”, m-a întrebat 
unul dintre ei. Aveam un semn pus la poezia care dădea 
titlul volumului, de unde le-am citit pe nerăsuflate: Un 
poem de dragoste/ e mai adevărat/ decît o noapte de 
dragoste// Un poem despre moarte/ e mai real decât 
moartea, apoi am dat repede câteva pagini şi am citat 
altceva: singurătatea din cărţi are sinonime decente... 
creierul meu camuflat într-o mănuşă de box (ce sensuri 
subversive puteai să-i atribui atunci!)... Îmi amintesc 
un sunet de graţie:/ un cristal umplut violent cu 
alcool/ şi noi undeva/ lângă punctul maxim al acestei 
metafore... Aş fi vrut să le citesc toată cartea, dar n-ar 
fi avut, sigur, răbdare să mă asculte. Plin de ciudă, le-
am spus că fata asta e atât de plină de poezie, încât nu 
ştie de unde să se înceapă – ştiu sigur că asta am spus, 
pentru că mi-am notat în carnet, ca să folosesc imaginea 
aceasta într-o poezie, dar mi-am adus apoi aminte că 
prea aducea a începutul capitolului al XII-lea din Viaţa 
ca o pradă a lui Marin Preda, imaginea aceea cu un 
cal mort într-o văgăună cu o grămadă de căţelandri 
schelălăind de foame şi neputinţă, pentru că nu ştiau 
de unde să-l înceapă, nu era printre ei nici unul bătrân 
şi experimentat care să-i înveţe. Da, e atât de plină de 
o mare poezie, încât nu ştie de unde să înceapă, să se 
înceapă, cum să se rostească, are nevoie de lecţia lui 
Preda, acum rupe bucăţele, versuri din imensul poem pe 
care îl are pe dinăuntru. „Apucă-te de scris povestiri de 
anticipaţie” a venit răspunsul amical, dar evident ironic. 
Din clipa aceea am gravat în celulele aducerii aminte 
ceea ce le-am spus atunci: o să vedeţi că am dreptate. 
Acum ştiu toţi, dar ce sens ar mai avea să le reamintesc 
vechea istorioară?

Altădată, peste vreo doi ani, când a apărut a doua 
carte de poezie a Martei Petreu, cineva a spus că are 
lansare la Cluj, joi după-amiază. Am luat hotărârea de a 
mă duce la lansare. Am cerut o zi liberă (cu câtă greutate 
obţinută, sunt lucruri care lasă urme adânci în memorie) 
şi-n dimineaţa zilei de joi am luat trenul spre Cluj, cu cele 
două ore şi ceva de aşteptare a legăturii la Războieni, 
dar nu conta, oricum ajungeam cu vreo câteva ceasuri 
mai repede. Şi am ajuns la Librăria Universităţii pe la 
ora unu a după-amiezii, am intrat să caut cartea, dar 

n-am găsit-o, am întrebat-o pe una dintre vânzătoare, a 
fost amabilă, dar nu era de găsit, şi atunci am întrebat-o 
la ce oră este lansarea. M-a privit ca pe unul picat din... 
alt oraş. Nu aveau nicio lansare. E posibil să fi avut 
loc în altă parte. Dar e posibil şi altceva... neclarificat 
vreodată. Am mai zăbovit o vreme în librărie, am găsit 
un volum de Platon, pe care nu-l văzusem acasă, l-am 
luat şi am pornit pe jos spre gară. Eram decepţionat, 
supărat pe mine însumi pentru naivitatea cu care am luat 
de bune nişte vorbe. A fost călătoria despre care nu i-am 
vorbit nimănui, niciodată. Tăcerea n-a făcut decât să 
graveze şi mai adânc în memorie actul ei. Îmi amintesc 
detalii pe care în alte condiţii le-aş fi uitat de mult, ori 
poate nici nu le-aş fi sesizat. Într-un fel, dobândise ceva 
din atributele călătoriilor iniţiatice, mi s-a părut că am 
trecut printr-un portal de înţelegere pe care altfel l-aş fi 
ocolit, probabil, pentru totdeauna. De atunci, de ori de 
câte ori mă duc la Cluj, mă opresc pentru câteva minute 
pe podul peste Someş, cu faţa în direcţia ducerii apelor, 
şi mă gândesc la naivitatea funciară a speciei mele. De 
multe ori o fac superficial, dar nu încalc ritualul.

Pe tren, într-un compartiment cu toate locurile 
ocupate, am scos cartea, am răsfoit-o pentru a face 
cunoştinţă cu ea, apoi am început să citesc. Puţinele 
dialoguri nu mă deranjau, reuşeam să mă concentrez 
pe ceea ce citeam aproape în orice condiţii. După vreo 
jumătate de oră, doi dintre călători, oameni care mi se 
păreau muncitori navetişti, au ieşit pe hol la o ţigară, 
i-am surprins cu vederea periferică întorcându-şi 
capul ca să se convingă că nu mă uit la ei, dar tocmai 
atunci am ajuns la sfârşitul unui paragraf şi reflexul 
fumătorului mi-a băgat mâna în buzunar. Oricât de încet 
a făcut-o, l-am auzit pe unul dintre ei spunând: „Platon 
nu se citeşte pe tren, domnule”, deşi e posibil să-i fi citit 
doar în priviri ori în atitudine, sunt sigur însă că n-am 
greşit, asta spunea prin tot ce radia în jurul lui. Nu m-a 
deranjat. Eu am continuat atunci să-l citesc pe Platon 
pe tren, l-am recitit de câteva ori în anii care au venit, 
alţii nu l-au citit nici pe tren. Prin asta spun, de fapt, că 
nu-i obligatoriu să-l citeşti pe Platon. Eşti liber să alegi. 
Depinde ce vrei să faci. De aceea pot să spun: Platon 
poate fi citit oriunde. Şi nu o singură dată. Lucru valabil 
şi cu alţii.

A venit şi momentul în care am cunoscut-o pe 
Marta Petreu. Îmi venea să spun, greşind: „în culmea 
gloriei”; pentru ea nu există aşa ceva, există doar 
firescul lucrurilor pe care le-a creat. Care îi asigură un 
loc aparte, doar al ei. N-am avut ocazia să-i povestesc 
lucrurile acestea. Poate îşi aşteptau şi ele momentul, 
aşa cum fiecare lucru al vieţilor noastre se întâmplă la 
întrunirea celor mai inefabile urzeli de destin. Acum le-a 
venit rândul.

marta petreu - țintă fixă
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Laura Francisca PAVEL
(alias Laura Pavel)

Amsterdam, pe Oude Turfmarkt 
Azi nu mai facem inflaţie 
de gesturi interesante.
Doar ne zgâim ca la cinema
la ferestrele de vizavi
pe Oude Turfmarkt 125.
Un tip pe la 60 în halat matlasat
tacticos întoarce pagină cu pagină.
Numai bun de pus la rană. 
Câtă candoare, atâta fadoare. 
Da, altceva de bifat? 
Ar mai fi, da, cuplul 
de exhibiţionişti,
ei au seară de seară aceleaşi
mişcări presetate
ca de desen animat.

Totul e-atât de căptuşit cu plută
mai că am urla, ba nu, doar am tuşi puţin, politicos,
strepezit
Evităm aglomeraţia, evităm inflaţia
de accidente de destin.
Ne-au ieşit deja
de multişor
prin pori, prin salivă, 
prin mirosul agresiv
de detergent de pe stradelele
din Red Light District.

Facem sexting până începe cheful pe vapor
Până încep supliciile, deliciile
până intrăm pe modulul
sudoare nemuncită,  

până fals secătuiţi 
şi aproape fără de prihană
ne dezmeticim
şi debarcăm la ţanc 
în istorie.

Amsterdam, dinspre Leidseplein
De parcă numai nouă ni se întâmplă 
să aruncăm cu pietre în soarele ăsta isteric de amiază, 
aşa ne umflăm în pene şi ne opintim, 
aruncăm cu boltă, cu precizie, 
ştim că nouă ni se vor oferi pe tavă miracolele
în stanioluri multicolore 
la târgul de duminică. 

chintă roială

Noi care aşteptăm 
să vedem cum complexele noastre estice devin 
pilde de manual
şi ne îmbrăţişăm epuizaţi, brusc emoţionaţi, 
ca imediat să ne bănuim de indiferenţă, 
de gânduri ascunse. 
Suspiciunile, astea ne leagă, e înduioşător. 
Vezi bine, mersul ăla firesc al traiului împreună. 
Departe suntem de faza când am şti 
cum să rămânem pur şi simplu aici, 
fără zbateri, fără transpiraţia de culise, fără nimic ostentativ, 
aici cu Mieke, 
cu respiraţia ei blândă, 
cu lipsa ei de ură. 

Obosim să procurăm zilnic câte o excepţie. 
Vrem ce putem prevedea, ce putem proteja. 
Jubilăm când îi putem prevedea mişcările, 
noi care o avem în grijă pe Mieke, 
asta avem în comun, de fapt, 
nu scăpăm din ochi bicicleta lui Mieke, 
gonind pe lângă tramvai de la Leidseplein la Hoofddorpplein,
pista se lipeşte de şine, se scurge, una cu tramvaiul, figura serpentinată, 
metalul înfierbântat pe şine, şi pornirile noastre exasperant de posesive, 
tot aici. 

Noi care ne dezmeticim numai cât 
să-i trasăm pe asfalt conturul umărului drept,
când îşi prinde între arătător şi policar o buclă de piele de pe claviculă, 
şi strânge scurt, 
şi noi ne mijim atunci ochii de usturime, de plăcere, 
şi cum se scurge aici sânge filtrat, îndoit cu picături de ploaie, 
noi care locuim în bucla ei de piele de pe claviculă
prinsă între arătător şi policar. 
Pe noi fierbinţeala de amiază ne lasă fără aer
aici cu Mieke, 
cu lipsa ei de ură.

Plase la geamuri 
Pare să nu mai fie nimeni în sala de la Main Library Hall
aşa arată şi mai inutil de elegantă în lumina serii, 
cum inutil e şi stagiul ăsta doctoral 
început la moartea lui Lady Di 
(de atunci televiziunile secretă nonstop glamour şi patos),
şi sarcasmul colegial încă la modă, 
şi umorul de nişă, 
atúul monden al vedetelor academice 
care fac jogging seară de seară la Indiana University,
inutilă chiar toată viaţa predoctorală, 
de la pudra de talc a copilăriei la 
conspectele conştiincioase din anii ’90 şi 2000.

Apropo de conspecte, azi mi l-am rezervat fără niciun chef, 
doar fiindcă încă dă bine, pe Stephen Greenblatt 
deşi noii istorişti sunt nu cu mult mai proaspeţi decât noii romancieri
dar măcar găseşti la ei o teorie cu intrigă şi cu personaje.
Fişez despre purgatorii, ba şi despre exorcişti, 
despre energia socială din Anglia renascentistă
şi Will in the World
Intră musculiţe chemate de leduri, 
umplu cotloanele, birourile, pluşul cam jupuit al scaunelor
Aici se poate practica 
până şi prozopopeea
se poate suferi de snobism melancolic
se poate aştepta în voie
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halal retractil bibliofil
cu siguranţa că nu vine nimeni 
să deranjeze aşteptarea.
Chit că gândul ăsta e şi prea pompos, şi prea bătucit. 
Prea ca adverb trebuie făcut să dispară, 
nu înainte să adaug că am ajuns prea târziu 
(sau prea devreme, dar nu mai îmi arde de paradoxuri gratuite)
pentru energia socială a Renaşterii britanice, 
pentru shakespearologii care scot la bătaie ideologii 
cum musculiţele pun în evidenţă 
lipsa oricăror plase la geamuri.

(din volumul în pregătire Trucuri urbane)

Hristina DOROFTEI

 Poeme

 Poem de iubire

Zilnic
Îți iau picioarele în brațe
Le leagăn precum mama pruncul
Le spăl cu buzele 
Le usuc asemeni Mariei Magdalena
Le acopăr cu umbra mea
Mă închin în fața lor
Apoi devin covorul pe care poți păși

Apăsat
sau
moale

Mă uit în urma lor
Aștept următoarea zi

 Cearșaf

Mă întind pe cearșaful alb
Cât pot eu de mult
Vreau să acopăr golul crescut în partea ta
de pat
Firele de bumbac au în memorie 
Gustul tău
Vreau să-mi pătrundă în epidermă
Vreau să te simt
Nu doar în mintea mea
Ci și în celulele mele

chintă roială

 Particula 

Sunt o particulă
Foarte ușoară
Unii nici nu își dau seama când 
Mă au în palma lor
Alții mă observă dar nu-mi acordă atenție
Se spală pe mâini și scapă de mine
Sau își scutură palmele cu putere
Și mă obligă să mă desprind de ele
Mai este câte un om generos cu mine
Stau în mâna lui precum pisica pe lângă stăpân
Mă hrănesc cu resturile de la mesele lui
Uneori îmi toarnă câteva picături de lapte
Atunci sunt cu adevărat bine
Lichidul ca zăpada călduță îmi dă putere
Să merg mai departe
În palmele altora
Care sunt foarte aspre și dureroase
Dar știu că nimic nu este definitiv
Și voi ajunge cândva într-o palmă mătăsoasă
Caldă precum sângele proaspăt scurs din vene

 cireașa

e greu
știu
e greu să ai o inimă și să o împarți
la două
e ca și cum ai împărți o cireașă 
în trei
că are și sâmbure
sâmburele ești tu
dar vezi tu
dacă sâmburele ajunge în afara fructului
pe o suprafață uscată și neprietenoasă
la gunoi
să spunem
moare

așa murim toți trei
puțin câte puțin
în fiecare zi
azi a fost o zi mai dificilă 
am murit două picături
în loc de una

mai încolo vom ajunge într-un loc în care 
nu mai există nici cireșe
nici sâmburi
nici noi.

 exterior - interior

zgârieturi pe piele
câmpii maronii sub ochi
câte un șănțuleț săpat pe frunte 
fire brumate ascunse sub excellence creme
umbre în ochi chiar și în razele soarelui
și multă tăcere.

cântecul sirenelor
întrebări și temeri mute
tornade dese
revelații ce devin tot mai ascuțite
operații pe cord bătând
și multe cicatrici.
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Ana Daniela PARASCHIVESCU

 am scris poezie ermetică într-o joi

o gheară într-o benzinărie
sunt acolo am un hamster cu trei picioare
o durere profundă în stern
am tendința să mă aplec să văd ești tu
o gheară pe inimă
betadina ustură
pătura mă învelește
o gheară de fiară m-a prins de eticheta de la 
pantaloni
am tăiat-o pe-aia cu zara
o gheară snoabă nu e mai bună
sunt undeva realitatea e o gheară
desfășurată pe planuri ca în romane
din urechi îmi cad obiecte
îmi caut cerceii de la 18 ani
o gheară se târăște pe urmele mele
am tendința să exagerez
teama mă soarbe în ceaiul ei
o gheară cu unghii în gel
o îngrop în frunze moarte
fără sunete inima se cațără singură în cuier

 poezie despre impresioniști

impresioniștii sunt hipnotizați
se trezesc noaptea pentru luna plină
pândesc răsăritul soarelui
cerul un leopard pentru fetițe
și iar noapte din nou lună
vorbe goale se ascund după copaci
gâdilici gâdilici rânjește drumul
ele sar și rostogolesc ouă
din care razele scot picioare argintii
ca acele de acupunctură
pe sub pielea nopților în care te visez
viteazul în piele de tigru
eu sunt Gudrun cu pielea tăbăcită de spălat
ai greșit povestea sari în tabloul următor
e despre femei îndrăgostite 
de umbra lor

 ultim joc de plastilină

de-ai putea să crezi în minciuni
îți șoptesc la ureche nu auzi nimic
am glasul ciudat din dopuri de plută
soarele e un amant pe care îl vezi rar

îl aștepți cu atât mai mult
o centrală care trage aer în piept
o chiftea cu sos de usturoi
dimineața îmi miroase pielea
peria nu e de ajuns urmele mâinilor tale
nu trec cu apă oxigenată
mă frec bine cu sare mă leg cu leuștean
mirosul de dragoste ca o coadă de câine
iese prin porii deschiși
de la dreapta la stânga de jos în sus
peisaj cu flinte și coarne de pești
sunt femeie și mă întreb
din piele răsare iarba sau din sex

 de-asta te iubesc eu pe tine

vorbim despre Zulnia Văcărești Coșbuc Celan
Trakl
tocăm minimalismul fir cu fir
ca pe pătrunjel
stimul olfactiv nimic soare nimic
pe marginea paharului un bețiv
se bălăngăne ca o jucărie cu bateriile pe
terminate
când mi-e dor mă încalț în cizme
după prima baltă știu sunt în curte
merg la Excelsior mănânc midii
în cizme stau pe scară privesc
lumea e un câmp pe care apar urmele lăsate de 
câini morți
fetele de 8-10 ani stau în chiloți în curte
aproape băieți ce te uiți mă
mai târziu stau picior peste picior
nu au chiloți
când mi-e dor mă îmbrac în pijamale și adorm 
rapid

 anii trec ca versurile

nu scriu mesaje nu ascult știri
nu vorbesc la telefon nu primesc complimente
nu intervin în discuții nu mulțumesc
nu sunt atentă la detalii
nu iau autobuzul nu mă vaccinez
nu vorbesc neîntrebată
nu aștept minuni nu las ciorapii pe jos
nu ascut cuțitele nu sar de la balcon
nu am balcon nu-mi cumpăr haine
nu iau bani cu împrumut
nu duc cărțile la bibliotecă
nu dezgheț frigiderul nu apreciez politețea
nu intru în politică nu latru noaptea
nu fac gimnastică
nu beau alcool nu mănânc carne
nu miros frumos nu deschid ușa
nu sap pământul nu merg în vizită
nu fac nimic interzis nu gândesc
ziua lumina e sărată

 mi-am pierdut căciula și mi-am zis

nu metabolizez fericirea
urmele de roți trasează în nămol dunga vieții
firavă în faruri

chintă roială
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încotro și știu drept prin bălți și resturi de iarbă
folosești o pipetă
gustul amar de reguli ajunge în gură
lumină lină cu irizări
flacără în scurgerea de la baie
pizza quatro anotimpuri brânze sau brânzeturi
fericire ioc
pielea de pe mâini îți trădează vârsta
smiorcăială de femeie care face noduri
dezleagă-le dacă poți dacă vrei
ia sabia din lada de zestre a bunicii
în care taică-tău ți-a zis ține-ți sufletul
lasă nodul nu-ți place gâtul meu
lănțișoarele nu mă prind
ia-mă pe nepregătite
sărută-mă întoarce-te pe stânga
telenovelele sunt scrise de doctori nefericiți

 dincolo de aparențe
 
a plouat azi-noapte peste pisica moartă
cu ochii ei sticloși aruncată în stradă
m-a privit în ochi două oglinzi verzi
a zecea viață
i-a ieșit prin nări s-a prelins pe stradă
farul drept s-a spart
s-a speriat de moarte
când pisica moartă cu ochii ei mari
i-a strălucit în față
și vrăjitoarea e moartă sau beată
e în transă își caută pisica moartă
totul e mort GPS-ul caută sateliți
sunt opriți o salvare își rotește în gol
girofarul crăpat cu-o mătură
de baseball

 boli incurabile

sunt bucuroasă pentru toate fetele și femeile tinere
care scriu poezii și stau închise în casă
cu mișcări libere zicându-și că sunt
sunt fericite toate fetele astea care sparg toarta cănii
ca să se rănească în cioburi
se uită cum le curge sângele și repetă obsesiv cuvinte
în loc de pansament de apă oxigenată
mă simt o mamă care stă pe fotoliu și tricotează
le zic mereu cuvinte peste care se trece ușor
mi-s dragi fetele astea suple 
începătoare în viața de femeie și de-asta nervoase
fetele astea care sparg farfuriile ca să nu le spele
mănâncă salata din palmă
sug buzele bărbaților de orice vârstă
pentru că pot să-și vopsească părul
în culorile curcubeului și să strălucească în soare
cu indiferența unui ciob 
în care se pierd razele după-amiezii
iubesc fetele astea tinere devenite femei
pentru că așa vor ele apoi supărate
nu se așteptau să fie respinse de celelalte femei tinere
dar totuși trecute prin viață care se mint că-și iubesc
bărbații triști și flămânzi vrând altă rețetă
altă față alți sâni să-și acopere privirile obosite
nimeni  nu le poate iubi ele sunt singure și triste
ca un vers uitat și rămân așa rămân așa
pentru că doar așa doar așa
ele mi-s dragi ca rana din venă

Mihai PĂCURARU

 În chinul de a atinge cuvintele rostite

Mi-am imaginat o scenă în plin teatru omenesc
de curgere a palmelor timpului, țepi de
nisip opulent în deșert, despletit de
limbile de colivie prin care privesc
cu spaimă dezvelirea muntelui atins
de sclipirea de orgă a Mării Tiberiadei.

Eram în cântarea cuvintelor,
și mă zbăteam ca un prunc înotând printre ele,
tunet plăcut cu ploaie și foc ce nu arde
bogăție de cuvinte în scară spre ceruri;
atingeam cuvintele rostite și miroseau a smirnă, a 
cimbru, a ceară 
și a înger.
Ce ușoare erau, mă acopereau zăpadă cuvintele
care schimbaseră muntele în masă
în centrul ospățului de înțelepți.
În focul limpede de fulgi roșii de imagini,
Iisus rostea rugăciunea către Tatăl,
iar eu, încremenit cum Dumnezeu privea

și rupea petalele acestui imens trandafir
de cuvinte-ființe întinse spre El,
pe rând, iar peste noi cădea o ploaie roșie,
o ploaie de lacrimi cădea.
În fața altei lumini, rugă prin noroi pornea:
Mai naște-mă, mamă, o dată,
mai naște-mă-n zori, cu fruntea lipită de soare;
re-naște-mă, Doamne, ca om,
naște-mă, mamă, ca fiu.
Și  pentru mine,
a scos dintr-un săculeț runa W,
a luat-o și a aruncat-o în somn,
ca prin explozie
să piară lumina.

Devenisem un singur trup: eu, tatăl meu și fiul meu,
iar Iisus turna cuvintele rugăciunii în botez de viață.

 Cu felinare aprinse, îngerii caută suflete rătăcite
 
Lumina mă roagă în limba soarelui
printre spinii unei dimineți de mai
aproape de mine, de cer, de vreascurile din
drumul topit prin pustiul pe care îl am seară de seară.
Îl zăresc fosforescent ca o mirare în drumul plantat
cu semne roșii de întrebare, semne de alunecare din vârful

chintă roială



87

muntelui, unde am urcat noaptea, iar dimineața sfredelirea
razelor ca semințele prin pământ, ca semințe printre nori,
încolțește; ce de iarbă, ce de verde ca mările și oceanele, verde de valuri
și lumina asta obsesivă ce sparge valurile, focul verde și lumina
din spini, îmi aliniază pașii împleticiți de animal nou-născut.
Privesc și mă pierd în jungla cu iarbă, cu oameni, cu fiare,
lumină, și în jurul meu flori de măslini nedorite
de albine înainte de momentul zero al fructului.
Ceea ce scriu este ziua ce trece prin mine și fructele ei dulci și 
amare,
au colți, au sânge, și mă las răstignit în joacă, prin aceeași iarbă,
privind cum noaptea îngerii în cer,
cu felinare aprinse, caută suflete rătăcite, noaptea noastră întreagă,
punți pentru mine, omul rătăcit de Dumnezeu și câini prin zăpezi!

 Floarea ce trece în fruct

Trei scaune așezate la malul mării,
în trei direcții îndreptate,
ca la o margine de livadă cu măslini înfloriți,
ca la o margine de vie înflorită.

Tu ești aproape de durerea plăcută
flori albe de măslini -
și vinul, sângele și uleiul
trec prin tine cu spuma sărată,
o parte rămâne, o parte pleacă,
nu știi ce parte pleacă, nu știi ce parte rămâne.

Floarea trece în fruct, copilul se zbate în tată și bunic,
deasupra un stol de pescăruși scăpați de la nebuni
taie liniștea sacadată pe o prăjeală de nisip, și iar strig
spre cele două scaune, care încet, trăgând din odgonul
rotundului orizont, se înfășoară și strâng ca un foc de 
iubire,
și iar strig, iar în jur pictorul harnic șterge culorile, 
marea lasă doar
cele trei scaune îndreptate spre nimicul orb.

 Poemul florilor de măslini

Alunecare de aur în focul pădurii,
lună după lună, lanț de timp scurs parcă din ploile
ce ne lovesc la intervale egale;
durere de exil în cel mai cenușiu ungher, țipăt de 
pasăre,
țipăt de animal din care durerea țâșnește și mă doare,
ca un nor stors de apă, obligat să alunge alți nori
în jocul sfâșierii pielii de colții altui ceas derulat sub 
clopot.

Am adunat, nimic n-am lăsat în afară  decât coaja 
semințelor,
miezul în mine durea facerea, prefacerea.

Priveam eu, exilatul, și privitul îmi ardea trupul 
cu toate semințele lumii încolțite în mâini, în ochi-
funii verzi neîndurătoare mă târau.
Între măslini înfloriți, pe dealul ce domină marea,
recitam împreună ,,Tatăl nostru”, și nu știam dacă
exilul se încheiase sau mersul spre
golul din mine, golul din tot
se va umple vreodată. Amin!

Maria IEVA

 Apel

Am rămas femeia născută din vină,
Cu palme de vânt şi buze de dor,
Dar apa din pleoape e tot mai puţină
Şi braţele crucii de-o vreme mă vor.

Zăpada din gânduri se cerne-n cuvinte,
Trecutul rămâne presat între foi,
Pe drumul uitării ne-aducem aminte,
Căci sufletul trece de margini, vioi...

Un nor îşi dezbracă veşmântul de rege
Şi stropii iubirii priveşte-i cum curg;
Dar mările toate încep să se-nchege,
Ca foşnetul zării în ochiul demiurg.

În visele tale dorinţa mea geme,
Tu ştii cum mă doare azurul din piept?
Să cer altă viaţă? E mult prea devreme...
Să cer o tăcere? E poate nedrept...

 Tunelul din oglinzi

De unde vii, străine, să te întorci, nu-i chip,
Pe malurile vremii n-ai plaje cu nisip,
Nici frunze-ngălbenite, nici fluturi rotitori,
Doar urme de iubire – înveți din nou să zbori.

În fulgerarea clipei toți norii să-i despici
Și dincolo de stele, de cazi, să te ridici;
Pe-acolo unde apa să cânte a-nvățat,
Izvoarele durerii din pleoape au secat.

Dar dacă ies din stele doar voaluri colorate
Și valuri de uitare te vor lovi din spate,
Tu brațele pe cruce să nu le mai întinzi,
Când intri-n labirintul străinelor oglinzi.
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 Oscilație

Oscilez între un punct și o treaptă,
Ca un cântec de rouă captiv în ecou;
Înainte e-o lună cu fața pătată,
Înapoi o clipă a intrat în depou.

M-apropii de punct, dar punctul dispare,
Sar unii din muchia lunii în foc
Și vântul împinge-o corabie-n mare,
Prin ușa tăcerii căzută din scoc.

Un cântec își duce ecoul în sân,
Iar bobul de rouă înghite furtuna;
Un drum mă așteaptă, dar încă rămân,
Pe treapta pe care se sprijină luna.

 Cântec fără păsări

Urme pe sub turme, duc apași sub pași,
Sub arcada nopții hodinesc arcași,
Trag cu flori de sânge-n inimi tinerele,
Care fură raze de după perdele.

Clipocesc sub vetre zvonuri de strămoși,
Fulgii dau zăpezii ochii lor apoși,
Se opresc pe-un creștet luminat de sfânt
Care cerne fire de nărav în vânt.

Ceaţa prinde formă, forma prinde viaţă,
Flacăra ţâşneşte dintr-un cub de gheaţă;
Cântec fără păsări – răsturnate goluri –
Este ora zero, se împart noi roluri.

 Exercițiu

Dezlipit de formă, mă întorc la tine
Cum se-ntoarce Fiul într-un strop de mir,
Firele din care mi-ai urzit destine
Dintr-un nor de abur cer să le deșir.

Am sfinţit durerea aşteptând să treacă,
Mi-au vorbit copacii, pietrele, cenuşa;
Voci necunoscute – un ecou de toacă –
Deschideau în taină către ceruri ușa.

Raze argintate coborau din astre,
Agățând icoane de pereții zării,
Lacrimi de iubire deveneau albastre
Și urcau prin lujeri către miezul verii.

Am întins o mână să închid o rană,
Încercam să vindec viața fără vis,
Dar pe după zare mi-a zâmbit o ană
Și-am văzut în mine omul indecis...

Clopotul ce-adună viața netrăită
Primenea azurul încă somnoros,
Când o rază pură, dintr-un gând venită,
A întors grăbită nopţile pe dos.

 Margini

Trage o zare un pic mai aproape,
E sărbătoarea golului extins,
Din marginea uitării vor să scape
Durerile pe care le-am învins.

Secundele din ornic se deșiră
Și vânturile umblă alandala;
Străin de clipe, clipele se miră
Că depărtarea și-a pierdut croiala.

Ieșit din formă, timpul se dilată,
Ca mai apoi un punct s-absoarbă tot,
Lăsând în urma lui o pată
Ce sângerează, încă, în chivot.

Dar scăpărarea clipei nu așteaptă
Ecoul umbrei prinse sub eclipsă
Și punctul, care-i răstignit pe dreaptă,
Își regăsește marginile lipsă.

chintă roială



89

Marian ILEA

Primul caz de Covid din Desiştea

În cimitirul bisericii din Deal e adunată lumea 
din Desiştea. E 16 decembrie, anul 2020. Ştefan Indrei e 
în sicriu. Mort. „L-o adus de la corhazu’ din Vişeu”, zice 
frate-so, Găvrilă Indrei. „Ştefan o fo’ mai mare ca mine 
cu doi ai, io am optzăci şi unu”, mai zice Găvrilă Indrei. 
Nu-l ascultă nimeni. Babele din Desiştea tac, încruntate. 

„O stat sîngur în casa din Deal pe care-o are-n 
Desiștea. Zăce ai de singurătate fără Agripă, muierea 
lui. O sunat-o amu’-s două săptămîni, la ceasurile trii 
de dimineaţă. I-o zîs: ‘Agripă, îi gata. Cheamă Salvarea 
şi hai şi tu cu iè, să-ţi dau banii de-nmormîntare, că mă 
sufocă Covidu’ ăsta de-amu’”, mai zice Găvrilă Indrei. 

„Da’ vezi că n-o murit de boala asta. O zîs ceia 
de la corhaz că s-o vindecat da’ c-o puşcat inima-n iel, 
săracu’. Adică, o murit în somn. Aşè ne-o zîs medicu’ 
cela nou şi tînăr, Richard şi nu mai ştiu cum. ‘O fo’ un 
nene simpatic şi-mi pare rău de iel, da’ de la vîrsta asta 
puţini scapă, nene Indrei.’ N-o mai vrut să trăiască. După 
ce l-o umplut cu tuburi să-i deie oxigen. Io-l cunosc pă 
Ştefan, că mi-o fo’ frate. O gîndit că-i prizonier acolo, 
s-o dus o dată la budă, mai la-nceput de boală. O pticat 
acolo, că i-o fo’ rău din cauză de tiroidă. De-atunci o 
avut pamperşi. Da’ tăt de-atunci nu s-o mai sculat din 
pat. S-o infectat la plămîni, iel care zăce ai n-o vinit de 
la casa din deal cu aer curat nici pîn’ la Agripă, muierea 
lui. I-o mai scris doctoru’ cela tînăr şi-un cancer sub 
ochiu’ drept. C-aşè-i cînd te duci pîn corhazuri, te caţi 
de-o boală şi-ţi găsăsc ăia cinci”, mai zice Găvrilă Indrei. 

„Da’ nu de Covidu’ o perit Ştefan, că are foaia 
de moarte pă care scrie c-o făcut anticorpi. Da’ nici de 
cancer n-o perit şi nici din celelalte boli nu i s-o tras. 
N-o mai vrut a trăi şi-aşè-i cînd omu’ să satură. Ştiu asta 
pentru că l-am sunat şi-am vorbit cu iel un ceas întreg 
la telefon. ‘Măi, Găvrilă, m-oi duce. Hai să cîntăm 
împreună ceva creştin’. Şî cum mai ierau trii săptămîni 
pîn’ la Sfîntu’ Crăciun, am colindat. Şî iel o cîntat cît o 
vrut şî cît o putut. Pîn-o zîs: ‘Mulţam, frate Găvrilă’. 
De-atunci n-o mai răspuns la telefon. Nici la Agripă, 
nici la mine. Că sîmţè că de ne-aude, nu se mai poate 
duce-n drumu-i, că-l ţînem în loc. 

Atîta o fo’ tăt. Ş-amu-i în copîrşău închis, da’-i 
voie să stăm la mormîntare. Sîntem douăzăci cu popa. 
Vinè tăt satu’, da’ s-o auzît de Covidu’ ăsta şî oaminii 
o rămas acasă. C-aşè-i în Desiştea, ştim să ne ferim de 
boala asta”, mai zice Găvrilă Indrei.

„Taci, fă bine şî taci din gură, că nu-s la 
mormîntarea omului ca să-te aud pă tine”, zice Agripă 
Indrei, de şaptezeci şi cinci de ani. Îmbrăcată în negru, 
de la lecrec, cojoc pînă la zadie. 

Popa îşi face treaba. Ştefan Indrei e în pămînt. 
„Îi acolo unde-om mere tăţi pă rînd”, zice Agripă, 
mulţumită. „M-am spăriet că mi-l dă-ntr-un sac. Da’ n-o 
fo’ aşè. L-am văzut, că mi l-o arătat ăla de la pompe 
funebre cu ăla de la morgă, să-l recunosc. Iera iel, în 

hainele cu care-o mărs cu Salvarea, da’ tare slab o fo’, că 
l-o hrănit numa’ cu perfuzii. N-o mai mîncat din cauză 
c-avè pamperşi, o băut numa’ apă, şî s-o dus în două 
săptămîni jumate. Ăla de la pompe funebre o zîs: ‘Tanti 
Agripă, tătă treaba face patru mii de lei şi ţi-l ducem la 
groapă, cu sicriu, cu transportu’. Că nu-i sta-n Vişeu, că 
ai alte treburi de tomnit în Desiştea’. I-am dat banii, că-i 
avèm de la Ştefan, cînd m-am dus cu Salvarea la casa 
din Deal. O scos o sută de milioane şî mi-o zîs: ‘Aci-s, 
Agripă. Să-i folosăşti unde trebe, da’ să m-aduci în 
Desiştea-n cimitiru’ Bisericii din Deal. De nu-ţi ajung, 
pune şî de la tine’. Da’ o şî rămas bani. Îs vremuri atîta 
de pocite, că-i mare lucru să-ţi îngropi omu’ cum cere 
biserica şî rînduiala. Da’ io am reuşît, şi-s mulţămită”, 
zice Agripă Indrei către Ileană Dunca de şaptezeci de 
ani, coborînd pe drum către centrul Desiştei.

***

Agripă Indrei şi Ileană Dunca au rămas în drumul 
Desiştei. Povestesc. Trec pe lîngă ele cei care vin de la 
mormîntul lui Ştefan Indrei. Agripă Indrei e în dreptul 
casei şi lîngă gardul de unde începe curtea casei Ilenei 
Dunca. Numai Găvrilă Indrei n-a trecut pe lîngă cele 
două. A plecat supărat la el acasă. 

Ileana Dunca: S-o dus, Agripă, s-o dus şî Ştefanu’ 
tău.

Agripă Indrei: Aşè mi-o zîs, Ileană, parcă-ai 
fost acolo, cînd m-o lăsat Salvarea în drum, hăpt aci, 
Ştefan mi-o zîs: „Agripă, amu’ m-oi duce dară!”. Şî 
s-o dus. De-atunci l-am văzut numa’ la morgă. Să-i fac 
recunoaşterea. Cu doctoru’ ăla tînăr care-o vrut să mă 
vadă, cu ăla de la pompele funebre şi cu ăla de la morgă. 
Ăla care l-o tratat mi-o zîs: „Tanti Agripă, am venit să 
vă spun că nenea Ştefan o fo’ ca un bunic pîntru mine 
şi că n-o murit de Covid, o murit de-alte complicaţii”. 
Da, Ileană, n-o murit de Covid, da’ de la Covidu’ ăsta i 
s-o tras.

Ileana Dunca: Dacă zîce doctoru’, aşè trebé că-i, 
Agripă! A mieu s-o dus de zăce ai. De tînăr, Agripă! M-o 
lăsat sîngură pă pămînt! (Se vaită.)

Agripă Indrei: Taci, Ileană! Trece lumea şi crede 
că te vaiţi după Ştefan a mieu. Văsălie-a tău o murit 
tînăr că nu tare postè. Io şi Ştefan postèm. Oaminii care 
postesc trăiesc mult. 

Ileana Dunca: Aşè-i, şî io postesc, Agripă. Şî 
soacră-mea o postit, Anuţa lu’ Dunca. Dumnezău s-o 
ierte! Tăte zîlele le-o postit, pîn-o plinit nouăjdoi de ai, 
scăpa de tăte grăsîmile celea pîn mîncarea de post şî pîn 
rugăciuni. Nouăjdoi de ai şî-ntreagă la minte, Agripă. 

Agripă Indrei: D-apoi aşè o fo’ şi cu mama, pă 
care-o chema ca pă mine, ori pă mine ca pă iè, că-i port 
numele aiesta, care-n Desiştea nu-i. Da’ s-o cuntit satu’, 
la-nceput o fo’ mai greu. Că nu-i uşor să zîci „Agripă”, 
de n-ai mai zîs. Cu tine-i bine, că Ilene mai îs. Aşè că, 
Ileană, mama Agripă o trăit o sută cinșpe ai, o fo’ ipănă 
la cap, da’ o ţînut tăte posturile, aşè cum fac şî io, şî 
Ştefan le ţinè, pîn’ n-o apărut Covidu’ iel n-o întrat veci 
pă poarta corhazului şi-o lucrat numa’ ce trebe şî ce-i 
voie-n zîlele posturilor. Mama m-o-nvăţat şî pă mine, 
de pruncă. Zîcè: „Agripă, o samă de muieri din Desiştea 
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zîc că-i greu a posti. Da’ nu le-asculta. Numa’ prima 
săptămînă-i greu, că te gîndeşti c-ai mînca cela fel ori 
celălalt, da’ după aia nu te mai gîndeşti”. Şi-aşè o fo’. 
I-am zîs şî omului mieu ce mi-o zîs mama şî iel o prins 
a posti.

Ileana Dunca: Aşè-i, Agripă. Degeaba... a mieu 
n-o postit şî m-o lăsat sîngură. Şî l-am cătat de-un Sfînt 
Andrei, ori Indrei, în vis, să văd care mi-a hi ursîtu’. În 
noaptea aia de triizăci noiembrie, cum îi obiceiu’ din 
Desiştea, am făcut o turtă sărată de fărină de grîu, am 
copt-o între pietroaiele de la cuptior, am adus lemne 
din trii grădini, şî din a ta grădină am luat, că iera la-
ndemînă, Agripă. Turta ceia o fo’ de mărimea şî forma 
roatei fusului. Şî cînd o prins a ieşî stelele pă cer, am 
mîncat jumate din turtă, cealaltă jumate am pus-o sub 
perină. Păste noapte mi s-o arătat ursîtu’, iera a mieu, 
Văsălie Dunca, mi-o adus o cană de apă-n vis, c-o crezut 
că mi-i săte. Iel o apărut, pă iel l-am luat, şî tăt sîngură-
am rămas. Că s-o dus. 

Agripă Indrei: Noi postim cu Dumnezău înainte, 
Ileană. Da’ nu-n tăte zîlele. Lunea, miercurea şî vinerea. 
Io de cînd ieram pruncă. Ştefan, de cînd m-o luat ca 
muierea lui. Da’ aieştea tineri de azi nu mai vor s-audă 
de-astea cu postu’. Nu ştiu ce s-a alege de iei. Îi prè mult 
bine, Ileană. Şî de Dumnezău o uitat lumea. Şî nu-i tare 
bine că nu mai au credinţă în iei. 

Ileana Dunca: Aiesta-i mare bai pă pămînt. Nici 
bolile nu mai îs cum o fo’. Tinerii ascultau de-ăia bătrîni 
în familii-n Desiştea. Mai ascultă şi-amu’. Ceialalţi, 
care-s duşi, că-n anii ăşti din urmă mulţi o mărs, nu mai 
ascultă de nime. Cînd vin acasă, îi văd pă coconii miei 
şi-a omului mieu, m-ascultă pă loc. Mai departe, pîn 
Belgia, pă unde s-o dus să şadă, ce fac, nu ştiu.

Agripă Indrei: Oricum, ar trebui să fie mai 
temători de Dumnezău, Ileană.

Ileana Dunca: Tăţi ar trebui să fim mai temători, 
Agripă. 

Agripă Indrei: Pruncii miei şi-a răposatului şî 
pruncii lor n-o mărs din Desiştea, îs aci, şi mulţumăsc la 
Bunul Tată Ceresc, că-i mai mare boală ca Covidu’ să nu 
fie tineri în Desiştea. Lumea noastră umblă la biserică, 
Ileană, c-aşè trebe şi-aşè-i bine.

Ileana Dunca: M-oi duce-n casă, Agripă, că m-o 
luat frigu’ ăsta de decembrie, da’ oi vini mai încolo-n 
poveşti. Aşè îi cum ai zîs. Mărg tăţi la biserică. În 
Desiştea. Vin cu Dumnezău înainte! 

Agripă Indrei: Cînd l-am văzut pă doctor, în 
Vişeu, am ştiut că nu mai sînt doctori ca demult. Dacă 
iera vestitu’ Frenchel, care m-o scăpat cînd nu m-am 
mai putut duce la closet după prima naştere şî i-am spus: 
„Ori îmi dai ceva să pot merge, ori mă omor”. O rîs şi 
m-o făcut ca-nainte. Păcat că l-o luat şî pă iel Dumnezău. 
Dacă-n locu’ lui Richard iera doctoru’ Frenchel, altfel 
stătè treaba şî cu Ştefan a mieu, şî cu Covidu’ lui. Te-
aştept să vii mai pă sară, Ileană, că-i bine să hii cu cineva 
în sara cînd ţi-ai îngropat creştineşte omu’. 

 

Dan Matei ALIMAN
Profil critic: Gheorghe Perian

Gheorghe Perian este un critic și istoric literar 
contemporan. Se încadrează în curentul postmodernist 
ce s-a manifestat în literatura română începând cu anii 
1980. Provine din grupul de scriitori constituit la Cluj în 
jurul revistei ”Echinox” și este un reprezentant al criticii 
universitare clujene.

Date biografice
Gheorghe Perian s-a născut la 12 ianuarie 

1952 în comuna Cenad, județul Timiș. A absolvit 
școala gimnazială din satul natal și Liceul teoretic 
din Sânnicolau Mare. A urmat cursurile Universității 
„Babeș-Bolyai” din Cluj, Facultatea de Filologie. 
Printre profesorii săi s-au aflat Ioana Em. Petrescu, 
Liviu Petrescu, Mircea Zaciu și Liviu Rusu. Ca student 
a fost redactor al revistei „Echinox”. După absolvirea 
Facultății, a lucrat ca profesor în diferite localități din 
județul Mureș (Reghin, Nazna, Sâncraiu de Mureș), 
iar după Revoluția din 1989 a predat literatura română 
la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, Facultatea 
de Litere. Din 2008 până în 2017 a fost și redactor al 
revistei „Vatra” din Târgu Mureș.

Perioadele
Activitatea literară a lui Gheorghe Perian se 

încadrează în patru perioade. Cea dintâi a fost perioada 
bănățeană (1967-1971), când viitorul critic (pe atunci 
elev de liceu) culegea folclor din satul natal și scria 
versuri. Unele dintre acestea au apărut în traducere 
germană în revista „Neue Literatur” în anul 1971, 
constituind debutul său literar. A urmat perioada 
clujeană (1972-1976), când activitatea lui literară 
s-a desfășurat în paginile revistei „Echinox”, al cărei 
cronicar literar a fost. Pe lângă recenziile și eseurile 
publicate în „Echinox”, a îngrijit și prefațat o ediție din 
scrierile lui Mihail Chirnoagă, Basoreliefuri, apărută 
în 1977. În perioada târgumureșeană (1977-1989) a 
colaborat cu articole de critică literară la revista „Vatra”, 
unde a susținut rubrica „Scriitori ce vin”, consacrată 
scriitorilor „optzeciști”, aflați atunci la primele lor 
volume. Din acei ani datează cărțile sale cu subiect 
postmodernist, ce vor apărea mai târziu. Alte subiecte 
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abordate atunci au fost meliorismul în literatura română 
postbelică, recrudescența romanului istoric, problema 
generațiilor literare, criza romanului despre „obsedantul 
deceniu” și revirimentul prozei scurte. A urmat a doua 
perioadă clujeană (1990-2018), în care Gheorghe Perian 
s-a consacrat criticii universitare, publicând cărți de 
erudiție, exegeze asupra unor scriitori clasici români, 
articole pentru dicționarele elaborate la Cluj în acea 
vreme (Dicționarul Scriitorilor Români și Dicționarul 
analitic de opere literare românești). A coordonat seria 
de Studii de literatură română recentă, din care au apărut 
trei volume: Teme și motive literare în proza scurtă, în 
2016, Contribuții la istoria realismului socialist, în 
2017, și Istoria postmodernismului prin antologii, în 
2018.

Domeniile
În activitatea lui critică, Gheorghe Perian a arătat 

interes, în principal, pentru patru domenii de cercetare. 
Primul a fost literatura română postmodernistă, 
pe care a început s-o comenteze încă din perioada 
târgumureșeană, deci de la începuturile ei, și despre 
care a scris trei cărți, una analitică (Scriitori români 
postmoderni, 1996), una programatică (Literatura în 
schimbare, 2010) și una teoretică (Ideea de generație 
în teoria literară românească, 2013). Următorul 
domeniu, intrat în atenția criticului mai târziu, în a 
doua perioadă clujeană, a fost acela al poeziei naive 
românești din epoca veche. Două cărți stau să ilustreze 
această direcție de studiu delimitată teoretic și practic 
de Gheorghe Perian: A doua tradiție. Poezia naivă 
românească de la origini până la Anton Pann, din 
2003, și Antologia poeziei naive românești din secolul 
al XVIII-lea, din 2006. Al treilea domeniu a fost acela 
al romanului creștin (gen romanesc apărut în literatura 
română în perioada interbelică, sub influența scriitorului 
rus Fiodor Dostoievski). Reprezentativă în acest sens 
este cartea Despre Gala Galaction, din anul 2005. Și, 
în fine, al patrulea domeniu spre care Gheorghe Perian 
s-a îndreptat, tot în a doua perioadă clujeană, a fost 
literatura română simbolistă, analizată într-o secțiune a 
volumului Scriitori care au fost, publicat în 2011.

Genurile
În ordine cronologică, lăsând la o parte versurile 

din tinerețe, fără continuitate în etapele următoare, 
primul gen practicat de Gheorghe Perian a fost critica 
literară. A scris articole de susținere a scriitorilor 
postmoderniști, îndeosebi în paginile revistei „Vatra”, iar 
mai târziu, în aceeași revistă, a pledat pentru o revizuire 
a judecăților critice formulate înainte de 1989 și pentru 
o reevaluare a operelor apărute în anii comunismului. În 
a doua perioadă clujeană, deși n-a părăsit cu totul critica 
literară, s-a manifestat cu precădere pe terenul istoriei 
literare. Ideea lui, ca istoric literar, a fost că la începutul 
secolului XXI au apărut informații și interpretări noi, cu 
o pondere destul de însemnată pentru ca o reconfigurare 
a istoriei literaturii române, după un alt tipar decât cel 
călinescian, să devină posibilă. S-a referit, în esență, 
la necesitatea ca istoria literaturii să-și lărgească sfera 

în așa fel încât, alături de literatura cultă și de folclor, 
delimitate în epoca romantică, să poată cuprinde și 
celelalte două literaturi, recunoscute în postmodernism: 
literatura naivă și cea de consum. În sfârșit, câteva din 
studiile sale se înscriu, ca gen, în sfera de abstracțiuni 
a teoriei literare. Expresia programatică a preocupărilor 
de această natură a fost un articol din 2014, apărut în 
revista „Vatra” sub titlul Chemarea la teorie. În cuprinsul 
acestuia, autorul pleda pentru înnoirea limbajului 
critic, prin crearea de către teoreticienii români a unor 
concepte noi, operaționale, în concordanță cu evoluțiile 
ce s-au petrecut în literatură. Noțiunile de mai sus 
(revizuire, reevaluare, reconfigurare) și altele utilizate 
de Gheorghe Perian (sediționism, experiment etc.) se 
subsumează toate unui concept regent, cel de schimbare. 
Este conceptul care a dat și titlul cărții sale programatice 
din 2010.

Personaj literar
În povestirile unor scriitori contemporani, pe 

care criticul i-a întâlnit, apar personaje episodice, 
uneori și principale, sub a căror conduită Gheorghe 
Perian s-a recunoscut pe sine. Un asemenea personaj 
este Petru Francisc Racolțea din povestirea lui Mihai 
Sin, Duel, publicată în 1989, în volumul Rame și destin. 
În portretul făcut lui Racolțea se oglindește chipul lui 
Gheorghe Perian la tinerețe, așa cum criticul era perceput 
în redacția revistei „Vatra”, unde Mihai Sin deținea o 
funcție de conducere: „Cândva, cu mulți ani în urmă, 
pe când Brejan era director, de el depinsese promovarea 
lui Racolțea, pe atunci foarte tânăr, abia terminase de 
câțiva anișori facultatea. Fraged, impetuos și rezervat în 
același timp. Neștiind încă să-și ascundă pornirile, să-și 
controleze mușchii feței, privirea, vocea. Și nici măcar 
nu se străduia, nu încerca să învețe. Îți intră, domnule, în 
birou, un băiat ca ăsta, sau chiar dacă ar fi fost mai copt, 
tot subaltern era, îți intră în birou și te sfidează. Nu bate 
cu pumnul în masă, nu înjură, nu face istericale cerându-
și cine știe ce drepturi iluzorii, în sfârșit, pare un ins 
civilizat. Și totuși sfidează, îl simți de cum deschide ușa 
capitonată: parcă l-a născut mă-sa între uși capitonate 
și le deschide de când lumea, fără nici o sfială. Nu dă 
buzna, dar n-are nici o umbră de respect pentru ceea ce 
ar trebui să reprezinte spațiul în care intră și chiar ușa 
pe care tocmai a deschis-o, de ce nu, fiindcă la urma 
urmei, oricât de democrat ai fi, trebuie să accepți că nu 
e o ușă oarecare, ci o ușă aparte, un simbol al autorității, 
al ordinei, al unor ierarhii acceptate și, prin urmare, 
democratice”. 

Alte povestiri în care Gheorghe Perian apare ca 
personaj și care îl surprind la maturitate, în mijlocul 
studenților săi de la Universitatea din Cluj, au fost 
publicate după 1989, sub semnătura unor scriitori din 
generația tânără. Într-o povestire de Anca Hațiegan, 
B&B (Bătrânul și Balerina), din revista „Echinox”, nr. 
10-11-12, din 2002, Gheorghe Perian este văzut ca un 
flâneur, pășind agale și fără un scop anume pe străzile 
vechi și întortocheate ale orașului, preocupat, asemenea 
pictorilor impresioniști, numai de bucuriile efemere 
ale retinei: „Bătrânul intră într-o librărie. Băiatul îl 
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spionează prin ușa transparentă. Răsfoiește o carte, 
absorbit, dar nu cumpără. Iese. Fixează o vitrină în care 
sunt expuse mezeluri, patiserie, lactate. Le-ar încerca, 
dar, nu, a trecut mai departe. Cotește la stânga când nu 
te-ai aștepta, pentru că nu are ce să caute într-acolo, 
unde străzile se îngustează, se fac cât niște ulicioare, 
se comprimă sugrumate între pereți de case dărăpănate, 
unii proaspăt spoiți cu var. Ce-i drept  ̶  pitorești... Aici 
aerul se rarefiază, zgomotul orașului nu pătrunde, deși 
în plin centru... Pașii se pierd, ca fâlfâit de aripi... Câte 
un moșneag ițește capul la vreo fereastră, de după un 
pervaz încărcat cu ghivece de flori. S-au oprit amândoi 
în dreptul unui zid înalt, în semi-ruină  ̶  vechi zid de 
apărare, din centura de castitate a burgului medieval... 
Lângă un anticariat  ̶  aha!... Bătrânul are însă alte 
intenții... Pe el nici nu-l bagă în seamă. A înțepenit 
locului, cu ochii în văzduh  ̶  cel puțin așa își închipuie 
la început băiatul. După care îl zărește și el: un copac-
copăcel  ̶  o tufă de liliac înflorit, cu ciorchini violaceu-
vineții înfoiați în soare, care crește chiar pe creasta 
zidului cel vechi, pe o brazdă de pământ purtat acolo 
sus-sus de vânt, fir după fir, fărâmă peste fărâmă... Au 
stat așa, fără ca nimeni să-i deranjeze...”

În romanul lui Alexandru Vakulovski, Pizdeț, 
publicat în 2002, Gheorghe Perian este prezentat ca 
un profesor cu idei „fracturiste”, susținând la cursurile 
lui că subcultura de cartier ar putea fi o sursă de luat în 
seamă pentru înnoirea poeziei românești: „La o oră a 
profesorului la care făceam ce puteam ca să nu lipsesc 
cumva vreodată, într-o ciudată paranteză, cum obișnuia 
să facă spre marea mea satisfacție, căci intra într-un fel 
de transă, vorbea despre ceea ce nu programase, a spus 
că, da, hip-hopul, cultura aceasta de cartier, va deveni 
ceva important, uitați-vă de exemplu la poezia lui Geo 
Dumitrescu, care era total anti-culturală, sau cel puțin 
așa credeau el și alții. Hip-hopul, subcultura de cartier 
ar putea să devină cândva o cultură importantă. // Buru 
a fost atunci răutăcios, zicându-mi că nu știe dacă 
profesorul ar mai avea aceeași părere după o întâlnire 

cu băieții de cartier. M-a mirat acceptarea aceasta, era 
între vârsta mea și cea a profesorului o diferență destul 
de mare, dar uite că el a acceptat ceea ce eu încă nu 
reușeam să fac”. 

Cărți publicate: Scriitori români postmoderni, 
Editura Didactică și Pedagogică, București, 1996; Pagini 
de critică și de istorie literară, Editura Ardealul, Târgu 
Mureș, 1998; A doua tradiție. Poezia naivă românească 
de la origini până la Anton Pann, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 2003; Despre Gala Galaction, Editura Limes, 
Cluj-Napoca, 2005; Antologia poeziei naive românești 
din secolul al XVIII-lea, Editura Limes, Cluj-Napoca, 
2006; Dezlegarea la cărți, Editura Limes, Cluj-Napoca, 
2006; Literatura în schimbare, Editura Limes, Cluj-
Napoca, 2010; Scriitori care au fost, Editura Dacia XXI, 
Cluj-Napoca, 2011; Ideea de generație în teoria literară 
românească, Editura Limes, Cluj- Napoca, 2013.

Ediții îngrijite: Mihail Chirnoagă, Basoreliefuri, 
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977; Alexandru 
Obedenaru, Amintirile unui poet decadent, Editura 
Limes, Cluj-Napoca, 2010 (în colaborare).

Volume coordonate: Studii de literatură 
română recentă, vol. I: Teme și motive literare în proza 
scurtă, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2016; Studii de 
literatură română recentă, vol. II: Contribuții la istoria 
realismului socialist, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2017; 
Studii de literatură română recentă, vol. III: Istoria 
postmodernismului prin antologii, Editura Limes, Cluj-
Napoca, 2018.

Volume colective: Competiția continuă. 
Generația 80 în texte teoretice, coordonator Gheorghe 
Crăciun, Editura Paralela 45, Pitești, 1994; Dcționarul 
Scriitorilor Români, vol. I-IV, coordonatori Mircea 
Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Editura Fundației 
Culturale Române și Editura Albatros, București, 1995-
2002; Dicționar analitic de opere literare românești, 
vol. I-IV, coordonator Ion Pop, Casa cărții de știință, 
Cluj-Napoca, 1998-2003; Echinox 50, volum coordonat 
de Ion Pop și Călin Teutișan, Editura Școala Ardeleană, 
Cluj-Napoca, 2018.

Legenda la poza!!!!!!!
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Leo BUTNARU
Despre timp, între șotron și bolero

Ce să mai vorbim: nu mai sunt timpurile alea... Cu toate 
ale lor. Inclusiv cu filme indiene, după care coșurile de la ieșirea 
din cinematograf se umpleau cu șervețele de hârtie fleșcăite 
de lacrimi, iar până să înceapă proiectarea filmului următor 
supraveghetorii sălii se întâmpla să trezească din leșin câte vreo 
spectatoare supersensibilă.

(Ah, iar pe timpul romantismului, duduile se întorceau 
de la întâlnire cu sutienul umed de lacrimile iubiților!...)

Pe timp de coronavirus, parcă între sâmbătă și duminică 
a mai apărut o zi de așa-zisă odihnă. Foarte neliniștită și ea. Cu 
interdicția de a merge la filme indiene, să te mai descarci, să te mai 
răcorești. În buzunar, în poșetă șervețelele, umede acum un timp, 
însă nefolosite, s-au uscat. Hârtie aspră, ce mai! Foșnitoare... A 
tristețe... Precum gazetele. Și ducându-te cu gândul la timpurile 
în care cititorii de poezie erau mult mai mulți decât cititorii de 
gazete. Timpurile în care, să zicem, în ziua anunțării Premiului 
Nobel, cititorii, exegeții, însăși literatura, lumea, de emoție își 
țineau respirația. Azi, însă, la acel moment, toți respiră oarecum 
gâfâit, a dezamăgire nu că probabilă, ci sigură.

Nu, nu mai sunt timpurile alea... Ci sunt vremurile cu: 
„Atenție: filmul poate să conțină scene cu caracter sexual”. 
(„Păi, conține sau nu? Să nu pierd timpul degeaba!...”) Dar nu, 
nu sunt ca timpurile alea, cu filme indiene, cu interminabile 
cântece de dragoste, nupțiale!... (Mda, aveau și ele un defect nu 
prea însemnat: 2-3 ore de declarații amoroase, dar fără tu, colea, 
un sărut... Pe când azi, una-două și... Se cam știe ce... Nu numai 
pupăciune...)

Da, nu, nu mai sunt timpurile alea... Iar dacă e să ne 
referim de asemenea în context asiat, pandemia pare a veni de 
la numele panda, a animalului care mănâncă 12 ore din 24, ca 
omul, acum, pe timp de coronavirus... Omul care tot mănâncă, 
mănâncă, mănâncă non-stop, cu dorința și gândul de a-și petrece 
timpul cât mai frumos. Însă timpul se duce și nepetrecut... Iar 
omul mănâncă, mănâncă, mănâncă în continuare, pe timp de 
pandemie, adică de strâmtoare, de nemișcare... Și poate acum 
ar fi timpul celui mai „precis” recensământ: mai toată lumea e 
acasă. Și mănâncă, mănâncă, mănâncă... 

Dar, precum se spune, depinde de feleșagul omului, 
nu? Aceste vremuri de constrângeri sanitare pentru grăsani ar fi 
prielnice, de slăbire prin înfometare.

Însă de obicei (negru)timpurile de pandemie sunt 
confuze. Nimeni nu mai știe, dacă deja e permis ceea ce e 
necesar și dacă mai e necesar ceea ce e permis... Adică, pe vechi: 
Ce timpuri, ce moravuri! (Ușoare...) 

O, timpuri, o, moravuri! – În Gomora, nici chiar ciungii 
nu mai sunt cu mâinile curate, în Sodoma – nici chiar păpușile 
nu au rămas ne-deflorate. Iar pe aici pe la noi preadolescenții de 
bani gata își ciupesc învățătoarea de fund!...

Hei! Voi moravuri și voi timpuri, în care păpușa rusă 
devine transsexuală, sau chiar un matrioșka-gay. Timpuri în 
care, dacă s-a născut un băiat, încă nu înseamnă că s-a născut 
un bărbat. Moravuri cu diverse orientări dezorientate în ale 
genurilor și ambigenilor. Timpuri care suportă toate, chiar și pe 
ele însele... Din păcate...

O timpuri, o moravuri! Când deja se vede lumină la 
capătul tunelului – felinarul roșu...

O timpuri, când merge și așa, când e bine oricum, 
numai nu cum ar fi bine... Parcă ar fi timpurile indiferenței, ca 
omniprezență ne-suferindă a suferindelor noastre timpuri, în care 
palavrele tind să se transforme în teorii, iar teoriile ajung iminent 
palavre… Timpuri cu birourile obiectelor pierdute ticsite cu: 

„încrederea în oameni”, „încrederea în dragoste”, „încrederea în 
stat”, „încrederea în politicieni”, „timp pierdut”... Plus timpul 
pierdut în căutarea timpului pierdut.

Însă, ar fi de presupus, timpul nu poate fi pierdut. El se 
adună balast greu în destinul omului. Și cadavrul timpului ucis 
tot în acest balast e îngropat. Dar poate nu se ajunge la cadavru, 
odată ce se spune, se crede că, mai devreme sau mai târziu, 
timpul vindecă totul (cu programare online și în dependență 
de trecerea la ora de iarnă-vară, vară-iarnă). Vindecă inclusiv 
optimismul incurabil (se părea). (Pentru a se constata, implicit, 
că cele mai bune, mai frumoase vremuri ale pesimistului sunt 
cele în care reușește să nege cel mai „convingător” posibilitatea 
venirii timpurilor mai bune.) Probabil chiar așa, o fi adevărat. Iar 
adevărul e fiul timpului său. (...Și nu este exclus că minciuna e 
fiica lui... Sau se mai spune: Vremea e mama adevărului, ceea ce 
însă nu înseamnă că timpul i-ar fi tatăl...)

Și totuși, nu, nu mai sunt timpurile alea... Din an în an, 
simetrii calendaristice, dar timpuri neasemănătoare. Chiar dacă, 
pe vechi, ca pe vremurile alea, oamenii și pe astea ucid timpul, 
gândindu-se că, anihilându-l, distrug unele din nenumăratele 
bariere ce-i țin la o distanță mai mare sau mai mică de moarte. 
(Dar timpul ucis va reînvia împreună cu cei care l-au ucis?...) 
Volens-nolens, toate experiențele de viață ne învață întru unică 
experiență de moarte, pentru care nu ne este dat și timp să o 
folosim. Iar timpul, din nenorocire, nu ne e dat tot pentru viață. 
Cel mai tot ne e dat pentru neființare. Omenească...

Dar, pe vechi, ca pe timpurile alea, nu de puține ori și nu 
puțini oameni ucid timpul. Astfel că timpul pierdut, timpul ucis 
e pretutindeni în lume. Ca potopul, cât potopul. (De altfel, și 
cărțile sunt arme cu care unii ucid timpul, alții – prostia.)

E drept că parcă ar exista și celălalt versant al situației: 
cu timpul, în timp, unii bătrâni încearcă să reanimeze timpul 
pe care l-au ucis în tinerețe... Timpul mort ucide oamenii vii. 
Timpul ca balaurul față de care am îndrăzni să înaintăm o mică 
pretenție: de ce are numai trei capete – trecut, prezent și viitor? 
Noi am fi în stare să-i mai retezăm și alte câteva... Pentru că 
a omorî timpul e mult mai ușor, decât ai face-o cu o insectă 
oarecare. Să zicem, cu o muscă. Plus că e mult mai simplu și mai 
puțin costisitor, netrebuind să cumperi barem o gazetă cu care 
să-l trosnești pe el, timpul... Ca pe o muscă...

Dar să nu disperăm (de fapt nici nu contează, dacă 
disperă sau nu lumea), pentru că unii dintre noi mai cred că 
timpul ar fi nemuritor... (Iar dacă timpul nu ar fi nemuritor, 
infinit, îți imaginezi ce s-ar fi întâmplat de când lumea tot 
omoară, omoară timpul! De la un moment încolo, s-ar fi trăit în 
absența timpului... În pustiu a-cronologic...) Iar dacă e nemuritor, 
înseamnă că timpul sie își este propriu supratimp. Sau, poate, e 
chiar deplina sa absență. Pentru că nu este exclus că timpul nici 
nu există, odată ce nici până azi nu se știe despre ce triluiește 
privighetoarea: despre ieri, despre azi, despre mâine?... Probabil, 
triluiește pur și simplu despre eternitate, despre nemurire, despre 
nesfârșire care, însă, nu se referă și la om, ba chiar la întregul 
neam omenesc, odată cestea – eternitatea, nemurirea – nu le 
sunt date. O dată ți-ai spus că Veșnicia, dacă există, totuși, ar fi 
timpul întreg, minus viața ta. (Dar, de fapt, ca element de bază 
în marele mister, veșnicia este cea mai mică-nimică unitate de 
măsură a timpului.) Timpul care pare a privi prin gaura cheii, 
curiozitatea fiind că prin ea în același moment vede trecutul și 
viitorul, bineînțeles și prezentul. E mare mister atare poziționare 
pentru triplă vedere. Dar e atât de frecventă, totuși când e vorba 
de iluzii temporale, ca și de cele optice. Atât de opace...

Timpul nu tiranizează, ci pur și simplu tranzitează și 
anihilează.

Și totuși, în pofida asasinării continui a timpului, când 
se naște ziua de mâine?... Dar mai ales – cum?... Iată, întreb 
astea aproape de 00, adică între ora 24 și 1. Și parcă în miezul 
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de noapte tremură ceva, se zbate abia-abia perceptibil. Poate fi 
chiar Pruncul Mâine care, cu piciorușele-i fragile, bate în burta 
cosmosului, în burta-hău a timpului... hau-hau! Poate... Azi, spre 
azi, când nu, nu mai sunt timpurile alea... Iar odată ce nu mai 
sunt, parcă nu mai e valabilă nici spusa din vremurile lor: a păși 
în pas cu timpul. (Poate că e valabil: A păși în pas cu timpul... 
trecut?...). Iar pentru a nu fi acuzați de sexism, să constatăm că, 
unor femei, sau doamne jos pălăria, tăietura fustei le permite 
să meargă în pas cu iubitul, altora – chiar în pas cu timpul. 
Celorlalte – doar în pas cu moda.

Oricum, cu timpul trecut sau cu prezentul de mergi într-
un pas, uneori nu este exclus  șchiopătatul. Ambilor. În aceste 
timpuri, când parlamentele sunt imense și necruțătoare crono-
abatoare de ucis timpul. Și speranțele. (Apropo: Piciorul plat 
permite să se meargă în pas cu timpul?)

Iar dacă, un timp, grăbind pasul, ești chiar înaintea 
epocii tale, de se întâmplă să fii ajuns din urmă, nu riști să fii 
strivit. Ci doar neobservat.

Nu, nu mai sunt timpurile alea... Și, sub aspect metafizic, 
pe cât arată timpul, ceasul pe atât arată și absența a așa ceva, 
a timpului. Mai ales absența timpurilor alea... Astea, prezente, 
mirosind a... mască. Și frică... 

(Dar, dacă e să fim cât de cât obiectivi, am putea spune 
că timpurile de cândva, timpurile cavalerilor în zale a ce altceva 
ar fi mirosit, decât a sudoare și sânge, dar mai ales a fier, a 
rugină?... Și a... eroism criminal, inutil... De altfel, ca și timpurile 
prezente... Și încă ceva: Pe timpul copilăriei mele sătești, printre 
experiențele acumulate era și cea de-a putea deosebi, chiar legat 
la ochi, cum ar mirosi țărâna unei gropi săpate pentru beci de a 
celei săpate pentru mormânt.)

Nu, nu mai sunt timpurile alea... Însă ca și în vremurile 
lor suntem prinși într-un perpetuum cronognoseologic: e nevoie 
de timp, pentru a înțelege că e nevoie de timp, pentru a înțelege, 
că e nevoie de timp, pentru ca să înțelegi... Și de la capăt. În 
timpurile astea când, a veni, a sosi, a te înfățișa la timpul potrivit, 
e mai al naibii decât a întârzia. Sau, implicit, asocierea, dar nu 
suprapunerea, cu ultimele cuvinte ale unui filosof dezamăgit: – 
Totul vine la timp, numai timpul nu vine la timp. (Cel puțin, cât 
ai fost tu în viață – nu a venit și timpul tău...).

Iar orologiul este acarul Păun în mișcarea timpului. 
Orologiul cu, gravat grav pe el, dictonul despre ceasul vieții, 
despre clipa cea repede: Vulnerant omnes, ultima necat = Toate 
rănesc, ultima ucide... Și, posibil, în acest context ar mai fi de 
reținut că, odată cu invazia ceasurilor electronice, timpul și-a 
pierdut glasul: era surd, acum e și mut. Însă așa surdă și mută 
cum e, vreme vine, vreme trece... Iar odată și odată va veni un 
timp, care nu va mai găsi pe nimeni pe pământ...

Însă tu continuă să prețuiește clipa: ea nu are timp să 
se înfricoșeze! Nici azi, când nu, nu mai sunt timpurile alea...
Ce mai hârtie fotografică era pe acele vremuri! – Subțire, poți 
să zici: glanț-brici, încât, din întâmplare, se puteau tăia le degete 
nepoții, când cercetau pozele cu bunici.

Nu, nu mai sunt timpurile alea...Când telefonul public 
îți returna moneda...

— Domʼle, chiar ai prins și timpurile alea?!...
Da, am prins și timpurile alea, care nu mai sunt în 

vremurile astea de culoarea huselor de camuflaj de pe tehnica 
militară! (E drept, pe timpuri, aveam impresia că recruții cu ochi 
albaștri se întorceau din armata sovietică având deja ochii kaki și 
complexul lui Oedip față de falsul lor „tată-stat”, față de falsa lor 
„patrie-mumă”. Dar ar fi vorba tot de complexul lui Oedip, dacă 
admiți, metaforic, concubinajul Timpului cu maică-sa Vremea...)

Nu, nu mai sunt timpurile alea... Chiar dacă, pe vechi, 
pe timpurile alea, omul își așteaptă timpul (său). Timpul care, la 
rândul său, nu așteaptă din simplu motiv că el este otova, nu lasă 
„spații” prin care să vină ceva spre el, prin care să plece ceva 

dinspre el. Poate că timpul e însăși așteptarea în sine; așteptarea 
fără scop. Pur și simplu așa-numită, de om, așteptare, pe când în 
realitatea-i ireală ea este cu totul și cu totul altceva.

Nu, nu mai sunt timpurile alea... Nici măcar alea, când 
omul pentru om era lup. Cu timpul, însă, decăzând până la 
condiția de șacal. În aceste timpuri cam sărace. Când secțiunea 
de aur e doar suflată cu aur. Când Melpomena a devenit 
Melpomana. Dar în care lumea e, pe vechi, în așteptare cronică 
a timpurilor mai bune.

Nu, nu mai sunt timpurile alea...
Azi, față de atunci, viața ți s-ar descărca mult mai 

repede, ca un oarecare acumulator al mașinii timpului – una 
obișnuită, de serie, încât nici nu știi dacă merită fantasticul nume 
de mașină a timpului.

Și totuși, oricât de repede s-ar descărca acumulatorul 
timpului, oricât de scurtă ar fi viața, este important ca în ea 
să găsești ceva timp să fii liber. Foarte puțini oameni, care se 
cred liberi, știu să găsească în viață ceva timp în care să fie cu 
adevărat liberi. Iar unul din ei a fost întrebat: „Cum ți-ai petrecut 
timpul liber?”, el răspunzând oarecum melancolic, mai că 
suferind: „Cum?... Ca pe o ființă foarte scumpă și cu adevărat 
liber, ce pleacă, și tu știi că deja n-o să mai revină…” Iar aproape 
rău-intenționații zic că cei care, cică, au mult timp liber fac tot 
posibil, pentru ca alții să aibă cât mai puțin așa ceva...

Nu, nu mai sunt timpurile alea... Și e firesc să le 
regretăm. Fie barem și din motivul că, atunci când căutăm eroul 
timpurilor noastre, cam tot peste eroii timpurilor alea dăm: 
Ulise, Orfeu, Ariadna, Pandora (negativă, dar tot eroină, nu?), 
Penelopa, Dedal, Don Quijote… (Pardon: și eroii din filmele 
indiene...) Prin urmare, reiese, implicit, că ar trebui să căutăm 
eroul timpurilor alea, pentru a găsi eroul (neexclus... lipsă) 
timpurilor noastre… Sau, altfel zis: Da, un erou al timpurilor 
noastre. Trecute, bineînțeles…

În fine, ce mai trece timpul... Nici nu am observat cum 
lumea a trecut de la sufle la selfie, oarecât depărtându-se de 
suflet... În aceste timpuri pentru aruncatul pietrelor și aruncatul 
zarurilor, și timpuri pentru strânsul pietrelor și aruncatul în 
continuare al zarurilor, chiar când deja nu mai are rost să treci 
Rubiconul…

În aceste timpuri, când sfârșitul lumii se mai 
amână,totuși, pentru timpuri mai prielnice... (Unora li se poate 
părea că a trecut deja destul de multă vreme, de când nu a 
fost reluat anunțul cu ziua sfârșitului lumii? Mai înainte nu se 
întâmplau asemenea decalaje inexplicabile...)

Dar, în fond, timpul va arăta ce și cum... (Neexclus să 
arate... pardon, și – ciuciu...)Numai că deja ar putea să fie târziu, 
să purtăm ochelari și să nu vedem ce arată timpul... Timpurile 
astea noi, care, iată, parcă ar sta puse pe umerașe, cu etichetă, 
ca în supermarket, vedem clar că nu, nu mai sunt timpurile alea. 
De altă dată... Care – mda... – chiar nici nu mai sunt... Ci sunt 
astea, în care încerci senzația că timpul își pierde timpul cu el 
însuși. Și, pe vechi, încetul cu încetul te pierde pe tine. Pentru că, 
de fapt, ce/cine e omul? Ceva, cineva mereu ne-la-timp devorat 
de timp. În viața lui atât de scurtă, în care nu mai e timp nici 
pentru un mic prolog, nici pentru un tânguitor epilog... Azi, 
când nu, nu mai sunt timpurile alea... Ci sunt astea, care ne tot 
schimbă spre nefiresc, sau, altfel zis, noi, mutatis mutandis, ne 
schimbăm odată cu ele. Până la un moment. De la care încolo ele 
se schimbă fără noi.

Mda, nu mai sunt timpurile alea... Ci doar îndoielile de 
pe vremea timpurilor alea: În a păși în pas cu timpul e de ales: 
în pas cu trecutul, în pas cu prezentul, în pas cu viitorul?... În 
timpul ce e absolut ceva pe vec(h)i...
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 Poeme

M-am hotărât să angajez un poet
Să-l rog să țină un discurs în fața primăriei 
poetul va polei primăria cu aur
şi ne va vorbi despre luciditate despre amarul oamenilor 
bogătani 
cu încălzire în pardoseală
despre cum le curg lacrimile pe păturile lor de 
bambus despre cum oftează în fața televizoarelor 
supradimensionate
la cinci dimineața am nevoie de tine
la cinci dimineața încep festivalurile iubirii
oh... cunosc sute de bărbați care s-au căsătorit cu păpuşi de 
cârpă
la cinci dimineața trebuie să-ți spun ceva despre semilună
despre pianişti 
despre amăgiri şi iubiri neîmplinite
despre hohote de râs
scrie-mi
dacă nu îmi scrii o să mă transform într-o femeie blondă cu 
pleoapele căzute
scrie-mi
şi cerul îşi descrețește fruntea
 ***
o să găsesc o cale să îți spun că te iubesc
în timp ce îți așezi pijamalele tandru în dulap
în timp ce pastilele își fac efectul în creierul și în sufletul meu
o să urlu: te iubesc
și pentru prima dată nu îmi pasă. Nu îmi pasă că vecinii 
bat în țeavă 
o să găsesc o cale să îți iau mâna și să o pun pe creștetul 
meu. Mâna. Mâna ta devine tot mai sfântă. În timp ce eu aștept 
moartea sau viața 
sănătatea sau boala 
în timp ce aștept 
te iubesc sincer
ghemuită în pat
 ***
fii atent
vin ploile 
vin în cârduri spaimele de primăvară
PRIMAVERA - e doar o vară primă
chipul meu - un carusel de lacrimi
uite ce zic: nu are rost să fii speriat
îți promit că trecem de mai
și am să fiu fericită
trecem de mai
de viscerele fricilor metafizice
și dorm mai bine
nu mă mai zvârcolesc
nu mai scrâșnesc
doar că mă îngrijorează clopotele
clopotele bisericilor cum care clopote
ele mă sperie ele îmi amintesc de păcate
ce păcate am eu
poate mai multe făcute cu gândul
că mai mult am gândit decât am trăit
ce păcate să am
poate mai multe făcute cu ochiul

ce bucurii să am eu
poate câteva mărunte
dar le am și ai să vezi 
ele se amplifică
doar să trecem cu bine de mai
 ***
Veneam de pe strada ta
O stradă imaculată, fără strop de praf
Care mă făcea să mă simt în Germania anilor ʼ98
Când mi-am pierdut cumpătul...
Îmi căutam portmoneul, apoi mi-am adus aminte că nu port
Scoteam din geantă talismane
Rujuri cu miros de placentă și o poză 
Cu tine
Apoi am învățat să respir lent
Tot mai lent
Până ce gândurile mele lichefiate
Se potoleau
M-am liniștit
în final
Când vecina deschidea ușa de la pivniță...
Întrebându-mă cum se simte
Am bănuit că 
La fel de singură ca mine
 ***
mi-ar fi plăcut să stai lângă mine
să ne purtăm greutățile împreună 
puteai să te desprinzi de grija ta 
și să o pui în cârca mea 
puteai. Tu știi că puteai să le lași pe toate 
te-aș fi îmbogățit cu lacrimi
cu multe lacrimi 
aș fi plâns așa cum plânge un copil cu lipsă de afecțiune 
te-aș fi tras lângă mine pe colțar, în pat, pe canapea, lângă 
dulapul în care mama ta ține fața de masă de duminică 
te-aș fi tras lângă mine pentru o mângâiere 
pentru o îmbrățișare scurtă 
eu doar am iubit
eu doar am iubit 
un 
bărbat
 ***
te-am visat şi portmoneul tău era plin cu îmbrățişări
aveți 50 de bani m-a întrebat vânzătoarea
iar atunci s-a făcut zarvă în magazin
toate cremele anti-rid aveau zâmbetul tău
zâmbetul tău care apare cochet rafinat 
când mă prinzi de mijloc
toate bluzele au devenit largi să te cuprindă pe tine
casa de marcat dădea eroare peste eroare
pălăriile tale de vară îmi sărutau piciorul
iar eu mă făceam din ce în ce mai mică de iubire
şi îmi aminteam de spatele tău larg perfect şi uniform
care mă ocrotea mereu

ușa deschisă
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 Dorul de sine
În zorii acelei zile, la ora când orașul își revarsă
pe străzi mulțimea zgomotoasă,
eu eram în drum spre Universitate,
sau spre revistă, încă nu eram hotărâtă –
În jurul meu s-a lăsat pe neașteptate
o tăcere asurzitoare* și eu am rămas încremenită,
simțind cu bucurie muza poeziei cum m-a copleșit,
muză despre care credeam că m-a părăsit.

M-am uitat în jur, oameni la fel de agitați și triști,
nu se vedeau între ei, nu mă vedeau pe mine,
studenți, precupețe, clerici și polițiști,
grăbind pasul spre un utopic mai bine –
„Nu încerca să-i înțelegi, mi-a șoptit muza blând,
ei sunt alcătuiți din hipermaterie atât de densă
încât în mintea lor rar pătrunde câte un gând.

E altul darul și harul tău, haosmosul așteaptă
altceva de la tine, l-ai dezamăgit
destul pe domnul Manolescu, arată
demonstrează-i acum că a greșit,
că de fapt ești chiar cea mai reprezentativă
voce a generației tale, o, ce generație,
plină de palavre și de o foarte nocivă 
dorință de onoruri și admirație –
Tu fă din nou să țâșnească din versul tău
<<acea frenetică pornire de demistificare>>, 
acea explozie în stare să ne lumineze acel hău,
vidul creat în sufletele noastre, în fiecare –
Tu poți, mai ales acumcând
te știe o lume-ntreagă, poți să faci asta,
să treci la fapte de la gând
și să deschizi spre un nou univers fereastra” –
Eu am rămas în tot acest timp emoționată
pe trecerea de pietoni, profund impresionată –

Eu, cu ochii bucuroși și mirați, 
auzind polițistul: Circulați, circulați!

                                        Lucian Perța

*Cuvintele scrise cu aldine fac referire sau reprezintă titluri de volume ale autoarei

contra-tolle


