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Dumitru CHIOARU
Clepsidra

Cînd privești înainte
viața pare făcută din întîmplări
dar într-un tîrziu
întorcînd capul
vezi cum toate se leagă
ca într-o țesătură fir cu fir – 
acesta-i destinul
(îmi spunea odată un bătrîn)
acum privesc cum puținul nisip
rămas în partea de sus
se scurge prin gîtlejul îngust
tot mai repede
în partea de jos a clepsidrei 
și mă-nfioară gîndul
că după ce ultimul bob de nisip
se va scurge stingîndu-se
ca o stea căzătoare
vor rămîne golul de sus
și plinul de jos
pînă cînd peste noapte
o mînă nevăzută va-ntoarce
cu grijă maternă clepsidra
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Gabriela ADAMEȘTEANU

The Winner Takes It All (V)                             
                         

De fapt, nu-mi mai amintesc dacă atunci, pe loc, 
n-am comentat moartea neașteptată a lui Gigi Trif fiindcă 
ni s-a părut, la amândoi, că e ceva necurat cu ea, ori  chiar  
Dorin Tatarcan ne-a sugerat-o fiindcă a rostit „accident de 
mașină!” cu  o intonație ciudată. 

Eu bâiguisem, totuși, șoptit, ceva de genul „cum 
așa, când?” și o fi  simțit nevoia să adauge  „curând după 
ce ați plecat voi... pe drumul de la Constanța la București.. 
nenorocirea aia de drum!” ca să nu-l mai sâcâim cu alte 
întrebări.

Era bănuitor chiar el, ori citise suspiciunea în ochii 
noștri și trebuie să se fi  speriat, pentru că arăta dintr-
odată treaz. Știa că atunci când bea îl ia gura pe dinainte, 
cu noi o făcuse de multe ori, la  mare. Dar atunci vorbise  
pe terasa de la Amfiteatru, în aer liber, acum eram într-un 
spațiu închis, într-o vilă de protocol, probabil împânzită de  
microfoane .

Ne-am ținut gura și față de taximetrist. Doctorul 
Tatarcan îl chemase, el știa de unde, și ăsta apăruse în 
câteva minute: altminteri, dădeai cu tunul și nu găseai 
mașină  disponibilă. 

Nici la pensiune n-am scos o vorbă despre moartea 
chelnerului lui Ceaușescu până n-am culcat copiii: cine știe 
cum s-ar fi dat mari între colegi, la școală, cu  povestea  
asta  de roman polițist, pe care n-aveam nici o șansă s-o 
dezlegăm.

*
Doar când ne-am vârât în pat, sub plapumă, am 

îndrăznit să șușotim, strânși unul într-altul, mai mult ca să 
ne încălzim, decât de altceva. 

 „... Să știi că din vară, de când am aflat în ce locuri 
înalte umbla Trif al tău, m-am gândit că putea să iasă ceva 
nasol! Nu-mi mirosea deloc a bine cu ce oameni se vedea și 
ce mai auzea la mesele alea. Să fie cât mai departe de noi, 
asta mi-aș fi dorit ”, mi-a șoptit  Andu la ureche. 

 „Ai avut o premoniție? Și mie de ce nu mi-ai 
spus?” am chicotit, mă gâdila cu răsuflarea lui caldă. 

El nu trăia, ca mine, de la o zi la alta, ci făcea 
încontinuu planuri de viitor, cele mai multe utopice, și se 
îmbufna când îl luam la mișto. Dar n-am știut pe-atunci că 
într-unele eu nu mai aveam niciun rol.

„De ce să-ți fi spus? Ca să-ți stric vacanța de vis?” 
mi-a răspuns, ironic.

Și imediat, pe un ton serios:
„Dar tu, care-l urmărești pe copil, n-ai observat 

nimic? Nu la el, la părinți! La familia Trif! Despre ei n-ai 
mai zis nimic, de când ne-am întors de la mare.”

„Păi nici n-aveam ce! Amărâtul ăla mic nu merge 
deloc bine. De crescut n-a crescut mai deloc, parametrii 
staționari, analize proaste, plus că l-au adus mai rar, acum 
înțeleg de ce. Transfuzie i-am făcut doar o dată, și dacă 
stau să mă gândesc, pe Trif nu l-am mai văzut de la mare. 
Altădată, mai ales el venea cu copilul, era mai grijuliu 
decât sunt tații ăstora cu probleme. Acum a venit cu el doar 
nevastă-sa, Flori. Nu era nimic ciudat în asta, dintre ei doi, 
el era ocupatul, plin de treburi, solicitat, ea, mai așa, mai pe 
lângă el. Ultima oară am zărit-o doar în fugă, pe culoarul 
spitalului, abia atunci am observat că avea niște pantaloni 
negri și o  bluză la fel, uite și la asta, vrea să pară mai slabă, 
mi-a trecut prin minte. Dar n-am stat de vorbă, aveam 
o zi încărcată, cu cazuri grele, am lăsat copilul pe mâna 
asistentei șefe, ea  a comparat cifrele, a făcut transfuzia, 
raportul”....

*
Andu a dat drumul la scenariile lui:    
„Poate nici n-o fi adevărat! L-ai văzut pe Dorin, era 

beat cui, dus cu pluta! Ori o fi încercat să ne tragă de limbă, 
adică să te tragă de limbă, tu ești doctorița copilului cu 
talasemie, tu vorbești fără să gândești! Ești o pradă ușoară, 
Anda!”

„De ce să mintă cu așa ceva? Și ce să afle de la 
mine?! Poate a fost doar un accident banal de mașină, 
ghinionul bietului om, drumul spre mare e un coșmar, și la 
viteza cu care merg ei ...”.

De fapt, eram înclinată să cred asta, dar Andu era 
de neoprit:  

„Fii serioasă! Trif a vorbit ce nu trebuie cu cine n-ar 
fi trebuit! Cu vreunul din străinii ăia de la Amfiteatru. A 
călcat regulamentul militar, trebuie să fi avut  grad înalt, 
cel puțin colonel!”

„Colonel e prietenul nostru Dorin Tatarcan! am râs. 
Hai, lasă-i în plata Domnului, ai citit prea multe Enigme 
când ai făcut de gardă!” 

*
   Îmi tot povestea că atunci când era de gardă, nu-

și putea citi romanele polițiste din colecția Enigma, din 
cauza nenorocitelor cu hemoragii, aduse în ultimul hal, 
toată noaptea. Probabil că așa era, dar nu din lectură era el 
întrerupt, ci din alte activități, încă și mai plăcute, curente 
prin spitale.  

Îmi rezolvasem problema pilulelor cu Adela, îmi 
dăduse pentru aproape un an, și rămăsese să vorbim de 
câte ori am nevoie. Nu cred că  eram singura ei clientă, 
așa cum mi-a zis, făcea mai ușor un ban cu acest mic trafic 
decât cu meditațiile de fizică. Din multele lui plecări la 
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conferințe, la congrese, la schimburi de experiență, Dorin 
venea, de fiecare dată, cu geanta plină de mostre. Fusese și 
în America, chiar la New York, de mai multe ori. 

Am întins mâna să sting lanterna care ținea loc 
de veioză, dar și de lanternă pentru momentul când s-ar 
fi stins lumina. Începuseră întreruperile alea neașteptate 
de curent electric care te prindeau și-n lift, o nenorocire. 
Mi-am coborât mâna pe pântecul care i se bombase de la 
un timp și mi-am vârât degetele șovăitoare sub slipul în 
care se încăpățâna să doarmă: detesta, de când ne știam, 
pijamalele, cred că le asocia cu bătrânețea și pierderea 
virilității. 

După aventurile serii, nici eu nu eram neapărat 
doritoare să facem ce fac soții în patul lor, dar oricum n-am 
avut cu cine, Andu s-a foit, nemulțumit, poți să mă scarpini 
puțin pe spate, să mă destind? m-a rugat, întorcându-se. 
A început să sforăie înainte să-mi amorțească mâna tot 
mângâindu-l ușor, cu vârful unghiilor. Dezinteresul lui, 
tot mai frecvent în ultima vreme, față de trupul meu, nu-
mi scădea, automat, cheful, dar mă încărca de frustrare și 
umilință, but I donʼt wanna talk / about the things we’ve 
gone through / though it’s hurting me, cum cânta ABBA.

*
A fost o iarnă urâtă, cer jos, fără culoare, frig în 

camerele înalte unde gazele abia pâlpâiau, caloriferul 
electric de care ne făcuse rost soțul unei paciente a lui 
Andu îl țineam mai ales în camera copiilor. Îi pusesem 
pe amândoi într-una, tocmai acum, când începeau să fie 
prea mari pentru promiscuitate. Nu le convenea nici lor, se 
hârâiau tot timpul, dar cel puțin nu exista între ei ostilitatea 
surdă pe care Alex o avusese față de mine, de la primii 
noștri ani până a dispărut de-acasă. 

A trebuit s-o internăm de urgență pe mama, n-a mai 
putut să-și ascundă  durerea abdominală, tot mai mare, așa 
cum și-a ascuns-o, timp de două decenii, pe cea sufletească, 
după fuga lui Alex. Așteptarea chinuitoare a celui mai mic 
semn de la el îi umpluse măruntaiele de tumori. 

Poate ai auzit de doctorul Simici, considerat cel mai 
bun diagnostician și chirurg urolog, tata îi fusese profesor 
și probabil de-asta a acceptat să facă  operația de vezică 
urinară cu atât de puține șanse. Dar n-a pierdut ocazia să-mi 
bată obrazul pentru că o adusesem pe mama atât de târziu. 

Eram năucită de oboseală și stres. Nu găsisem o 
femeie de încredere căreia să-i las casa pe mână, mă mai 
cârpeam cu infirmiere de la spitalul lui Andu sau de la al 
meu, care veneau câteva zile și renunțau, și-o luam de la 
capăt cu alta. Pe scurt, lucrurile mergeau cât se poate de 
prost.

*
Într-una din rarele sâmbete când eram acasă cu 

toții, am deschis discuția despre vacanță, mai mult ca să  
schimb atmosfera, deși chiar ar fi fost  momentul să ne 
facem planuri pentru ea: peste doar câteva luni vara avea 
să dea buzna peste noi. Oamenii așezați, cu picioarele pe 
pământ, nu ca noi care ne prelungisem studenția și trăitul 
boem peste limita normală de vârstă, își asiguraseră, deja, 
din ianuarie, prin relații, locuri la hoteluri și stațiuni bune. 
Și, în primul rând, își programaseră concediile amândoi 

odată, să nu se trezească, în ultima clipă, că erau puși în 
luni diferite. 

„Din păcate, copii, anul acesta nu mai mergem tot 
în Olimp, la Amfiteatru!” i-am anunțat.

Au făcut scandal, ba nu, ba nu, mergem tot acolo! 
Vrem și  la vară tot la hotelul ăla!

„Ce lipsită de tact ești, mi-a reproșat Andu pe urmă, 
de ce era nevoie să începi așa? ”

De parcă n-ar fi știut că indiferent ce le-aș fi 
spus, ei tot mi-ar fi cerut să repetăm sejurul trecut. Copiii 
sunt conservatori și repetitivi, noutatea îi atrage abia la 
adolescență. 

Dar de la o vreme  găsea motiv să-mi  reproșeze 
mereu câte ceva. Așa se întâmplă atunci când ai un motiv 
adânc, dar inavuabil de nemulțumire față de un apropiat. 
Poate încă nu conștientiza cât de mult își dorea să mai 
trăiască și altă viață, cu „nevasta de la spital”, ori cu nici o 
nevastă pe cap. 

Un prim simptom al spaimei nemărturisite de 
bătrânețea care începuse să ne dea târcoale. 

Îmi dau seama abia acum.
*

Atunci mi-a convenit că m-a scos din încurcătură, 
spunându-le copiilor că n-am avea voie să mergem doi ani 
la rând în acel hotel luxos. Era o absurditate, dar copiii 
se născuseră într-o lume absurdă, și formula magică nu e 
voie, i-a vârât într-o tăcere confuză. 

„O să mergem din nou peste câțiva ani, când n-o să 
mai fie  Ceaușescu. Dar, vedeți să nu spuneți asta la școală. 
Nimănui”, am adăugat.

O gafă și mai mare, după părerea lui Andu: ce-am 
avut nevoie să-i vâr în politică, dacă tot mă temeam că nu-
și țin gura? 

„O să fie tot el!”, mi-a răspuns, cu un ton înțelept și 
resemnat, Liviu.  

Iar Andreea care se alinia automat la spusele lui, a 
repetat, plusând: 

„Tot el, o să fie, tot el, mereu”.
Anii copilăriei lor erau atât de plini de Ceaușescu, 

încât nu erau în stare să zărească ceva dincolo de el. Însă nu 
doar ei, care făcuseră ochi în deceniul opt gândeau astfel, ci 
și majoritatea adulților: parcă nu vedeau că au de-a face cu 
un moș ros de boli incurabile, care abia mai vorbea, gâjâit. 
Nu făceam nici noi excepție, ne luptam zilnic cu boala, cu 
moartea, dar competența noastră se oprea aici: pentru rest, 
aveam o miopie severă, și nouă regimul ne părea etern... 

Că funia se apropia de par își dădeau seama doar 
cei care îl păzeau pe moșul nebun, și cei care îi construiseră 
basmul grotesc despre iubirea unei țări înfometate pentru 
Familie. Cei care mușinau cum să scape de sub șandramaua 
care trosnea din toate încheieturile, să nu-i prindă sub 
dărâmături. Pe noi, ceilalți, mintea nu ne-a dus mai mult 
decât pe copii. Nici în decembrie ʼ89 n-am priceput de ce 
viața  se schimba de la o zi la alta, și nici cum avea să se 
tot schimbe.

Între puținii care au înțeles a fost amicul nostru, 
doctorul Dorin Tatarcan. În timp ce în jur se prăbușeau și 
se înălțau cariere, el a avut abilitatea să-și prezerve situația. 
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Iar în rarele ocazii când ne vom mai întâlni, ne va explica totul 
cu obișnuitul său aplomb, spunând ceea ce tăcuse până atunci.

*
Andu a încercat să-i momească pe copii cu mersul 

la munte, în Retezat sau în Parâng:
„V-ați mărit, acum țineți la drumeție, și-o să vedeți 

ce grozav e s-ajungeți în locuri unde puțini oameni au 
mai pus piciorul! Vom fi, cu toții, niște Cireșari! Niște 
exploratori! Facem foc seara la cort, sau stăm la o cabană, 
dacă vi se pare mai comod.”

Dar n-a prea reușit cu ei. Și nici cu mine, care mi-
am amintit incursiunile lui Alex care făcuse, cu prietenii, 
creasta Făgărașului, creasta Pietrii Craiului și voia să 
meargă mai departe, la alpinism, ceea ce tata i-a interzis. 
Cu toată neatenția lui generală față de noi, intuise foamea 
de risc și aventură a fratelui meu, dar n-a putut să-l 
îndepărteze de pericolul care creștea în el. Performanța la 
înot trebuie să-l fi convins pe Alex că poate să fugă din țară, 
trecerea Dunării înot era o probă simplă pentru el. Căzuse 
la facultate, îl aștepta în toamnă armata, iar tata, taciturn și 
furios că-l făcuse de râs, nu i-a promis că-i va găsi o scutire 
medicală, ceea ce presupun c-ar fi făcut. 

Mă temeam că muntele îmi va declanșa amintirile 
rele din adolescență, de care toată viața fugisem, așa că 
propunerea lui Andu nu m-a entuziasmat. 

Liviu auzise de la colegi despre 2 Mai sau Portița, 
ceea ce  părea să-l tenteze, presupun că datorită nudistelor. 
Dar aici am pus piciorul în prag, nu vroiam s-aud de-o 
vacanță în „sânul naturii”: „Aaa, nu! Asta în niciun caz! 
Nu trag la jug un an întreg ca să mă trezesc cu o stropitoare 
pusă-n copac pe rol de duș, cu miros de porc și closet venit 
din  fundul curții și  stol de muște în tigăile unsuroase din 
bucătărie! Nu-mi trebuie mizeria și boema de-acolo, cu 
bețivani de actori și scriitori! Tot mare, de acord, dar hotel 
la Mamaia, lume civilizată, restaurant curat, nisip fin și apă 
joasă, faci  kilometri până la geamanduri.”

Și cam la asta am rămas. 
*
Dar când copiii s-au dus, care încotro, și-am rămas 

între noi, Andu a revenit la visul excursiei prin ONT 
– o Ungarie sau o Cehoslovacie, fie și o Polonie. Mai 
încercasem, dar nu primisem pașaport. E drept că pe atunci 
n-aveam gaj de lăsat: nu exista nici măcar Liviu, iar mama 
nu conta, mamele sunt primele părăsite.

„Poate ar trebui să încercăm să plecăm pe rând 
Afară, dacă nu ne dau drumul împreună”, mi-a zis Andu. 

Nu mi-a convenit când l-am auzit prima oară, pe 
urmă însă m-am mai obișnuit cu gândul, fiindcă mai era 
problema copiilor. Aveam acum doi ostateci, dar cu ei 
mari, nu era deloc mai ușor decât cu ei mici. Cu cine să-i 
lăsăm acasă? Oricât ocoleam gândul, medical știam că 
mama n-avea s-o mai ducă mult. 

Am fi putut pune bază pe părinții lui Andu? El 
credea că da, eu mai degrabă nu. Cadouri costisitoare și 
inutile, declarații sforăitoare și pupături cu ruj din partea ei. 
Iar din partea lui, nici atât. Era plin de importanță și ocupat 
până peste cap cu treburile lui juridice de la Centrala 
Sindicatelor.

Se spune că atunci când te măriți trebuie să te uiți 
bine la socrii tăi, ca să știi cum îți va fi bărbatul la bătrânețe 
(dar și invers). Grăbită să-mi găsesc cât mai repede un 
sprijin în viață, și mulțumită de atmosfera destinsă din casa 
lui Andu, spre deosebire de disciplina mohorâtă dintr-a 
mea, n-am făcut-o.

Și dacă m-aș fi uitat, asta ar fi schimbat ceva ? 
Probabil nu. 

*
În ziua dinainte de operația mamei, Andu a venit 

de la spital întors pe dos. Copiii erau la școală, iar ultima 
femeie, recomandată de vecina de vizavi, trebăluia prin 
casă cu aspiratorul. M-a tras în dormitor, cu fața lui încă 
frumoasă, schimonosită de neliniște, ca și când ar fi 
făcut o boroboață, și mi-a șoptit că s-a trezit la cabinet 
cu Flori Trif, soția șefului de sală. Coafată, manichiurată, 
parfumată, îmbrăcată elegant, inele pe degete, și brățară de 
aur la încheietura  mâinii. Venise la un consult, crede c-ar 
fi însărcinată. 

În primul moment, Andu amuțise. I-a venit pe loc în 
minte ce ne spusese Tatarcan despre accidentul de mașină 
al lui Gigi Trif, dar  întrebările i s-au oprit în gât. 

„… vă dezbrăcați după paravan, nu uitați papucii, 
poftiți pe masă, și tot tacâmul!, i-am spus, prefăcându-mă 
că nu știu nimic. Ei, bine, avea dreptate, sarcina se simțea 
la mână, două luni și jumătate spre trei, limita chiuretajului. 
Pentru asta venise, mi-a pus în față dosarul copilului cu 
talasemie majoră, și un altul, cu analizele ei și ale lui 
Trif, probele talasemiei minore la amândoi. Și fasoane, 
pisiceală, că nu mai e în stare să o mai ia de la capăt cu alt 
copil, condamnat de la naștere, că a venit la mine fiindcă 
știu despre ăla aflat în tratament la doamna doctor, adică 
la tine…

Se bâlbâia, se încurca în detalii, nu era sigur dacă 
făcuse bine, dacă  făcuse rău, ce-ar fi trebuit să facă?!

„Stai puțin, că nu înțeleg! Ți-a spus că sarcina de 
trei luni e cu bărbatul ei, care a murit în vară? Trif avea 
talasemie, nenorocitul, dar cine e ăsta cu care se fute 
acum!? Aveai nevoie de analizele ăstuia, ce dracu?!” m-am 
rățoit.

„Doar nu era să-i spun că știu de moartea lui Trif! 
De unde să fi aflat? Să-l bag și pe Tatarcan în ciorba asta 
murdară?” 

„Și i-ai dat recomandarea? Ți-ai asumat, în 
vremurile astea, un chiuretaj fără argumente medicale? Îți 
dai seama în ce intri?”

„Și ce-ai fi vrut să fac? Doar am căzut de acord că a 
fost o moarte necurată…Un chelner, prin meseria lui trage 
cu urechea, știe unde pune scrumierele cu microfoane, 
vasul cu flori, raportează. Dar Trif al tău depășise nivelul 
ăsta, era altceva.. Ți-am spus că n-ar fi trebuit să avem de-a 
face cu el!” a strigat.

Aș fi strigat și eu. Să-i amintesc că nu eram 
hotărâtă să accept invitația unui chelner, fie și de la Hotelul 
Amfiteatru. Și că el a fost cel care a zis de ce să nu mergem?! 

Dar am tăcut, enervată, fiindcă se oprise aspiratorul.
„Am intrat în toate camerele, doamnă, vin să-l bag 

și-n dormitor?” a strigat femeia.

mozaic
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Petru CIMPOEȘU

Note pentru un viitor roman

Despre viitor poți să spui orice prostie, celor de 
acolo nu le pasă deoarece încă nu s-au născut. Așa că mă 
tot gândesc să scriu un roman a cărui acțiune se petrece 
după anul 2100. Până atunci nu e chiar așa mult. De 
exemplu, nepoata mea s-ar putea să-l mai prindă. 

„La începutul anilor 2100, timpul nu mai avea 
răbdare”... Îmi sună, nu știu de ce, cunoscut. Treptat, se 
va vedea că eu mă refer la cu totul altceva. 

Firește, între timp lumea a evoluat. La cum merg 
lucrurile, s-ar putea ca până în anul 2100 toți oamenii să 
devină vegani. E clar, cel puțin, că în anul acela nimeni 
nu va mai mânca deloc pâine, care conține prea mulți 
carbohidrați și dăunează ficatului. Sau aproape nimeni. 
Majoritatea oamenilor vor mânca musli cu mult ovăz. 
Pentru fibre, fac bine la colon. Mă refer desigur la clasa 
mijlocie. Ceilalți, treaba lor. 

Tot ce începe cu „s-ar putea să” poate să înceapă 
la fel de bine cu „s-ar putea să nu” – ar trebui scris un 
eseu despre asta. Rămâne stabilit că personajele sunt 
vegani și veganițe, aproape toate. Una dintre excepții, 
protagonistul poveștii mele. Serios, vor mai exista 
povești? El e, în secret, mâncător de vrăbii, un vecin 
de la bloc l-a văzut punându-le capcane pe pervazul 
ferestrei. Aici e miezul intrigii. Mâncătorii de carne din 
acele vremuri vor fi priviți cam în același fel în care noi, 
cei de azi, ne raportăm la canibali.

De altfel, cu ajutorul intelectualilor progresiști, 
toate mișcările altădată minoritare au învins.

Personajul meu – ar trebui să-i găsesc un nume 
cât mai sugestiv. Este obligat să se dezică de strămoșii 
care se hrăneau cu cadavre de găini, după ce le ucideau 
într-un mod barbar. Sunt trei metode, sau mai multe. 
Să pui găina pe un butuc și să-i tai gâtul cu securea. 
Să o ții între picioare și să-i tai gâtul cu un cuțit bine 
ascuțit. Să o apuci de cap și să o învârți în aer până când 
i se rupe gâtul – asta se practică în America latină (am 
văzut în filmul Babel). Să o prinzi de picioare și să o 
lovești cu capul de un buștean. Tot într-un film am văzut 
și asta, parcă suedez. Firește că, fiind suedeză, e cea mai 
civilizată, mai simplă și cu mai puțină vărsare de sânge. 

Emanciparea găinii a început cu obligația ca, 
înainte de a o ucide, să o asomezi. Un fel de eutanasie. 
La Agricola Bacău le amețește prin gazare. De unde și 
denumirea unuia dintre produsele lor: Puiul Fericit!

Ca să pot scrie, ar trebui să mă implic emoțional. 
Personajul principal ar putea fi un strănepot, fiul 
nepoatei mele. Primește o convocare la Consiliul PATR 
(Programul de Anihilare a Trecutului Rușinos). Peste 
optzeci, o sută de ani nu vor mai exista propriu-zis 
convocări. Nu va mai exista nici email, nici sms, nici 
WhatsApp, nici altceva, ci altceva. Rămâne de văzut 
ce. Oamenii vor comunica wireless, prin implanturi în 
creier logate la niște dispozitive analog routere care 
la rândul lor… Deja au apărut programe de avocatură 
asistate de inteligența artificială și e mult mai simplu să 
divorțezi. Nu e nevoie nici să mai mergi la judecător, 
rezolvi totul cu un click pe tabletă.

Pentru a fi chestionat în legătură cu anumite 
elemente din biografia străbunicului său. Este adevărat 
că, în copilărie, acesta a purtat încălțăminte făcută din 
piele de porc, numită opinci?  Și este adevărat că, în 
acest scop, porcii erau mai întâi uciși? 

Sau cojoc de oaie. 
Sau căciulă de miel. 
Nu asta e problema, în cele din urmă ar fi murit 

oricum. Problema era cum erau uciși: cu multă cruzime 
și pe urmă arși cu flacăra de sudură. De fapt, cu lampa 
de gaz. Li se băga pur și simplu cuțitul în gât, după ce 
erau alergați prin toată ograda și se umpleau de noroi și 
de fecale. 

Comentariu auctorial. Porcul e un animal 
inteligent, cu o bună intuiție și nu se lasă ușor prins. 
Aproape la fel de inteligent ca omul. Sau chiar mai 
inteligent decât anumiți oameni, atâta doar că nu se 
poate exprima. Emoțiile, sentimentele, trăirile sale 
interioare sunt toate mute. În sensul că se exprimă sub 
forma unui guițat indescifrabil.

Ceva oribil, având în vedere că generația anilor 
2100 a dărâmat statuile tuturor celor care, în urmă 
cu sute de ani, împinși de lăcomie, mâncau cârnați 
și ceafă de porc la grătar. În schimb, au fost ridicate 
statui adevăraților eroi, care au contribuit la salvarea 
speciei umane: găini, porci, vaci, oi și cam tot ce mișcă. 
Ființe care cu adevărat s-au sacrificat sau, mă rog, au 
fost sacrificate împotriva voinței lor. Mi se pare că în 
Brazilia există de pe acum o astfel de statuie, dedicată 
unei găini. Să-l întreb pe Google. 

Nu una, ci sute de statui! În statul brazilian 
Pernambuco, un port care se numește chiar așa: Portul 
Găinilor. 

Între timp, Google a devenit persoană non umană 
și, în această calitate, are anumite drepturi. De fapt, e 
de pe acum cel mai deștept dintre noi toți. Este Mintea 
Extinsă a omenirii. Nu-i deloc exclus să constituie chiar 
nucleul viitorului Punct Omega, promis omenirii de 
Teilhard de Chardin. Conceptul lui de Energie radială, 
echivalată mai târziu de Tipler cu informația. Cu referire 
la inteligența artificială, a cărei capacitate de prelucrare 
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a informației tinde la infinit. Potrivit lui Frank Jennings 
Tipler , asta va face cândva posibilă învierea morților, 
emulând universuri alternative. În sfârșit, ceva care o 
să-i placă și lui Iovănel. 

Neomarxismul a ieșit biruitor, după ce majoritatea 
oamenilor au acceptat că lumea e o sumă de concepte. În 
funcție de cum le ordonezi, apare un univers sau altul, 
iar celelalte dispar. Mai sunt însă și unii care nu acceptă, 
iar pentru reeducare sunt trimiși în trecut. 

Doi americani, Andy Clark și David Chalmers, 
scriind despre Mintea Extinsă, au pus întrebarea: Unde 
se oprește mintea și începe restul lumii? 

Comentariu. Nimic din ceea ce numim lume 
nu ne este dat nemijlocit, ci prin intermediul a ceva, o 
relație întemeiată de cei cinci senzori de care dispunem 
și procesarea datelor obținute prin intermediul lor. 
Rezultatul acestei procesări sunt algoritmii comprimați 
sub formă de concepte. Dacă în loc de cinci senzori am 
avea cincizeci, lumea ar fi ceva mai complicată, totuși 
limitată de numărul limitat de senzori. Obiectele fizice, 
despre a căror realitate nu avem dubii, sunt de fapt efecte 
ale unor vibrații la nivel cuantic care, la rândul lor, sunt 
niște intermediari logici. Matematicienii știu mai bine 
decât noi. Singura realitate reală e constituită din ecuații 
de calcul diferențial care generează acei algoritmi și, 
în final, fenomenul numit lume (în calculul diferențial, 
unul dintre factori tinde asimptotic la infinit - sau, 
dimpotrivă, la zero). De exemplu, când vorbim despre 
energie, evocăm un algoritm despre care nu știm nimic. 
Doar constatăm efecte, adică output-uri. Însuși faptul de 
a ști nu este decât un output dintr-o rețea de blocuri de 
decizie conectate în buclă. În așa fel încât se ajunge de 
fiecare dată la rezultatul de la care s-a pornit. Este ceea 
ce numim rațiune, a cărei limită este ceea ce o confirmă. 
Numim cunoaștere reproducerea și extinderea acestei 
rețele. Dezvoltarea ei este posibilă prin introducerea 
unor noi coeficienți. De exemplu, constanta lui Planck, 
care stabilește o relație între niște chestii problematice 
din mintea noastră, energie și timp.  

Programul de anihilare a trecutului rușinos, PATR. 
Strănepotul care se întoarce în timp ca să-și reeduce 
predecesorul mâncător de carne. Discuție pe teme 
politice, pornind de la observația că: tot pe vremea lui 
Ceaușescu era mai bine. Cu această ocazie, strănepotul 
află că străbunicul său este/era/fusese antivaccinist și 
ține/ținea/ținuse cu Ion Iliescu. Iar celălalt, cel dinspre 
tată (de exemplu, cuscru-meu), nu avea o părere destul 
de bună despre femeile care joacă rugby. Era sexist! Cu 
aluzii la marginalizarea scriitorilor cu adevărat serioși, 
care au scris despre ororile comunismului.

Mesaj către contemporanii săi din viitor: N-am 
ce să le fac, ăștia din trecut sunt tâmpiți de-a binelea! 

Mesaj din viitor către strănepotul trimis în trecut: 
Fă-le educație. Dezvoltă-le conceptul de corectitudine 
politică!

Mesaj al strănepotului către cei lăsați în viitor: 
Nu prea e posibil. Sistemul lor educațional este sub 
orice critică, încă mai au closete în curtea școlii.

Mesaj din viitor: Ne compromit viitorul, adică 
prezentul. Anihilează-i fizic!

Mesajul strănepotului: Nu se poate, ar însemna 
ca Putin să câștige partida!

Capitol separat. La un moment dat, viitorul 
omenirii era amenințat de o anumită persoană, al cărei 
nume va fi numai sugerat. Acea persoană, șef autoritar 
al unui fost stat comunist din Europa, nu era Viktor 
Orban, ci altcineva. Nu, nici Lukașenko. Îmi pare rău, 
nu ați nimerit-o nici cu Klaus Iohannis. În cele din 
urmă, cititorul își va da seama cine. Nu-i dau numele, 
că trimite KGB-ul pe urmele mele. El amenința planeta 
cu niște arme hipersonice, așa că un român s-a gândit 
cum ar putea să o salveze. În acest scop, a furat de la 
americani ideea cu xenoboții, primii roboți vii care se 
reproduc singuri. Inițial, xenoboții erau niște roboți în 
formă de broască folosiți la spălarea vaselor. Dar numai 
a vaselor Petri. Românul despre care e vorba aici s-a 
gândit ca, în loc de xenoboți în formă de broască să facă 
niște xenoboți în formă de țânțar. Acest țânțar minuscul, 
supranumit de creatorul său „țânțarul bionic”, era un  
de fapt fel de nano-dronă. Adică putea fi controlat de la 
distanță cu telefonul mobil, dar numai dacă aveai cartelă 
preplătită, ca să nu te prindă SRI-ul. Prin urmare, un 
roi de astfel de țânțari intră într-o bună zi pe ferestrele 
super securizate ale Kremlinului. În timp ce femeia 
care făcea curățenie, deși urmase numeroase cursuri 
de contrainformații, a lăsat fereastra deschisă, ca să 
aerisească Biroul nr. 1, țânțarii bionici au intrat și s-au 
ascuns sub un fotoliu de piele. Când dictatorul ajunge, 
ca în fiecare dimineață, la serviciu și cere să i se aducă 
o cafea, unul din țânțarii bionici (erau mai mulți pentru 
a fi siguri că acțiunea nu va eșua) vine pe furiș și lasă 
câteva picături în ceașca de cafea a dictatorului, ca și 
cum s-ar pișa. Asta n-ar fi avut niciun fel de urmări, 
dacă urina respectivă ar fi fost naturală. Dar în realitate 
țânțarii bionici fuseseră îndopați cu Noviciok! Ironie. 
Este chiar otrava folosită de serviciile rusești pentru a 
lichida oponenții regimului lor oligarhic. Astfel a fost 
salvată omenirea de războiul nuclear.

Literatura „cazurilor” – un altfel de 
sentimentalism. De fapt, un fel de șantaj emoțional. 
Copilul bolnav de cancer etc. Când noi spunem că o 
persoană suferă, îi vedem corpul ca pe un sentiment.

Strănepotul către străbunic. Trebuie să urmezi un 
curs de reeducare. Aici văd că nu e posibil. Mergi cu 
mine în viitor. 

Străbunicul: Nu pot, băiete, că nu mai are cine da 
mâncare la găini și vor muri de foame. 

Comentariu auctorial. Urmează un proces de 
conștiință. Străbunicul locuia într-o casă de lângă Bacău. 
Avea în curte numeroase găini, chiar și câteva rațe.

Strănepotul: Le lași în seama unui vecin. Nu 
durează mult, câteva zile.

Cu un final în buclă. Asta ar explica de ce 
străbunicul este atât de deștept încât poate să scrie 
romane SF. A fost educat în școlile viitorului.
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Svetlana COROBCEANU

 timp

în ziua în care rămâne unchiul ion în urmă
afară plouă
în ziua în care rămâne tata în urmă
e iarnă, frig
cad primii fulgi
bunica rămâne în urmă
în mijlocul unei zile de vară
învăluită în mănunchiuri de raze moi, strălucitoare

zile ca niște vagoane luminate în interior
cu umbra celor dragi la geam
rămase în urmă

caut cu
neliniște
spre ființele
alături de care îmi continui calea
măsor, cântăresc, am grijă,
cu timpul
e ca în cosmos
cel mai greu
e să rămâi legat
ziua ta de ziua lui -
două nave,
la cea mai mică defecțiune
să ieși în spațiu deschis
să înlături eroarea
să conectezi fir la fir
să reaprinzi lumina
să intensifici culorile
să dărui speranță
cu cât mai trainică este dragostea care ne leagă cu atât 
suntem mai rezistenți
cu dragoste
am grijă:
măsor ziua cu
„bună ziua”
în receptor aud bună ziua
pe drum:
bună ziua

spargem liniștea
în timp
cel mai greu de suportat este singurătatea și vidul

zilnic destram
frica pierderii de ceilalți
într-o zi 
de vară ori de toamnă
înghițiți de gura hăului
cu lumina în interior pe cale
de a se stinge
cu pomii din jur
pe cale de a fi înghițiți de întuneric
în zi să se facă
noaptea

cu timpul e ca în cosmos
deconectată ziua
de jur împrejur
răsar până atunci
nemaivăzute 
stelele

cu o nouă cale

poate un vechi început

 siberie

zăpada în care îngroapă un prunc în inima siberiei
femeia spune alb ca varul peretele în care caut ușa în 
pământ
de crăciun
între doi molizi cu pruncul de șapte luni în brațe, unicul 
copil, ilie
i-am dat numele tatălui meu
zăpada e ușa în adâncime

Margareta Sterian, Natură statică
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îngerii fâlfâie îmi spuneam
dincolo de groapa albă zidul alb ușa albă
un loc sigur degetele mele caută în pământ
pentru fețișoara lui îmbodolită în basma
să-l apăr de lupi să-l apăr de fiare de lume să-l apăr
erai
în împăcarea mea cu moartea
pe cer nu se vedeau stelele
de după copaci nu sclipeau priviri înfometate
doar eu și el mamă și fiu
departe de geamul în care nu arde nicio lumânare

degetele
dacă ai fi trecut peste ele
ar fi trosnit ca vreascurile

Doamne,
nu erai printre arbori nu mi-ai deschis ușa în alb
nu te-am regăsit printre fiare

mi-ai trimis tulpini de copac
de pe care am smuls cu dinții coaja
mi-ai trimis lovituri de bocanci
sperieturi cu arma batjocură
un moș gerilă admirat de copii de crăciun
mort pe ilie
erai în al nouălea cer
căutată în zăpadă
ușa spre tine…

 credință

și dacă el te vede fără ca tu să-l vezi
te aude
și îți vorbește fără ca tu să-l auzi
dacă ați greșit locul de întâlnire
și el s-a născut într-o dimensiune, tu – în alta
și nu există uși
nicio punte de legătură
ca să ajungeți unul la celălalt

și dacă el e alături în spatele casei
e în umbra orașului
e în spatele pădurii
e după acest copac ori după celălalt
cum să nu-l caut
cum să nu-l caut
pe după noianul de stele
cum să nu-l aud

de ce mi s-a dat această viață
doar nu pentru a ne pierde
nu pentru a ne îndepărta

vom merge așa alături până la capăt

îl știu dincolo
vorbindu-mi fără să-l aud
vorbindu-i poate fără să mă audă

îl caut prin inimi
prin ochii tăi, ai lui
Dumnezeule
și dacă mai sunt vieți asemenea acesteia
peste câte dintre ele ne vom întâlni?

vom fi aceiași
ori vom roade lumina 
cu ramuri de copac
vom fisura ziduri
cu dinți de rozătoare
poate sunt vieți
în care nu ne vom auzi
vom tuna și vom scăpăra
atât de scurte
cât doar să reușim să spargem cerul

fericiți totuși cei care s-au întâlnit pe pământ
și de aici încolo
nimic nu-i mai desparte

 marea liniștii

în satul nostru
e o liniște limpede
cu soarele în adânc

liniștea e străbătută de bărbați și femei
de tineri și bătrâni
familii întregi, unele venite din alte părți, au slobozit 
rădăcini în satul nostru

lipiți pământului
strigă să-i audă dumnezeu
să-i audă îngerii
au confecționat șapte clopote

sparg liniștea
duminicile
să-i audă
bărbatul ori soția
fratele ori sora ajunși la cer

când se reface liniștea
dumnezeu le trimite ploi
și ninsori 
dumnezeu le trimite o bucurie
un necaz
când se lasă liniștea
câte unul plecat la cer
îi face semn cu mâna
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în dimineața zilei de mai
i-a cerut să aibă grijă de sine
să nu riște prea mult
să le viziteze cu prima ocazie

o boare de vânt
i-a desprins câteva șuvițe: ce frumoasă e, și-a spus
încă un timp i-a făcut în  semn de rămas bun cu mâna
să aibă grijă de sine, i-a repetat
să nu riște prea mult
să le viziteze cu prima ocazie…

cu o umbră de zâmbet pe chip
căutând neliniștită în zare
dusă de parcă ar fi fost luată de vânt

pe celălalt mal au intrat în vizorul armelor ucigașe 

pământul s-a scuturat
valurile s-au înălțat până la cer
miezul peisajului s-a subțiat – o hârtie
a luat foc
nu rămânea nimic
pe locul unde o știa
nimic 

vâlvătăi, o explozie
nina, copilul lui, țipete
înțepenire

prinse în dansul flăcărilor

plaja
casele, debarcaderul, foc

lumea - o plasă cu îngeri captivi,

plin de înotătoare zvârcolindu-se  –
un voloc

îi zâmbește
celui de pe pământ
îi arată o pereche de aripi
descoperite
prin târgul îngerilor
o pereche de aripi dintre cele mai trainice
și mai luminoase
maria parcă nu ar fi ea, spune soțul ei
de atâta liniște cât ne desparte
e parcă o nouă stea strălucitoare acolo sus

într-o zi a venit în lume sub formă de fluture
să mai guste și ea din frumos
să ia o gură de aer 
în lumină
ca pe o scenă
ce n-a reușit atunci
acum să vadă

la Nistru

pădurea de pe celălalt mal, reflectată în apa râului
debarcaderul,
unduirea sălciilor, plopi
un peisaj
în care pentru ultima dată i-a zărit chipul zâmbitor pe 
puntea feribotului îndepărtându-se

într-o lume s-ar părea civilizată s-au pomenit înconjurați 
de blindate și fiare cu epoleți
tot pe acest loc în 40 bunicii au cioplit o luntre
pentru a se refugia din calea sovieticilor
acum a venit rândul lui să-și apere familia

soția și copilul urmau să ajungă într-o tabără de refugiați
dincolo de orhei
într-o pădure

urcată pe ambarcațiune

Petre Iorgyulescu-Yor, Biserica Sf.Gheorghe
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  cu
  Alina NELEGA

„Scriitorul e un animal însingurat, o 
ființă monologală, pe când în teatru nu 

ești singur, ai nevoie de ceilalți”

Mult timp cunoscută ca una dintre principalele 
exponente ale noi dramaturgii româneşti în ţară şi în 
străinătate, în ultimii ani Alina Nelega a început să 
se impună ca o voce puternică şi foarte personală în 
literatura autohtonă. După ce romanul lansat în 2019 la 
Editura Polirom, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, 
a beneficiat de cronici entuziaste şi de un feedback 
pozitiv din partea cititorilor, la jumătatea anului 2021 
scriitoarea a publicat un nou roman, un nor în formă de 
cămilă, la aceeaşi editură.

Alina Nelega este autoare dramatică, regizoare și 
scriitoare. Piesele sale de teatru sunt jucate și premiate la 
nivel național și internațional. Dublă laureată UNITER, 
„Autor european“ la Heidelberger Theatrestueckemarkt, 
Honorary Fellow in Writing al Universității din Iowa, 
SUA, este profesor universitar și conduce masteratul 
de scriere dramatică al Universității de Arte din Târgu-
Mureș. În 2020 i se decernează premiul pentru proză al 
revistei Observator Cultural și în 2021 premiul „Sofia 
Nădejde” pentru literatură scrisă de femei. (Andrei 
Vornicu)

Andrei Vornicu: „un nor în formă de cămilă” e o 
rescriere în proză (subiectivă şi deplin asumată) a piesei 
Hamlet. În carte se ridică la un moment dat problema 
unor texte clasice care s-ar adresa din ce în ce mai puţin 
publicului de azi. Intră şi Hamlet în această categorie?

Alina Nelega: Îmi place să denumesc aceste 
texte la care te referi, „antologice” mai degrabă decât 
„clasice”. În primul rând, ca să evităm suprapunerea 
de termeni, căci clasicismul, după cum se știe, e un 
curent artistic specific periodizat. Cred că vorbești 

despre piesele care au trecut prin filtrul și receptarea 
publicurilor de nenumărate ori și pe care toată lumea 
(sau aproape) crede că le cunoaște, chiar dacă nu le-a 
citit, pentru că povestea (story-ul) e simplă și ușor de 
rezumat, așa cum trebuie să fie la toate piesele care au 
devenit literatură dramatică. Adică: „un băiat iubea o 
fată și ura familiilor i-a ucis” sau „ o femeie își dă seama 
că e subminată de mecanismele paternaliste și renunță 
la familie, pentru a se descoperi pe sine” sau „artiștii 
nu au resurse ca să se înalțe, măcinați din interior de 
propria ratare, alimentată de cei din jur”. Ai recunoscut 
desigur piese ca Romeo și Julieta, Nora, Pescărușul... 
Sau „iubirea adevărată nu poate fi șovină” (Take, Ianche 
și Cadâr) sau „libertatea interioară poate fi ucisă, dar 
nu poate fi cumpărată” (Piticul din grădina de vară) 
sau „viața e un carusel de circ, validată de întâmplare” 
(Angajare de clovn). 

Revenind la întrebarea ta, în cartea mea se pune 
într-adevăr problema acestor piese cu o mare încărcătură 
culturală și a actualității lor. Dar, după cum se știe, 
teatrul postdramatic și-a luat libertatea de a le rescrie - 
scenic și nu numai, făcând ca problematica atât de ilustru 
expusă în ele să se apropie de spectator printr-o legătură 
mai directă cu viața noastră. Respectiv, transformând 
contextul, odată cu textul. Este ceea ce încerc să fac în 
romanul meu, un nor în formă de cămilă, într-un joc 
impertinent, dar, așa cum spui, pe deplin asumat, cu 
textul lui Shakespeare. Până la urmă, rescrierea este o 
specie absolut legitimă a literaturii dramatice, ea a fost 
practicată pe marile texte (Medeea, Hippolyt, Hora 
iubirilor etc.) de către mulți dramaturgi importanți – de 
la Racine la Sarah Kane. Există o tentație a dialogului 
peste vremuri cu marii maeștri la care ne e greu de 
rezistat, iar pariul este tocmai acesta: oare mai rezistă 
problematica lor și astăzi? Așadar, după cum nu există 
un răspuns în roman, nici eu nu pot să ți-l dau, rămâne 
ca spectatorii sau cititorii să decidă, gândind singuri.

A.V.: „(un nor în formă de cămilă) este un roman 
al căutării de sine și al acceptării sacrificiului, ca parte 
a sinelui feminin”.

Dacă, în Hamlet, viziunea de ansamblu îi 
aparţinea tânărului prinţ al Danemarcei, în romanul 
tău, punctul de vedere principal îi aparţine mamei lui 
Hamlet. Cum filtrează această viziune feminină lumea 
în care trăim?

A.N.: Într-adevăr, în textul lui Shakespeare 
povestea care se spune e tragedia prințului, iar în romanul 
meu, e a mamei. La Shakespeare e o tragedie a nebuniei, 
la mine e o tragedie a martorei care se contaminează 
și, încercând să intre în lumea delirantă a fiului, să-l 
înțeleagă, la început cu resorturile logice ale rațiunii și 
acțiunii, iar apoi cu singura resursă emoțională, irațională, 
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care îi leagă: dragostea maternă. În toate interpretările 
scenice pe care le-am văzut, marea majoritate făcute de 
bărbați, personajul Gertrude, regina Danemarcei, este 
marginalizat și tributar clișeelor paternaliste: femeia 
adulteră, mama crudă și aservită puterii, scorpia. Mi-
am propus să interpretez povestea din perspectiva 
acesteia, citind atent piesa lui Shakespeare, unde există 
multe informații care vorbesc despre dragostea și 
îngrijorarea mamei pentru fiul ei. Informații care nu au 
fost valorificate scenic în interpretarea personajului sau 
în montările de până acum. Pe de altă parte, am încercat 
să ofer o perspectivă asupra raporturilor cu puterea pe 
care și le asumă o femeie, prinsă în jocul ierarhiei ca 
o muscă într-o pânză de păianjen. Amona nu este o 
feministă, ea face parte din clubul „big boyz”, a renunțat 
la maternitate pentru a se dedica propriei cariere, iar 
acum, când fiul este în pericol, el pare să nu mai aibă 
nevoie de ea, dragostea lui s-a transformat în ură. Tot 
drumul ei este de a recupera această afecțiune, de a și-o 
revendica, de a-și convinge fiul că între ei este o legătură 
profundă, care nu poate fi anulată de psihoză. Ultima 
scenă, în roman ca și în piesa lui Shakespeare, este 
gestul, suprem matern, al sacrificiului: ea bea cupa de 
otravă în locul fiului, încercând să-i salveze viața. Ceea 
ce nu ajută, nici în piesă, nici în roman, căci jocurile 
au fost deja făcute. Dar în textul meu se ajunge, totuși, 
la momentul în care fiul îi spune mamei „Bine-ai venit 
în lumea mea. Te iert.” Cred că spre această imposibilă 
împăcare - și iertare în moarte - merge romanul meu. În 
lectura textului shakespearian mi-a lipsit acest moment 
și mi l-am imaginat - era, cred, necesar. Iar perspectiva 
feminină este dată de însăși dragostea maternă care iese 
biruitoare, căci, oricât de luptătoare și radicale, oricât 
de feministe și îndreptățite am fi în a ne reclama dreptul 
de a fi văzute, nu poți lupta cu instinctul de a apăra 
viața copilului tău, cu orice preț, chiar al vieții tale. 
Cred că este un roman al căutării de sine și al acceptării 
sacrificiului, ca parte a sinelui feminin. Practic, de 
umbra ta nu poți scăpa.

A.V.: Una dintre temele de dezbatere din roman 
o reprezintă opoziţia vechi-nou, respectiv teatrul 
„tradiţional“, de artă, vs. teatrul contemporan, militant, 
cu o puternică încărcătură socială. Din punctul tău de 
vedere, există o cale de mijloc, un punct de confluenţă 
între aceste două viziuni aparent incongruente?

A.N.: Dimpotrivă, aceste două fețe ale monezii 
sunt, aș spune, complementare. Instituția subvenționată, 
care se ferește de riscuri, are nevoie de provocările 
teatrului independent. Fără zona aceasta de pericol, 
scena privilegiată pierde mai mult decât dacă și-ar 
asuma posibilele eșecuri care, în scena independentă, 
deschid căi noi de explorare, de provocare a canoanelor 

așa-zisului teatru „de artă”. Până și această calificare 
este desuetă, în teatru ca și în film – căci cine mai poate 
spune azi ce e artă și ce nu e? Militantismul despre care 
vorbești și care are, desigur, o motivație revendicativă, 
de protest, de opoziție, este cel care duce înainte 
mijloacele de expresie. Deși, nici în teatrul independent, 
nu tot ce zboară se mănâncă, trebuie luat cu un grăunte 
de sare. Dar avem nevoie de ambele ipostaze ale 
teatrului, ele se alimentează reciproc și prin resursa 
comună a independenților, ca și a teatrului public: actorii 
și actrițele care joacă egal și în teatrul subvenționat, pe 
un salar fix, dar și în teatrul independent, adesea pe 
o bere-două. Nu directorii, nici regizorii, nicidecum 
dramaturgii nu alimentează energia acestui tip de teatru. 
Iar  înclinarea vizibilă a teatrului independent spre 
textul nou se datorează tot actorilor, nesătui și mereu 
dornici de alte experiențe, căci doar actorii, seductibili 
și seducători, sunt cei care se aruncă în gol și pun în 
mișcare lumea noastră, a teatrului de orice fel ar fi el. 
Ei sunt placa turnantă a jocului, în teatru și cu teatrul. 
Din punctul acesta de vedere, o mare răspundere cade în 
sarcina școlilor care ar trebui să asigure contextul în care 
ei să se exerseze, să gândească (scenic) și să se racordeze 
la prezent, fără să minimalizeze experiența trecută. Nu 
întâmplător, cele mai importante fenomene în teatru au 
fost generate de actori, fie că au stat în prim plan, fie 
că au susținut din răsputeri ideile care i-au sedus. În 
spatele lui Peter Brook stă Yoshi Oida, Grotowski a fost 
actor, Robert Wilson la fel. Și exemplele pot continua, 
și la noi – uite: cel mai important festival de teatru din 
România, cu mare deschidere spre noutate, a fost un 
proiect izvorât tot din nevoile unui actor. 

A.V.: Acţiunea romanului gravitează în jurul 
teatrului, locul care ţi-a marcat biografia şi activitatea 
profesională. Ai simţit nevoia, totodată, scriind despre 
lumea teatrului, să o faci mai familiară publicului larg, 
dintr-o perspectivă de interior? Dincolo de imaginea de 
suprafaţă, este o lume despre care nu s-a prea scris la 
noi.

A.N.: Nu m-am gândit deloc să scriu despre ceva 
ce nu s-a mai scris sau să arăt lumea teatrului fiindcă 
e, în culisele ei, mai puțin familiară publicului. Practic, 
reinterpretând povestea lui Hamlet din perspectiva 
mamei sale, am căutat un mediu concret unde s-o 
plasez. Ea ar putea foarte bine să existe într-o corporație 
sau într-o primărie sau într-un restaurant chinezesc, doar 
că aceste lumi îmi sunt total necunoscute, nu aș ști care 
sunt relațiile zilnice și nici substanța conflictelor dintre 
oameni. Așa că soluția s-a impus de la sine, iar scriind 
au ieșit la iveală, desigur, detalii de care potențialul 
cititor nu are habar, dacă nu a călcat în culisele teatrului, 
sau care oamenilor de teatru le prilejuiesc recunoașterea 
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unor mecanisme familiare. Poate că nu mulți și-au dat 
seama cât de puternic piramidală e structura unui teatru 
subvenționat, cât de extenuantă este rutina pentru artiști, 
cât de mortal poate fi teatrul, de dezamăgitor și totuși, 
cât de hipnotic. Teatrul te ademenește, te înșeală și te 
răsplătește neașteptat, dinafară e greu să-ți dai seama cât 
de mult e dragoste și cât e dependență pentru cei care-l 
iubesc, sau cât de crud, frustrant și umilitor devine totul 
când și el te iubește pe tine. E un partener dificil de 
viață, nu recomand. 

A.V.: „Scena este, totuși, mai deschisă dialogului 
decât cartea, ți se dau mai multe șanse“

Deşi primele tale incursiuni în lumea literară 
românească sunt vechi, după o pauză foarte lungă, ai 
revenit odată cu lansarea în 2019 a romanului ca şi cum 
nimic nu s-ar fi întâmplat. Cum te-ai simţit primită de 
cititori şi de critica de specialitate? 

A.N.: Am fost, în primul rând, foarte bucuroasă 
că editura Polirom mi-a acceptat cartea, fiindcă ei sunt 
foarte exigenți cu ceea ce publică și m-am simțit onorată 
că m-au girat cu acest roman pe care l-au promovat 
foarte frumos, foarte profesionist. Știam că el nu pleacă 
la drum sub un stindard prea promițător, căci încă o 
carte despre comunism, după toată literatura spațiilor 
concentraționare, după memorialele durerii și sfinții 
închisorilor... Și, pe urmă, nume ilustre s-au ocupat de 
tragedia declanșată de fisurile din această utopie care 
„ne-a sucit mințile”, cum spune undeva un filosof... dar, 
pe de altă parte, sunt și eu de părerea lui Lucian Dan 
Teodorovici care afirma într-un interviu că, oricâte cărți 
s-ar scrie despre comunism, tot nu sunt destule. 

După bucuria de a fi publicată, au urmat emoțiile 
receptării, fiindcă sunt acolo două provocări care vizează 
ceea ce e considerat, în general, a fi o problematică de 
nișă, minoritară: o poveste de dragoste între două fete și 
spațiul cultural, populat de români, al istoriei și culturii 
maghiare din Ardeal. Am avut cronici bune și foarte 
bune, cu o singură excepție, care m-a cam dezgustat, 
căci era un atac la persoană, prost disimulat. Dar, cum 
spunea o prietenă, critic literar, important e ca oamenii 
să te citească - și de acest lucru chiar nu mă pot plânge: 
mi s-a întâmplat. Romanul s-a vândut foarte bine, a 
ajuns deja la al treilea tiraj, ultimul fiind în colecția 
Top 10+. Traducerea recentă în limba franceză, de către 
Florica Courriol, a fost iarăși bine primită în Franța, 
a avut câteva cronici importante și sper să aibă loc o 
lansare la Târgul de carte de la Paris, în 2022, unde sunt 
deja invitată. La noi, chiar dacă au trecut peste doi ani de 
la publicare, anul acesta la FILIT am avut reacții directe, 
de mare afecțiune, din partea cititoarelor și cititorilor 
tineri. Aceasta este de altfel cea mai mare încântare, 
nescontată. După ce am terminat de scris romanul m-am 

gândit că, și dacă va fi publicat, o să aibă cititori de vârsta 
părinților mei sau cel mult a mea, care o să nostalgizeze pe 
el și o să critice lucruri pe care și le aduc aminte altfel. Dar 
n-am anticipat marea curiozitate și apetitul pentru povești 
al tinerilor, deși cartea a pornit tocmai din nevoia de a 
răspunde unei tinere la o întrebare incomodă: a fost sau 
nu mai bine în comunism? Îți dai seama că e o provocare 
extrem de personală, la care nu se poate răspunde decât 
printr-o altă provocare, tot personală: a lecturii.

A.V.: Ai simţit, scriind cele două romane, nevoia 
de a aduce în textele tale ceva care lipseşte literaturii 
de la noi? 

A.N.: Nu-mi permit să am o privire critică 
asupra literaturii române de azi; sunt o amatoare, 
frustrată de faptul că nu are destul timp să citească 
atât cât ar vrea. După cum probabil îți imaginezi, nu 
numai că vizionez mult teatru, dar și citesc multe 
piese și texte noi, românești și străine. De asemenea, 
am lecturi și în alte zone: memorialistică, psihologie, 
estetică și filosofie, cărți de teorie teatrală, de istoria 
teatrului, biografii. Este o necesitate a profesiei mele. 
Așa că, zău, nu prea știu ce-i lipsește literaturii de la noi. 
Poate mai multă vizibilitate, o mai bună conectare cu 
piața internațională. Ceea ce pot spune din experiența 
personală, ca cititoare, este că în ultima vreme au apărut 
cărți foarte bune, multe scrise de autoare care aduc un 
alt suflu, o altă perspectivă asupra realității. Sunt nume 
de la care ai ce învăța și pe care le respect, le citesc și mă 
abandonez cu totul discursului lor, inteligent și proaspăt. 
Dacă am contribuit și eu într-o oarecare măsură la acest 
curent feminin, mă bucur și îmi ajunge. 

A.V.: Îmi spuneai de curând că lumea teatrului 
a fost mereu mult mai puţin misogină decât cea literară 
şi că ţi-a oferit o libertate de exprimare mult mai mare. 
Simţi că lucrurile s-au mai ameliorat în ultima vreme 
din acest punct de vedere?

A.N.: Da, spuneam asta, când mă refeream la 
motivele pentru care am preferat, la începutul anilor ’90, 
să mă apropii de scenă. În teatru, lucrurile se întâmplau 
mult mai repede, iar nivelul relaționării era mult mai 
deschis, mai fair play. E normal de altfel: scriitorul e un 
animal însingurat, o ființă monologală, pe când în teatru 
nu ești singur, ai nevoie de ceilalți – o numim „echipă”, 
dar de fapt e o comunitate care lucrează, cot la cot, pentru 
fiecare proiect. M-a derutat întotdeauna discriminarea 
ironică, sarcasmul subtil misogin din lumea literară, pe 
când relațiile dintre oameni erau, în teatru, mai puțin 
suspicioase, mai puțin intelectualiste, orgoliile mai 
vizibile și mai ușor de contracarat, provocările, mai 
sportive. Scena este, totuși, mai deschisă dialogului 
decât cartea, ți se dau mai multe șanse. Drumul în 
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literatură era mult mai anevoios atunci pentru o femeie, 
mai ales pentru o prozatoare. Cu poetele, lucrurile 
arătau ceva mai bine. Dar era și un timp când se citea 
mai puțină ficțiune, piața și interesul public se îndrepta 
spre literatura concentraționară, cel mult spre o proză 
analitică și speculativă, care valorifica textualismul sau 
onirismul. Mai existau și scriitori importanți, consacrați, 
care simțeau că în sfârșit își pot întinde aripile și care, 
și prin prezență publică, acaparau vizibilitatea într-o 
piață literară liberă, în formare. Se traducea mult, se 
restituiau texte importante din literatura, psihologia, 
filosofia lumii, până atunci necunoscute sau interzise. Aș 
fi însă extrem de ingrată dacă n-aș recunoaște că un rol 
important în faptul că am continuat să scriu și literatură 
se datorează susținerii entuziaste a lui George Crăciun 
și revistei Interval. George mi-a și făcut o prefață 
minunată, sensibilă și generoasă la primul roman, apărut 
în 2001: ultima@vrăjitoare. Tot atunci, a mai existat 
încă un moment de întorsătură și mare importanță pentru 
mine: apariția revistei Observator Cultural, la începutul 
anilor 2000. E o publicație longevivă și puternică, pe 
care o admir și o respect, și azi, iar ei/ele m-au primit și 
m-au susținut de la început. 

Nu vreau să par generaționistă, dar cumva 
eu pierdusem trenul prin anii ’80, iar mai târziu nu 
scriam așa cum „se cerea”, după cum mi-a spus, prin 
1991, redactoarea-șefă de atunci a editurii Cartea 
Românească, unde m-am înființat, naivă, cu un volum 
de povestiri scoase din sertar, din care câteva fuseseră 
cenzurate din revistele literare ale anilor ’80 – conțineau 
referiri la zone până atunci interzise: femei singure care 
refuză maternitatea, bătrânețe, biserică, unguri. Dar am 
talent, mi-a spus femeia, condescendentă, să scriu cum 
„se cere” și să revin. Deci, era clar: nu mă încadram. 
Și da, m-am simțit marginalizată și agresată nu numai 
de misoginismul masculin, dar și de cel internalizat, 
feminin. Voiam să aparțin unei bresle cu care mă 
identificam, în naivitatea mea, dar nu mă lăsam înrolată 
nici de prejudecățile care apărau grupurile literare 
formate în jurul revistelor și nici nu puteam să scriu așa 
cum „se cerea”. Cu timpul, am renunțat la literatură, dar, 
după cum știi, organul s-a reactivat miraculos, la distanță 
de peste douăzeci de ani. În alt context, fără o miză de 
apartenență, de data aceasta, ca acum câteva decenii, 
când scriam, și atunci, despre ce scriu și azi - prea mult 
nu mi s-a modificat nici stilul, nici abordarea narativă. 
Poate e și datorită felului în care am fost formată, pe 
linia anglo-americană a literaturii pe care am studiat-o 
și iubit-o în facultate. N-am agreat niciodată discursul 
masculin, îndrăgostit de sine, cred că sunt prea puțin 
narcisistă și mă plictisesc repede. 

Dar mă simt datoare să adaug, totuși, că „mult 
mai puțin misogină” nu înseamnă că lumea teatrului nu 

este deloc misogină – sau că lucrurile s-au schimbat 
fundamental. Fără îndoială, nici vocile feminine în 
teatrul românesc și nici cele din literatura română 
de azi nu mai pot fi ignorate. În al doilea caz, în mod 
specific, există, în sfârșit, și o alternativă, independentă 
de uniunile de breaslă, exemplar generată de curajosul 
gest al Elenei Vlădăreanu de a înființa „Premiile Sofia 
Nădejde”. E drept, încă tot nu există la noi suficiente 
premii sau rezidențe, nici pentru scriitori, nici pentru 
scriitoare, nici în teatru, nici în literatură. Comparativ 
cu alte țări europene, suntem la un nivel penibil. Cu 
atât mai mult e valoroasă existența acestor premii care 
creează o platformă de vizibilitate și un context pentru 
femeile care scriu și, în același timp, coagulează o 
comunitate de autoare din care sunt mândră că fac parte 
în mod legitim. Căci ambele romane care au apărut în 
ultimii doi ani au fost nominalizate, iar al doilea, un nor 
în formă de cămilă, a fost și premiat, la ediția de anul 
acesta. Cred că e foarte important că nu suntem singure, 
luptând cu morile de vânt și că ne putem regăsi ca 
problematică, privire și discurs printre cele care vorbesc 
aceeași limbă cu noi. 

A.V.: Ai scris cu succes piese de teatru, povestiri 
pentru copii, proză şi romane. Din partea poeziei simţi 
vreo chemare? Dar a scenaristicii?

A.N.: Am scris la un moment dat poezii, în 
adolescență, dar le-am abandonat repede. Cred însă că 
m-au ajutat să înțeleg rolul lapidarității, al expresiei 
eliptice, al economiei în folosirea cuvântului pentru a 
exprima ceea ce te frământă. Dar, pe de altă parte, am 
scris și regizat scenarii radiofonice. Film nu. Însă n-aș 
refuza o experiență a scenariului de film, mai ales că 
seamănă întrucâtva, din câte îmi spune instinctul de 
autor dramatic, cu scrisul pentru scenă.

Petre Iorgulescu-Yor, Flori
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Marius JUCAN

Doamnele din Golumbeni

Recepționerul alese din sertarul mesei patru 
pliante turistice de dimensiuni egale. Le netezi coperțile, 
le așeză pe masă ca pe niște trofee, își plezni ușor 
palmele scurte și groase. Din admirație, ori să alunge 
praful ce se ridică într-o volută nisipie în lumina rece 
din hol. Să demonstreze că îi îndeplinise dorința în cele 
din urmă, și că rămase de cealaltă parte a mesei, gata 
să îl servească dacă mai era nevoie. Justin ar fi dorit 
însă să fie lăsat singur. Îl deranjau colțurile căzute ale 
gurii lui Ilovan, semnul crudei dezamăgiri de sine pe 
care o aduce vârsta, sclipirile iuți ale ochelarilor căutând 
obsesiv să nu scape nimic, parfumul dulceag de trandafir 
bulgăresc al loțiunii de după bărbierit, statura lui scundă, 
lăbărțată ca o piftie, stând cu picioarele crăcănate și cu 
pieptul scos în afară din cauza burții căzute, strânse de o 
curea prea subțire. 

Pe primul pliant lucea stins, cadaveric, stema 
României Mari. Pe al doilea, un luceafăr roșu se cocoțase 
deasupra soarele la răsărit, încremenit în ovalul spicelor 
adăpostind munții, pădurile, apele, sonda de petrol uriașă 
cât turnul Eiffel, arătând cu simplitatea imaginației 
proletare cât de multe și bogate erau garanțiile unei 
grandioase datorii de război. Blazonul socialist de pe 
al doilea pliant nu se deosebea aproape de loc de cel 
al republicii populare. Doar numele „România” și 
tricolorul deveniseră mai vizibile, ceea ce îi aminti 
lui Justin zglobiile, cristalinele, mincinoasele cântece 
pionierești despre anii copilăriei ștanțate ideologic, 
slăvind viitorul absurd, îngălat și puturos ca fumul 
gunoaielor arse noaptea, pe furiș. Împinse pliantul, 
nevrând să îl deschidă. Îl luă pe ultimul, cel nou, cu 
vulturul regal purtând crucea în cioc, sceptrul și sabia 
în gheare, unic suvenir al cuibului din care acvila năucă 
se prăbușise în hău. Desfăcu grăbit harta din etuiul de 
carton lipit de coperta a doua, o întinse pe masă cu un 
fâșâit aspru, metalic, gândindu-se o clipă, nu mai mult, 
la monarhii țării și la republica baștanilor de partid, al 
singurului partid mare ce se reînnoise mereu îngropând 

rămășițele putrede ale altor partide. Recunoscu câteva 
locații, Gara, Piața „Armonia”, Spitalul, Tribunalul, 
Cinematograful, și după ce scotoci prin fiecare colțișor 
al dreptunghiului de hârtie, își dădu seama că nu avea 
înaintea ochilor ceea ce spera să găsească. Lipseau 
căile de acces spre vechile mine, uzinele de prelucrare 
a minereurilor, clădirile vechi ale Centralei Miniere, 
demolate probabil recent, drumurile întortocheate 
ducând hai-hui, spre exploatările forestiere. Ar fi 
împăturat harta la loc, descurajat, dacă nu ar fi zărit 
chiar atunci cu coada ochiului pe o stradă din cartierul 
Cazărmile Vechi, undeva în partea de nord a orașului, un 
„x” făcut cu cerneală roșie. Se opri atent, mirat, bucuros. 
Deasupra semnului era scris: „Mausoleul”. Se întoarse 
spre Ilovan zâmbind perplex, recepționerul ridică din 
umeri, ceea ce îl făcu pe Justin să se aplece iar deasupra 
hărții. Nu se înșelase, văzuse bine. Duse harta sub nasul 
lui Ilovan. Acesta dădu să o strângă. Justin se opuse. 
Recepționerul trase harta la piept, apucând-o cu ambele 
mâini. Justin i-o smulse, contrariat. Ilovan făcu un pas 
înapoi și apoi încă unul, copleșit.

- Ăăă, îmi împrumutați pliantul? Pentru o zi, 
eventual?

- Pentru totdeauna, se pripi recepționerul. Adică, 
pentru cât timp doriți, zise, stânjenit. 

Aruncă celelalte două pliante în sertar, răsuci 
cheița din broască, strecurând-o în buzunar. Îl prinsese 
cu ceva, dar nu știa bine cu ce. Ocazia era neașteptată. 
Dacă o folosea numaidecât, răscumpăra o parte măcar 
din zilele în care fusese luat peste picior. Se simțea 
îndreptățit, dornic să o facă. Zise:  

- Aș putea apela la cineva pentru câteva date 
despre oraș?

- Ce fel de date?, se crispă Ilovan.
- Necesare, zise Justin.
- E vorba de un ghid? 
- Recomandat de dumneavoastră. V-ar deranja? 

Recepționerul tăcu. Știu la ce vă gândiți: orașul nu e 
atât de mare să nu mă pot descurca cu o hartă, urmă 
Justin. Agită pliantul. Nedumerirea lui Ilovan se aprinse 
în câteva pete roșii pe frunte. Sub ele, nasul de ceară 
pipăia  sfios intențiile ascunse ale lui Mera.

- Nu ar fi imposibil, zise recepționerul. Se 
întoarse spre peretele de sticlă din spatele recepției, 
prin care orașul fumega alb, cufundat în ninsoare. Trei 
motocicliști alunecau fantomatici pe pârtia liberă din 
mijlocul șoselei. Un pâlc de cerșetori pândea piramida 
sacilor de gunoi menajer debordând din ghenă. Un 
echipaj de poliție trecu albăstrui, cu sirena jeluindu-se 
inutil, agonic. Ilovan porni înapoi, împleticindu-se. Fața 
i se împurpurase toată. Exagerase?, se gândi Justin cu o 
indulgență târzie.

- Mă gândeam la cineva disponibil. Un localnic. 
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Bine informat. Nu neapărat tânăr.
- Nu neapărat, repetă celălalt.
- Aș putea să-l întâlnesc? Recepționerul își reveni 

treptat, dorind parcă să prelungească starea ambiguă în 
care se simțea învins pe nedrept. 

- Pe cine?
- Pe localnic. Persoana menționată adineauri. Îmi 

dați o mână de ajutor?
- Nu e deloc de simplu. Situația din oraș e 

instabilă. Autoritățile sunt, cum vedeți, inexistente. 
Oamenii se tem să iasă din case. Și ninge, ninge într-una. 
Recepționerul își scoase ochelarii, îi șterse cu o lavetă 
mizerabilă, pe care o scutură tușind sacadat. Petele se 
retrăgeau treptat. Bazil Ilovan era palid dar demn. 

- Ar fi posibil, totuși? spuse Justin, considerând 
că așteptase suficient. După cum clătină din cap 
recepționerul, o luase pe repede înainte.

- Posibilități sunt nenumărate aici, dar ne lipsește 
e voința de a le pune în practică. 

- Complicată mai e practica posibilității sau mă 
rog, a oportunității, zise Justin, în doi peri.

- Greșiți, să știți. Posibilitatea și oportunitatea 
sunt cu totul separate. Nu ați auzit de oportuniști și de 
„posibiliști”?

- De cei din urmă chiar de loc, zise Justin. 
- Sigur, nu doream decât să vă arăt prin acest 

artificiu că posibilitatea există ca entitate aparte pentru 
unii mai mult decât pentru alții. Se întrezărește difuz 
la început, se conturează apoi pregnant, e construită 
rațional, inteligibil. Pe când oportunitatea apare 
și dispare, depinzând de circumstanțe favorabile. 
Posibilitatea e mult mai temeinică, stabilă, dar variază în 
funcție de individ și de diferitele tipuri de constrângere 
la care acesta e supus.

- Constrângere? Ce vreți să spuneți?
- Că într-un fel sau altul ați fost silit să veniți 

aici, zise recepționerul. Nu însă fățiș. Dar acum refuzați 
să consimțiți la ceea s-a petrecut cu sau fără știrea 
dumneavoastră, faptul fiind deja consumat. Căutați, de 
aceea o posibilitate, un fel de renegociere tardivă. Chiar 
dacă nu coincide cu ceea ce credeți că ar fi o soluție. 
Curios, de-abia acum v-ați dat seama! Pe de altă parte, 
știți, nu e atât de rău că sunteți la Golumbeni, și nu în 
altă parte. 

Justin încercă să protesteze, își înăbuși un căscat, 
se mută de pe un picior pe altul, plictisit. „Cum o fi ajuns 
ăsta recepționer?”. Spre deosebire de ziua când gândul 
îi trecu prin minte, era sigur că Ilovan se rostogolise 
de undeva „de sus”, acolo unde se mai folosea limba 
asta demodată, ceremonioasă, grea, cu prea multe ițe și 
noduri, încrețituri și cuvinte împrumutate din dicționare 
prăfuite, ce îl făceau să se concentreze ca la un examen 
dinainte pierdut, cuvinte pe care le înțelegea doar după un 

anumit interval în care găsea că erau totuși asemănătoare 
cu ale lui, dar foarte îndepărtate, niște verișoare pe care 
nu le văzuse demult, de a căror existență știuse și uitase 
cumva fericit, fiindcă erau trufașe și grase, fandosite, 
lunecoase, și acum le revedea simțindu-se vinovat. 

- Zău? În altă parte?
- Da, și apropo de posibilitate, continuă 

recepționerul, nu o putem înțelege în totalitate decât în 
clipa în care se înalță în fața noastră pe neașteptate, ca o 
creastă de val în acalmia de până atunci a vieții noastre 
personale. Spre deosebire de oportunitate care... 

- O creastă de val? Cum așa?, îl întrerupse Justin, 
amuzat, frustrat în aceeași măsură. 

- E factorul ce îi determină pe cei aleși să 
acționeze. Doar pe ei. 

- Foarte pesimist și cam nedemocratic zise Justin, 
în zeflemea. 

- Dimpotrivă, realist, spuse Ilovan. Numai zeii 
sunt egali între ei, având privilegii suficiente. 

- Nu vă contrazic. Dar cum ați ajuns la această 
formulă? 

- De la o zi la alta. 
- Și de la un an la altul, bănuiesc. Aici la 

Golumbeni? 
- Să lăsam asta, tresări Ilovan. Spuneți-mi mai 

degrabă, dumneavoastră ce ați face în fața crestei de val? 
V-aș ruga să sunați persoana ce ar putea să-mi fie 

călăuză, zâmbi Justin.
- Doar atât?, făcu recepționerul dezamăgit.
- Știam că nu mă veți refuza. 
- Nu v-am promis nimic. Dar aș putea totuși 

încerca ceva, se răzgândi Ilovan. Cu o condiție. Să fiți 
punctual.

- Ce m-ar împiedeca?
- Diverse situații. Eu doar le constat, nu le judec, 

zise recepționerul, uitându-se pieziș spre ușa masivă a 
hotelului. 

De când sosise, Justin era într-un du-te vino 
permanent; ziua și noaptea. Îl surprinsese de câteva ori 
pe Ilovan pândindu-l, pe când el îl urmărea pe Moțolea 
dând târcoale apartamentului Ramonei, după miezul 
nopții. Bimbi gesticula beat, pe jumătate îmbrăcat, în 
fața ușii încuiate. „Deschide, Ramona! Scoate, băi, cheia 
din ușă! S-o bag p-a mea, n-auzi?”. Ramona tropăia prin 
fața ușii, chicotind.

- Care ar fi acelea?, întrebă Justin curios.  
- Ar trebui să știți mai bine decât mine.
- Cel mai bine știți dumneavoastră. Altfel nu 

m-ați întreba.
- Nu e treaba mea să știu cum vă petreceți timpul 

și pe unde umblați. Sunt aproape sigur că nu veți cădea 
de acord cu ziua și ora pe care o va propune eventual, 
prietenul meu. Recepționerul făcu o față lungă.



16

- Fiindcă persoana respectivă e prietenul 
dumneavoastră?, se interesă Justin.

- Nu doar al meu. Al mai multor persoane de 
vază din oraș.

- Minunat, zise Justin detașat. Și care ar fi acea 
oră?

- De unde să știu? 
- Ce ar fi să aflăm de la dânsul, chiar acum? 
- Cel mai bine ar fi să acceptați de plano ziua și 

ora pe care o va decide omul nostru. Dacă se va învoi. 
- Dar dacă în ziua aleasă de omul dumneavoastră 

voi fi prins cu lucrările pentru care mă aflu aici? zise 
Justin. 

- Iată de ce mă temeam. 
- Ce-o fi atât de îngrozitor?
- Persoana pe care o am în vedere nu discută cu 

necunoscuți. Chiar dacă i-aș prezenta să zicem, unele 
garanții în ce vă privește. 

Mera tăcu, atins.
- În consecință, renunț, anunță recepționerul, 

placid. 
- Bine. Accept. De plano, murmură Justin. Luă 

un aer spășit, observat imediat de Ilovan. „Am cedat 
oare?”, se întrebă Mera. Încă mai credea că nu. Apoi, nu 
mai fu atât de sigur.

- Va fi bine, credeți-mă, îl asigură recepționerul 
surprinzător de amabil. Ah, spuse el deodată, dacă am fi 
avut și în celălalt rând un partener ca dumneavoastră...

- Un partener? Justin surâse subțire.. 
- De discuții, adăugă celălalt. Cuprinse cu brațele 

holul și sala de mese ca de obicei, goală. Nu doar al 
meu, ci al nostru.

- Inclusiv al prietenului de care pomeneați?
- Vă îndoiți? 
Infatuarea îl încremeni cu nasul pe sus, cusur 

banal al oamenilor scunzi, se gândi Justin. Era însă ceva 
mai mult.

- Vorbiți de un grup? Dumneavoastră și alți câțiva 
amici... sau prieteni, adăugă el, ironic. Ar fi trebuit să 
întrebe mai degrabă cine era partenerul din „celălalt 
rând”, dar nu mai avu când. 

Ilovan răspunse grăbit, dorind să treacă cât mai 
repede peste o scurtă introducere la ce urma să spună. 

- Un grup, un cerc de prieteni sau de amici, mă 
rog, spuneți-i cum doriți, mai important e însă... 

- „Prietenii” sunt mai apropiați decât „amicii”. 
Nu ar fi rău să vă decideți, îl întrerupse Justin, răutăcios. 

- Ce sens mai are acum. Cercul s-a destrămat. 
Ilovan renunță să continue, privind mâhnit spre ferestre. 

Fulgi de zăpadă cădeau languros, mii de păpădii 
risipite în gol.  

- Un cerc de prieteni, reluă Justin. Numeros?  
„Prietenii lui Ilovan? Cine puteau fi? Cei din Golumbeni, 

vezi bine. Pe cei din București, ori din străinătate nu i-aș 
ghici niciodată”. 

- Nu, dar foarte rafinat. 
- Daaa? Mera se prefăcu că știa ceva, vag. Se 

încruntă febril, preocupat. 
- Datorită unor doamne, veni de departe vocea lui 

Ilovan. Stătea cu capul în piept, nevrând să se despartă 
de ceea încropise fugar înaintea ochilor în care lui Justin 
i se păru că distinge lucind două lacrimi. 

- Ah, ele au fost nucleul!, pretinse Mera că își 
amintise. Subit.

- Exact. Doamnele din Golumbeni, zise Ilovan.
- Vreți să spuneți acele doamne din Golumbeni.
- Doar la dânsele mă refeream, conchise 

recepționerul trist.
„Ar fi potrivit să o amintesc pe Adela? Adela e 

cu siguranță parte din cerc”. Era nehotărât. Dacă Ilovan 
îl întreba și de altcineva din grup? Plănui repede cum să 
înceapă: de la Cinematograf. Mai bine zis de la Vladimir 
care îl invitase să vadă un film, înainte de închiderea 
sălii. De fapt, Justin îi spusese că i se făcuse tare dor 
de un film, iar Vladimir zise, era perfect dacă cumpăra 
măcar o jumătate din locuri. Să mai aducă pe cineva, îi 
dădea toate locurile, plus o mică reducere. Vorbindu-i 
lui Ilovan despre Adela, despre întâlnirea cu ea și cu 
Vladimir la Café Central, ar fi ajuns însă, cine știe cum, 
pe negândite, la „Mausoleu”. Atunci auzise prima oară 
numele acelui loc din oraș. Dacă o amintea Adela se 
expunea prea mult, iar dacă nu, nu se alegea cu nimic. 

Fusese cu Adela și cu Vladimir la Café Central, 
cu trei zile în urmă, în duminica plumburie, caldă 
dinaintea dezghețului scurt și înșelător, după care 
începuse iar să ningă. Trecuse pe la Cinematograf, 
crezând că Vladimir deschisese între timp localul. Nici 
pomeneală. Îl găsi ca în alte zile, încuiat, cu luminile 
stinse și obloanele trase. Adela și Vladimir erau încă în 
pat, luând micul dejun în camera spațioasă de la etaj. 
Porniră toți trei să bea o ciocolată caldă. Pe drum, Justin 
nu se abținu și făcu o aluzie străvezie la motocicliști, 
spunând că despre ei auzise prin oraș cele mai puține 
plângeri. Nu era nici adevărat, nici fals, omisese 
intenționat să facă știut de la câți auzise, și mai ales de la 
cine. „Crede-mă, nimeni”, zise Vladimir, „dar nimeni, 
nu mai dorește să descopere motivul real pentru care 
cerșetorii, motocicliștii și pelerinii sunt și acum în oraș. 
Ceea ce e un semn de normalitate. Lumea uită firesc ce 
nu îi convine. Realitatea pe care o știu doar câțiva se va 
distila definitiv în aparențe. Totul atârnă de interpretarea 
aparențelor, nu te mira, la noi e un dat istoric”. Justin 
îi aruncă Adelei o ocheadă, câți știau într-adevăr? 
Adela îl pândea pe chelner, un puștan mic și sfrijit, 
cu un surtuc negru, lângă care apăruse ca din pământ 
roșcata lui Flore. Fata îl ținea de vorbă, mângâindu-i 
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brațul, obrajii pe care abia mijeau tuleiele. Gesturile ei 
îl ajutară pe Justin să presupună ceva mai mult decât 
ceea ce vedea, anume că între Flore și Moțolea avusese 
loc o înțelegere, și că roșcata mijlocea transferul micilor 
pelerini la Cafenea în schimbul protecției de care Flore 
avea urgent nevoie. „După zile și nopți irosite, am 
ajuns la concluzia lui Vladimir”, spuse Adela, calmă. 
„Indivizii ăștia mirosiseră demult că orașul e aproape 
părăsit. Nu ar fi rămas însă niciunul dacă nu ar fi găsit 
condiții prielnice”. „Condițiile astea îmi sunt foarte 
neclare”, sublinie Justin. Vladimir surâse superior. 
Adela îl reperase pe pelerin și îi flutură mâna, „sunteți 
amabil...?”. Băiatul nu se clinti. Vladimir își vârî două 
degete în gură, îl fluieră șfichiuitor. Micul chelner se 
răsuci speriat spre ei. Roșcata dispăru, strecurându-
se în dosul barului slab iluminat. Umbra ei defilă 
fragmentată pe sticlele de băuturi fine ca pe niște clape 
lichide. „Adela e la fel de naivă ca prietenele ei”, îi 
vorbi Vladimir lui Justin, plin de solicitudine ipocrită. 
Lui Justin nu îi conveni că se așezase greșit între ei, 
exact la mijloc. „Numitorul comun al idealiștilor din 
oraș e naivitatea. Cine se seamănă, se adună”, decretă 
Vladimir. „Ești dezgustător! Ți-am mai spus, nu mai cita 
din necunoscuți!”, zise Adela imperturbabilă. „Vorbeam 
de prietenele tale”, făcu pașnic, Vladimir. „Au fost și 
ale tale”, murmură liniștită Adela.„M-am despărțit de 
ele la timp”, o întoarse managerul Cinematografului. 
„Ele de tine, vrei să zici...”, se strâmbă ușor Adela. 
Vladimir negă neconvingător, Justin asculta complice 
cu un interes crescând. „Damele din Golumbeni!”, ridică 
Vladimir vocea. „Taci, nu ți-e rușine?”, îl mustră Adela, 
jenată. „Obediență tipic feminină. Complexul surorii 
mai mici”, o compătimi Vladimir. Adela îl trimise la 
dracu și repetă comanda care întârzia, trei ciocolate! 
„Ce vrei, nu suntem ca pleava de la ‚Mausoleul’ ”, zise 
ea, la timp. Sosiră cupele mari cu ciocolată, cu topping 
de frișcă deasupra, trei sfârcuri ascuțite. Tânărului 
pelerin îi tremurau palmele de emoție. Era în probe. 
Roșcata reapăru, își aprinse o țigară, pufăi nervoasă. 
Vladimir mormăi ceva printre dinți. Adela zise, „hai, 
lasă!”. Justin se foi ca pe ghimpi. Arătă conciliant 
spre cupele de ciocolată, invitându-i să se apropie din 
colțurile canapelei unde cei doi se exilaseră țâfnoși. Se 
învoiră cu nepăsare reciprocă, o repliere vicleană ce 
aducea superficial cu o împăcare, dar din felul în care se 
purtară reieși că niciunul dintre cei doi nu avea nevoie 
de mai mult. Incidentul se topi încet în sorbiturile scurte, 
repetate. Băutura era delicioasă. Vladimir avansă data 
la care ar putea redeschide Cinematograful. O lună, 
maximum două. Adela nu fu de aceeași părere. „S-o 
crezi tu! Până nu se restabilește situația, stăm pe 
poziții”, zise iritată. O scoase din sărite aerul atotștiutor 
al lui Vladimir de care Justin se convinse abia acum, și 
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ar fi vrut, să-i facă cumva un semn pe ascuns, să nu o 
mai incite gratuit. „Care poziții, îmi spui?” o înfruntă 
el. „Alea, cu mâinile în buzunarele goale?”. Atunci, 
să prevină o altă izbucnire, Justin întrebă de când 
serveau pelerinii la Café Central. „Copii se descurcă de 
minune”, zise el, precaut, neutru. „Deloc întâmplător”, 
comentă Adela. „Rădescu, notarul, o fi tras la timp niște 
sfori, căci după cum se aude, Primăria a scos la mezat 
două blocuri de nefamiliști”. Vladimir îi surâse timid 
Adelei. Ea îl ignoră, refuzând primul pas al împăcării. 
Vladimir încercă din nou, spunând că Adela avusese 
întotdeauna intuiții mai bune decât el, și că dus de 
val, greșise. Nimeni nu îi putea imputa speranța. Făcu 
un gest complicat, spre ea, ca într-o scenă romantică, 
o acoladă grațioasă adunând în interiorul ei tot ce voia 
să îi spună cu un zâmbet larg, și nu spunea. Așteptă 
încuviințarea ei, și după o pauză, recunoscu, deschiderea 
Cinematografului era hazardată. Justin se întoarse spre 
Adela. Femeia nu spuse nimic, absentă. Apoi, murmură 
că i se făcuse puțin rece. Ezitând, îi ceru lui Vladimirul 
fularul, punându-și mâna deasupra mâinii lui. Vladimir 
i-l întinse, dar înainte ca ea să îl apuce, îl trase. Adela 
întinse mâna din nou, Vladimir se ridică, îi înfășură 
fularul în jurul gâtului, trecând prin fața lui Justin. Adela 
zise moale, „cee faaci” și se lăsă pe spatele canapelei, cu 
cupa de ciocolată la buze. Justin întrebă atunci, cu totul 
întâmplător, crezând că apele se calmaseră definitiv, 
dacă notarul Rădescu era cumva fratele directoarei 
Colegiului de Artă. „Ori e o coincidență de nume?”,  
spuse el. Vladimir hohoti de râs. „Ce n-ar da Livia 
să fie!” și așteptă iar o încuviințare din partea Adelei. 
„E vinovat că întreabă?”, se burzului ea. „Nimic nu e 
mai periculos decât să știi ceva pe jumătate”, observă 
Vladimir. „ Jumătatea aia bună ori aia rea?”. Adela îi 
ținu partea lui Justin. „Ești nedrept! Ce, tu ai știut totul 
despre pelerini, de pildă?”. Justin ar fi băut o bere, furios 
că o dăduse în bară. Băiatul dispăruse, la fel și roșcata. 
„Dar tu, și fetele tale? Dacă nu ar fi fost băieții lui 
Rădescu aș fi rămas cu minciunile voastre în gât”. Adela 
trânti cupa, făcu un salt prin fața lui Justin și îi trase 
lui Vladimir două palme. Grele, răsunătoare. Bărbatul 
rămase mut. Justin se ridică, se așeză la loc, amorțit. 
Chelnerul și roșcata apărură îmbujorați și aerieni, 
ținându-se de mână în fața barului. „Bem ciocolatele și 
plecăm”, decise Adela uitându-se spre Justin, și apoi se 
șterse la gură cu un șervețel. Avea pe bărbie limbi de 
ciocolată și frișcă. „E depresiv”, îi șopti afară, în timp 
ce Vladimir se oprise la intrare să vorbească cu un tip 
mătăhălos care fuma țigară de la țigară. „Ce vrei, avem 
probleme cu banii...”, zise ea, după ce îl trase nervoasă 
de o parte. Distanța era oricum prea mare ca Vladimir 
ori celălalt să audă. „Cei de la Mausoleul îl vânează să se 
înscrie în organizația lor. Nu m-ar mira să-l momească 
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cu vreo funcție, și să cumpere ei Cinematograful”, spuse 
pe nerăsuflate. „E o prostie, dar mi-e teamă”. „Ei, sau 
altcineva?”, întrebă Justin. Adela îl privi cu ochii măriți, 
gata să îi mărturisească cine, ori să îl apostrofeze, cum 
altcineva? Ori să îl întrebe consternată dacă știa de un 
alt cumpărător. Vladimir răsări tocmai atunci lângă 
ei, bolborosind, „iartă-mă, iubito, iartă-mă, te rog”. 
Ea îl îmbrățișă, codindu-se, uitându-se în jur dacă 
necunoscutul dispăruse. Vladimir o sărută lung. Se 
reîntoarseră la Cafenea să bea ceva tare. „Merităm toți. 
E o zi faină”, zise Adela. Vladimir o sărută din nou.

Ilovan îi căuta privirea insistent. 
- Nu v-aș fi spus un cuvânt despre doamnele din 

Golumbeni dacă nu mi-ați fi inspirat încredere. 
- Vă mulțumesc, făcu Justin, neștiind cum să 

întărească afirmația. Era prea puțin, presupuse și se 
înclină protocolar. Acum era prea mult, Ilovan îl privi 
de sus, condescendent.

- Ceea ce au făcut dânsele pentru orașului nostru 
este cu totul extraordinar, inestimabil.

- O stare de spirit, zise Justin. Nimeri în plin. 
Ilovan își ridică sprâncenele admirativ. 

- Mă bucur că sunteți dedicat orașului nostru. 
Un caz unic, cum îi spuneam deunăzi doamnei 
Moțolea.

- Un caz? făcu Justin neplăcut surprins că îl 
amintise Lorenei cu care schimbase doar două vorbe. 
Bănuise că Ilovan era mai apropiat de ea decât de 
Moțolea, deoarece proprietățile erau trecute toate pe 
numele ei. Preventiv, cum îi spusese Flore, ca Bimbi să 
nu fie cumva agățat, ceea ce îi dăruise Lorenei un atu 
explicit.

- Vă explic mai târziu. Mă grăbesc să sun chiar 
acum. M-am decis să vorbesc în numele dumneavoastră! 
Unda înduioșată, dezinteresată din glasul celuilalt îl 
enervă pe Justin. 

- Nu v-aș face un reproș dacă prietenul 
dumneavoastră ar refuza să mă vadă. De plano, zise el, 
dorind să recupereze ceva din șansa pe care o avuse la 
început.

- De ce să punem răul înainte? Domnul respectiv 
e animat de cele mai bune intenții. Ilovan se apropie de 
telefonul fix cu pași mici, reflectând. Ceva îl împiedecă 
să întindă mâna, să ridice receptor. Se îndepărtă, se 
plimbă agitat cu mâinile la spate. Ar mai fi o condiție, 
zise încet. 

- Care?, strigă Justin. Se controlă apoi, șoptind 
mieros, anume? 

- Să nu menționați numele doctorului Fabini. 
Cândva au fost cei mai buni prieteni. Acum, ar suna 
ca o ofensă. În al doilea rând, derivând din primul, nu 
spuneți nimic despre doamnele din Golumbeni, dacă se 
va ivi prilejul. Vă previn, nu riscați inutil. 

epica magna

- Bine, dar atunci, starea aceea de spirit deosebită 
ce a animat grupul dumneavoastră?  

- Să lăsăm asta, îl opri celălalt, cu palmele 
împreunate la piept.

- Din cauza lui Fabini ori a doamnelor?
- De ce să îi punem doar pe ei în cauză?, zise 

Ilovan. Ar mai fi ceva. Își duse mâna la frunte, pierdut. 
Justin nu scoase un cuvânt, aruncă pliantul pe masă, 
înfuriat că celălalt îi ocolise întrebarea.

- Aproape unu, șopti Ilovan privindu-și ceasul. 
Iertați-mă, aș vrea să ne tutuim, îi spuse spontan, direct. 
Justin prelungi tăcerea malițios, până când Iloan îl 
împunse cu privirea, disperat. 

- Sigur, de ce nu, zise repede, indiferent.
- În felul ăsta voi fi mai convingător vorbind cu 

viitorul tău ghid, explică Ilovan.
- Altfel nu ai fi făcut-o?
- Acum suntem în alți termeni, spuse vesel. Justin 

nu fu curios să afle care erau acei termeni; ar fi anulat 
beneficiul apropierii. „Să îi spun oare Bazil? Iar el să-mi 
zică Justin? Șterg orice diferență dintre firmă și ciudații 
ăștia din Golumbeni. Tutuirea nu trebuie să anuleze 
deosebirile, ci să le mute pe altă treaptă. O treaptă de 
relief, ascunsă, salvatoare. Îi zic don Bazil, până când o 
trasez. E bine așa, cel puțin pentru un timp. Don Bazil, 
negreșit”. 

           (fragment de roman)

Corneliu Baba, Autoportret
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Iulian BOLDEA
De la concept la empatie şi viceversa

 Faptul că a împlinit recent o vârstă frumoasă, 
intrând cronologic în categoria şaptezeciştilor, nu 
modifică prea mult percepţia noastră asupra criticului 
exigent, subtil şi bonom-ironic Al. Cistelecan. Cei care 
i-am stat în preajmă sau care ne bucurăm de generoasa 
lui prietenie nu putem să nu fim de acord cu aprecierile 
Profesorului nostru Ion Pop: „S-ar putea spune, însă, 
atâtea despre omul Al. Cistelecan, generos, cu o 
prietenoasă exigenţă faţă de cei care îi caută prezenţa 
vie sau scrisă. De mai bine de trei decenii mă bucur 
să îi pot fi aproape şi că îl simt alături. Cu spiritul lui 
sclipitor, cu omenia lui profundă, cu cărţile sale cu care 
am devenit prieten de multă vreme ca şi cu autorul lor 
atât de tânăr, dincolo de orice cifră convenţională de 
calendar.” (Iulian Boldea, Aurel Pantea, Al. Cistelecan 
sau bucuria exegezei, Editura Limes, Cluj, 2012).

 În percepţia lui Al. Cistelecan critica este 
„a-sentimentală”, „treabă de concept”, exerciţiu 
raţional, instrument al inteligenţei cu rol de a examina 
opera, păzindu-se de primejdia de a cădea în fascinaţie 
sau exces de putere, chiar dacă un fel de devoţiune nu e 
cu totul absentă din registrul exerciţiului hermeneutic: 
„Dar e de discutat dacă înţelegerea ei nu trece în 
devoţiune, nu e şi o formă de devoţiune, ceea ce ar 
aduce înapoi pe fereastră unele lucruri date afară pe 
uşă”. Plasat în contrast cu limbajul poeziei, limbajul 
criticii este raţionalizant, definitoriu prin apelul la 
concept şi la spiritul analitic: „Critica ţine un discurs 
raţional şi raţionalizant, pe când, în partea lui esenţială, 
limbajul poeziei (ca mai specific artei, mai pur) este 
unul iraţional (sau raţionalizabil cu mare rest)”. 
Atent la speciile criticii, Al. Cistelecan acordă atenţia 
cuvenită condiţiei recenziei, care „nu stă la taclale”, 
„vorbeşte pe limba spartanilor”, fiindcă „n-are timp 
de prea multe generalităţi”, pentru recenzent literatura 
fiind de fapt „un spectacol de monade”. De bine de rău, 
recenzia „nutreşte visuri deşarte de sinteză”, ţinând 
„jurnalul devenirii” acestor monade şi vorbind riguros 
„în dialectul centrifugal al excepţiilor”. Prezenţa 
critică a lui Al. Cistelecan a fost percepută nuanţat, 
accentul fiind plasat pe rigoare şi exactitate, pe 
comprehensiune şi pe harul disocierii, pe spectacolul 
ironiei ori pe ţinuta calofilă a scriiturii. Nicolae 
Manolescu crede că trăsăturile distinctive ale criticului 
ar fi sarcasmul îndelung distilat, „fineţea antenelor”, 
stilul plastic, baroc, „de o tehnicitate ce nu-şi poate 
reprima apetenţa către mimarea parodică (caragialiană 
şi paulgeorgesciană) a limbajului, jargoanelor şi 
pronunţiilor pitoreşti”. Cronicile lui Al. Cistelecan sunt 
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inteligente, ironice, cu frazare plastică şi „savuroase 
stilistic” îndeplinesc, ele îndeplinind, zice Manolescu, 
„condiţiile excelenţei critice şi stilistice”:  „Există 
puţini critici de poezie capabili de comprehensiunea şi 
de expresivitatea cronicarului literar de la trei dintre 
cele mai bune reviste ardelene de după al Doilea 
Război Mondial”.

Mircea Martin subliniază darul preciziei, al 
geometrizării nuanţate a discursului critic, prin care 
se mizează pe disocieri clarificatoare: „Cistelecan 
e unul dintre puţinii critici de la noi care mizează 
pe exactitate, care încearcă să spună lucrurilor pe 
nume, iar aici disocierile lui ating o claritate aproape 
geometrică. Prins parcă de pariul exactităţii, el nu ezită, 
mai ales atunci când îşi exprimă opinia personală, să 
o facă în mai multe variante care se concurează, dar 
se şi clarifică reciproc”. Pentru Ion Pop textele lui Al. 
Cistelecan sunt „concentrat-eseistice”, cu alura unor 
„medalioane”, „portrete critice”: „Amatorul de efigii 
şi de embleme va găsi întotdeauna în ele o definiţie 
expresivă şi subtilă a autorului şi a operei căutate. 
Astfel, majoritatea cărţilor sale sunt culegeri de glose, 
consacrate unor scriitori – mai ales poeţi, cum spuneam 
– din imediata apropiere, despre care criticul se 
pronunţă prompt, atras cu predilecţie de mişcarea vie a 
literaturii. Ca şi fostul său profesor Mircea Zaciu, care 
l-a preţuit mult, dar faţă de care se deosebeşte radical 
ca mod de a scrie, iar latura de document a operei îi este 
ca şi indiferentă, el este sensibil mai ales la «pulsul viu 
al literaturii», pe care critica „foiletonistică” îl poate 
surprinde în imediatul manifestărilor sale”. Ironia 
bonomă, alura relativizantă a exerciţiului hermeneutic 
sunt particularităţi ale stilului critic relevate de Mircea 
A. Diaconu: „De altfel, cred că Al. Cistelecan e criticul 
care instrumentează azi cele mai multe nuanţe ironice. 
Să fie militantul pentru expresionism un ironic? Să fie 
un caragialean printre ardeleni? Nu-i vorbă, ardelenii 
(de nu cumva Marius Chicoş Rostogan în persoană) 
se vor fi răzbunat în ultimii ani pe Caragiale scriind 
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despre el studiile cele mai convingătoare (…). Aşadar, 
poate că nu-i Al. Cistelecan un caragialean, sau nu 
unul spumos, ca Dan C. Mihăilescu; dar unul tot 
este: acel Caragiale al zâmbetului subţire, locuit de 
încredere şi scepticism, al tăieturii sigure, în frază şi 
în real, şi deopotrivă, sau mai ales, acel Caragiale al 
hedonismului. Al. Cistelecan explorează poezia cu 
aceeaşi fascinaţie cu care Caragiale înregistra formele 
lumii”.

În analiza criticilor din perioada postbelică, 
Al. Cistelecan are darul de a fixa, în concise portrete 
sintetice, un stil şi un profil, dar şi o perspectivă asupra 
literaturii. Nicolae Manolescu a fost „pentru anii ’60-
2000, Critica“, analizând, legiferând ordonând valorile 
epocii pe baza unui „principiu de autoritate carismatică, 
dedus şi suprapus, la rându-i, unui principiu de 
comprehensiune, în adecvare, mereu reînnoit”. Eugen 
Simion are interpretări care „excelează în subtilitate”, 
în timp ce Gheorghe Grigurcu este „un critic-monah ce 
şi-a depus voturile, de la început şi pentru totdeauna, 
pentru ordinul riguros al devoţilor poeziei“. Mircea 
Martin e „singurul critic dintre teoreticieni. (Poate 
şi viţăvercea – singurul teoretician dintre critici.)”, 
iar Mircea Iorgulescu este un „Saint-Just“, prin 
texte „iacobine ca spirit“. Ion Pop este, scrie Al. 
Cistelecan, „poate, înainte de orice, un critic drept, 
echitabil până la monotonia tratamentului. Drept, de 
fapt, e puţin spus, pentru că Ion Pop e exasperant de 
just“. În acelaşi timp, cronicile lui Mircea Iorgulescu 
sunt „un adevărat spectacol de rigoare”, în timp ce 
scrisul lui Alex. Ştefănescu este „un scris eclatant, pe 
şleau, abrupt şi «definitiv», în stilul decretelor; e un 
scris hotărât să lase urme, să tranşeze net între alb şi 
negru, premeditat scandalos în opţiuni şi judecăţi”. 
Cornel Moraru e „un spartan al expresivităţii critice, 
cultivând judecata gravată în pregnanţele conciziei“, 
iar Dan C. Mihăilescu e un fel de „om-orchestră“, 
care „a transformat critica în show, făcând din ea o 
artă de vervă strictă“, fiind un critic căruia îi place să 
joace „rolul reacţionarului de cabinet”, cu o limpede 
fermitate în opinii, ce „nu duce la dogmatism, ci la un 
strict avantaj de stil”. 

Referindu-se la colegii de generaţie, Al. 
Cistelecan notează liniile de forţă ale metodei critice, dar 
şi eventualele fisuri sau excese. Examinarea paginilor 
pamfletare ale lui Mircea Mihăieş relevă predispoziţia 
spre vorba tare şi spre discursul în perpetuă ebuliţie: 
„Mihăieş nu pare de la sine înclinat spre acest limbaj 
crudel. Doar că el crede că analizele realităţii trebuie 
să se conformeze realităţii: cum e realitatea, aşa trebuie 
să fie şi studiile despre ea. Dacă realitatea e mitocană, 
comentariile nu pot fi rafinate (…). Fără îndoială că şi 
această «obligaţie» trebuie luată în sens opţional. Nu 
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e un imperativ al reflectării, decât dacă pui ca lege a 
reflectării identificarea cu obiectul. Dacă realitatea 
românească e una de la uşa cortului, nu decurge, 
pentru analiza ei, că şi aceasta trebuie să fie una la fel. 
Criteriul şocului literar nu funcţionează altfel decât 
cel al şocurilor electrice. Şi el trebuie folosit doar în 
cazuri de extremitate”. La Al. Th. Ionescu, criticul 
observă „o scriitură alertă, nesofisticată, cu o inervaţie 
conceptuală riguroasă ce se scaldă, însă, în oralităţi şi 
intimităţi cu cititorul”, în timp ce Gheorghe Perian e 
„în pofida peregrinărilor şi a unei oarecari discreţii a 
prezenţei, o instanţă de rigoare”. Textele critice ale lui 
Al. Cistelecan sunt, s-a mai spus, spectacole de gust 
estetic şi sublimare a ideii, de rafinament al judecăţilor, 
de analize şi demonstraţii subtile, într-un desen calofil 
al enunţului. Exigenţa şi devoţiunea, pigmentate de 
accent ludic şi de acolade ironice, rezumă un scenariu 
critic urmat cu perseverenţă de la începuturi până 
acum.

Considerat, pe bună dreptate, criticul de poezie 
cel mai înzestrat şi mai subtil de astăzi, Al. Cistelecan 
s-a impus prin instinct analitic, refuzul drastic al 
emfazei, detenta ironică, spiritul ludic, expresiv cu 
măsură, toate acestea rezumând un discurs critic în 
care judecăţile de valoare sunt sigure, aprecierile 
cumpănite, comentariile laconice, măsurate, clare, 
cu rezonanţe ale livrescului, lipsit de inhibiţii, sau 
limitări metodologice. Nicolae Manolescu fixează 
cu limpezime, în Istoria critică a literaturii române 
profilul criticului, vorbind de „fineţea antenelor”, de 
distilarea sarcasmului şi de scriitura „plastică, barocă, 
de o tehnicitate ce nu-şi poate reprima apetenţa către 
mimarea parodică (caragialiană şi paulgeorgesciană) 
a limbajului, jargoanelor şi pronunţiilor pitoreşti”. 
Cronicile lui Al. Cistelecan, „inteligente, sclipind 
de ironia ideii şi savuroase stilistic” îndeplinesc, 
zice Manolescu, „condiţiile excelenţei critice şi 
stilistice”: „Există puţini critici de poezie capabili de 
comprehensiunea şi de expresivitatea cronicarului 
literar de la trei dintre cele mai bune reviste ardelene de 
după al Doilea Război Mondial”. Chiar dacă „nu e ceea 
ce s-ar putea numi un critic rău“ (Gheorghe Grigurcu), 
Al. Cistelecan are, dincolo de maliţia bine temperată, 
dincolo de austeritatea necamuflată a conduitei, o 
exigenţă a rostirii critice care nu îngăduie nici un 
compromis, nicio abatere de la normele autoimpuse 
ale profesiunii.

Cărţile de dată recentă ale lui Al. Cistelecan 
(Ardelencele, Zece femei, Fete pierdute) configurează 
cu siguranţă harta unei posibile istorii a poeziei 
feminine româneşti, aparţinând unui critic ce cunoaşte 
în subtilitate, în profunzime, în detaliu, cu tandreţe şi 
fler incisiv, atât poezia, cât şi spiritul feminităţii.  
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Dan CULCER

Periplu întru descoperirea țării mele, 
1990-1991 (I)

Lectura unui text scris în 1991 îmi permite să-mi 
verific intuițiile și analizele, să-mi dau dreptate uneori. Nu 
e doar o formă probabilă de autosatisfacție (pe care mi-aș 
putea-o îngădui măcar o dată), ci și asumarea riscului de a mă 
confrunta cu opiniile unor cititori eventuali care nu doar că 
nu au trăit evenimentele la care mă refer, dar au opinii radical 
opuse despre ele.

Prezint o relatare pe marginea unui întoarceri în 
România, țară pe care o părăsisem fără să o părăsesc, dar 
în care, atunci când plecam, în toamna lui 1987, nu aveam 
sentimentul că mă voi întoarce curând.

Punctez principala mea diferență față de toți 
interlocutorii mei de atunci și de apoi. Nu am crezut nici 
un moment că în România a avut loc o revoluție. Am numit 
Zaveră mișcarea populară vizibilă, care ascundea fără să 
vrea mișcarea deloc vizibilă a unei lovituri de stat bâiguite. 
O Zaveră era, adică, mișcarea globulară în care oameni de 
bine care tăcuseră, sub amenințarea represiunii, regresiunii și 
turnătoriei, au prins dintr-odată glas ca să spună un adevăr. 
Regele era gol. Dar ca să fie revoluție, cel puțin în sensul 
curent, ar fi fost nevoie să se semnaleze o modificare cu 
caracter de progres, de bunăstare mai răspândită decât în 
vechiul regim de constrângeri, de aplicare a criteriilor de 
justiție corecte și tradiționale, fără amestecul oligarhiilor 
reconstituite. În realitate au existat și există semnele unui 
regres, s-a înfăptuit o Restaurație sau, așa cum am mai scris, 
s-a constituit o Monstruoasă coaliție între funcționarii de 
partid și de stat ai comunismului dinastic, rămași pe loc sau 
a kominterniștilor emigrați în Orientul Apropiat, în Occident 
sau SUA, și descendenții fostelor clase privilegiate, care 
se întorseseră să împartă prada privatizărilor, în numele 
redobândirii in integrum.

Călătoria îmi permitea să confrunt ceea ce se afirma 
în presa din Franța, mai ales la televiziune, în interiorul căreia 
lucrasem, cu realitatea văzută fără filtru, fiindcă nu uitasem să 
citesc evenimentele, dincolo de aparențe, dincolo de discursul 
ideologic, așa cum o practică, a vieții trăite în socialismul 
real, mă pregătise să o fac.

Știam că la Timișoara nu văzusem cadavrele unor 
persoane schingiuite, ucise de securiști și îngropate în Cimitirul 
săracilor. Mi-a părut o farsă, prezența la Cluj, în ianuarie 
1990, în biroul primului-secretar al Comitetului județean al 

PCR, așezat în locul acestuia, a unui actor purtând un cojoc, 
același pe care îl purtase interpretând rolul lui Horea dintr-o 
piesă de Al. Voitin1, fost procuror al Tribunalului Popular 
care, în 1946, condamnase așa-zisa reacțiune și pe șeful 
statului, Ion Antonescu, într-o parodie de justiție, cu nimic 
mai corectă decât aceea a tribunalului care îl condamnase la 
moarte pe fostul președinte al României, Nicolae Ceaușescu, 
pe baza unor acuzații în mare parte inventate.

Am văzut la București, Turnu-Severin, Cluj sau 
Brașov slăbiciunea intelectuală și politică a opoziției politice 
anticomuniste, renăscute din cenușă, dar cu aripile arse. O 
mișcare cu o concepție mecanicistă și o ideologie scoasă 
din cutia cu naftalină, inadaptată situației, cu activiști naivi 
sau bătrâni, care vehiculau formule bune de anii 30, dar nu 
apucaseră să aibă mijloacele de a analiza realul și de a organiza 
o mișcare, o rețea, mereu supravegheați de Securitate, adesea 
obligați să colaboreze cu ea.

Eram deci avizat, lucid și atent la nuanțe. Nu tot 
ce gândeam sau spuneam atunci a rămas scris în textul ce 
urmează, pregătit pentru a fi publicat în franceză în IZTOK, 
o revistă lunară de orientare anarhistă, la care colabora un 
armân francizat, Nicolae Trifon, intelectual cu o orientare 
cam stângistă și mai ales cam rigidă pentru gustul meu, 
atunci. Dar invitația de colaborare era făcută cu bunăvoință, 
pe baza relației de amiciție dintre N. Trifon și Claude 
Karnoouh2, colegul meu de expediție, un fost comunist. 
Cercetător la Centrul Național al Cercetării Științifice, Claude 
K. era marginalizat când l-am cunoscut la Paris. Fiindcă, în 
non conformismul său libertar, avusese curajul sinucigaș 
și naivitatea principială poate, să se prezinte ca martor al 
apărării într-un proces de „vrăjitorie” care i se înscenase lui 
Robert Faurisson, un « istoric revizionist » care contesta, bine 
argumentat, existența funcționării legendare a „camerelor 
de gazare” în lagărele naziste. Martor în numele dreptului la 
opinie și a dreptului la libertatea cercetării științifice. Crimă 
impardonabilă, care l-a costat pe Claude K., descendentul 
unei familie de evrei din Polonia, stabiliți în Franța probabil 
după 1920, trecuți apoi la protestantism, din rațiuni de 
autoprotecție, înainte de 1940, marginalizarea în lumea 
cercetării științifice din Franța și l-a condus să se refugieze 
în România, unde lucrase cândva ca etnolog în satul Breb din 
Maramureș, ceea ce îi permisese să învețe rudimentele limbii 
române.

Cu banii câștigați la televiziune am participat la 
cheltuielile închirierii la Budapesta a unui Moskvici sau 
Pobeda de teren, cu care, sub conducerea lui Claude, în 
compania altui francez amic, am intrat în România pe la 
Episcopia Bihor. Nimic nu părea schimbat, totul era altfel. 
Traversarea graniței între Ungaria și România devenise 
liberă, grație deciziei lui Petre Roman, prim-ministru. Ceea 
ce a avut efecte de lungă durată pe terenul contrabandei, a 
exportului necontrolat de bunuri de patrimoniu, a furtului din 
bisericile vechi, din bibliotecile documentare și a introducerii 
de materiale de propagandă iredentistă maghiară, inclusiv a 
unor manuale școlare scrise în același spirit, sub pretextul 
transportului de alimente pentru ajutorarea înfometaților și 
altor victime ale regimului ceaușist. (noiembrie 2021)

Periplu întru descoperirea țării mele, 1990-1991
Se dedică lui Dinicu Golescu şi D-lui K.



22

„Schimbarea Domnilor, bucuria nebunilor”

Între 15 februarie şi 5 martie 1990, la scurtă vreme, 
deci, după evenimentele din decembrie 1989, care au dus 
la căderea clanului Ceaușescu, m-am aflat în România în 
compania prietenului meu francez, domnul Claude K.

Lucrasem între 17 decembrie 1989 și finele lui 
ianuarie 1990 ca traducător-interpret pentru canalele de 
televiziune franceze La 5, TF 1 și A2, câteodată 15 ore pe 
zi, plătit destul de bine ca să-mi permit o astfel de călătorie, 
la care cu o două luni înainte nici nu visam. Ca să pot intra 
legal în România aveam nevoie de un „sauf-conduit”, salv-
conduct valabil trei luni, prin care statul francez îmi acorda 
temporar protecția sa extinsă pe terenul statului din care 
plecasem. Aveam în Franța statutul de refugiat politic și deci, 
în condițiile legii franceze și internaționale, nu aveam dreptul 
de a intra pe teritoriul statului față de care, deși nu renunțasem 
la cetățenie, eram un „paria”, refugiatul politic fiind implicit 
un adversar al regimului comunist, ceea ce putea să mă pună 
în pericol.

Situația de după asasinarea lui Nicolae Ceaușescu 
la 25 decembrie 1989 se schimbase, dar rămânea ambiguă, 
legile vechi nu fuseseră toate abrogate și noul guvern era 
provizoriu. Alegerile „democratice” vor avea loc doar în 
mai 1990.

Expediția noastră pornea pe fondul unei campanii 
electorale incipiente iar plecarea din România a avut loc 
cu zece zile înaintea izbucnirii conflictelor interetnice din 
Transilvania, ale căror semne de tensiuni premergătoare le 
înregistrasem la Cluj, Târgu Mureș și Sfântu-Gheorghe.

Am hotărât să cercetăm împreună situația din țară 
din convingerea mea anticipativă că se vor manifesta astfel 
de tensiuni a căror cauzalitate complexă o intuiam. L-am 
convins pe directorul unei agenţii de traduceri și subtitrări de 
filme și emisiuni de televiziune, Videoadapt (75009 Paris), 
care mă angajase inițial ca interpret de conferință pentru TF1, 
unde am tradus, printre altele, banda sonoră a « procesului » 
Ceaușeștilor, ca și câteva sute de ore din transmisiile prin 
satelit, în direct, ale Televiziunii Române Libere, să-mi pună 
la dispoziţie aparatura video necesară pentru a realiza filmări 
în România, expunându-i previziunile mele şi subliniind 
interesul pe care l-ar putea avea o analiză sociografică a 
perioadei pre-electorale, la fața locului.

Speram atunci că televiziunea franceză va reacţiona 
pozitiv, la întoarcerea noastră, în faţa materialului brut pe 
care îl vom aduce şi, mai ales, în faţa montajelor pe teme de 
actualitate pe care le vom prezenta. Speram ca TF1 sau A2 
să manifeste interes pentru analiza cauzelor, să depășească 
superficialitatea de care au dat dovadă în prezentarea 
evenimentelor românești din decembrie 1989, inclusiv atunci 
când au înghițit cu plăcere aproape sadică intoxicarea vizuală 
de la Timișoara.

Nu voi uita niciodată orbirea ziariștilor pentru 
care traduceam și interpretam, contextualizam imaginile 
românești. Francezilor li se inculcase ideea unei represiuni 
cu 50 000 de victime, pe baza comunicatelor unei agenții de 
presă iugoslave, iar în cazul cadavrele „schingiuiților”, că ar 
fi vorba de victime ale represiunilor Securității, ascunse în 
Cimitirul Săracilor. Dar eu recunoscusem secționare verticală 
și închiderea brutală a toracelui corpurilor filmate, așa cum 
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se practica în prosectura spitalelor, care semăna cu ceea ce 
văzusem în morga spitalului județean din Târgu-Mureș, unde 
fusese depus, în urma unei intervenții chirurgicale teribil de 
invazive dar târzii, corpul Mamei mele, Ersilia, moartă de un 
cancer al sistemului digestiv.

Atitudinea ziariștilor francezi era mai mult decât 
orbire, un obstinat refuz al oricărei alte perspective sau 
interpretări, dacă nu va fi fost, cumva, o manipulare acceptată, 
ordonată de direcțiunile posturilor de televiziune franceze, 
sub presiunea politică internă.

Am urmărit cele ce se întâmplau în România cu 
cel mai mare interes, fireşte, de pe poziţia unui observator 
privilegiat. Căci, începând cu 21 decembrie, m-am aflat în 
interiorul studiourilor TF1, în calitate de traducător-interpret 
şi, uneori, în calitatea neoficială de consultant.

Analizele mele aveau nevoie de o confruntare cu 
realitatea nemediată. Oricum, nu credeam pot scăpa de 
prejudecăți integrate și, deci, devenite „opinii” decât pe 
această cale. Și nici așa nu e sigur că le voi putea elimina, căci 
operez, la rândul meu, un decupaj și un montaj, măcar și pentru 
că nu pot lungi textul care urmează peste un număr rezonabil 
de pagini. Și atunci mă las în voia memoriei, grupând note 
despre un drum pe care n-am să mai pot să merge niciodată. 
Pentru că mâine va fi altceva, eu voi fi altul, nu omul care se 
întoarce prim dată după trei ani de „exil” într-o țară pe care o 
iubește în felul lui, cu ne-cruțare.

Ce se poate face pentru România, pentru români ? – 
mă întrebam când am ajuns în Franța și am cerut azil politic. 
Mai pot să mă gândesc la spațiul în care am trăit ca la o 
entitate ? Sau, părăsind-o, această societate atomizată până la 
lichefiere nu-mi mai este perceptibilă, măcar datorită efortului 
de adaptare la care m-am supus hotărând să mă exilez, dacă 
nu datorită ieșirii din logica supraviețuirii cu orice preț.

Nu reconstituirea cronologică a succesiunii de 
întâlniri de pe parcursul acestei călătorii de re-cunoaştere 
este calea de ales, precum nici punerea cap la cap a unor 
cogitaţiuni conceptualizând o realitate în plină desfăşurare, 
destrămare şi reorganizare. Aleg deci o punere în pagină care 
să pornească de la concretul notaţiei de tip reportaj, pentru a 
încerca apoi să o depăşesc, imprimând scenelor vizuale (a nu 
se uita că am plecat să fac un film) un sens.

BRAȘOV
Oraş situat la capătul unei depresiuni intramontane, la 

poalele unui colţ de piatră care se cheamă Tâmpa. În mijlocul 
oraşului, clădiri vechi dintre care multe păstrează inscripţii 
germane, oraş de târgoveţi şi de colonişti saşi, cu un cartier 
românesc care păstrează încă nota unui sat.

Alături, o construcţie medievală, Biserica Neagră, 
lăcaş de cult al germanităţii. Pe strada mare firme noi, 
restaurant cu profil chinezesc. Nu avem timpul să intrăm ca să 
vedem ce specialităţi ne oferă. Trecem pe la redacţia revistei 
Astra, unde îl căutam pe încă tânărul ziarist Vasile Gogea, 
filosof de formaţie şi prozator de vocaţie, pe care însă politica 
l-a atras încă din 1987. Atunci, după cum se ştia şi în Franţa, 
Braşovul a fost teatrul primei manifestări publice de mase în 
cadrul căreia s-a strigat : „Jos dictatura” şi „Jos Ceauşescu”. 
Muncitorii unei mari uzine de tractoare, adunaţi să participe la 
nişte alegeri locale anticipate, au ieşit în stradă şi au devastat 
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localul partidului comunist. Evitându-se, în România, orice 
coloratură politică a faptelor în prezentarea lor publică, s-a 
aflat, prin Radio Europa Liberă, că fruntaşii mișcării au fost 
arestaţi după câteva zile, anchetaţi îndelung şi, s-a spus, bătuţi 
de securitate, li s-a înscenat un proces pentru huliganism şi 
li s-au aplicat pedepse grele. Puţin timp mai târziu un ziarist 
belgian reuşeşte să ajungă la Braşov şi reconstituie pentru 
presa occidentală evenimentele. Vasile Gogea îl contactează 
şi îi furnizează multe din datele de care are nevoie. Ceea ce 
are ca efect previzibil anchetarea lui Gogea.

În biroul redacţiei Astra e linişte. Fumăm şi răsfoim 
ziare braşovene care încearcă să reconstituie zilele din 
decembrie. Aflasem că s-a tras mult în oraş, dar se pare că mai 
mult pe de-asupra caselor, căci zidurile nu păstrează decât 
câteva urme de gloanţe, la înălţime destul de mare. Soseşte 
în redacţie un tânăr de vreo treizeci de ani, Mircea Sevaciuc, 
muncitor de la fabrica de tractoare, unul din liderii mişcării 
din 17 noiembrie 1987. După acesta dată a fost mutat într-un 
orăşel din nordul Moldovei, la aproape 1 000 de kilometri 
distanţă, unde l-a găsit „revoluţia”. S-a întors imediat la 
Braşov şi acum este unul din liderii mişcării sindicale, 
iniţiatorul unui sindicat independent.

Ieșim în stradă pentru a filma și ne îndreptăm spre 
piața unde a avut loc manifestația din 1987. Sevaciuc nu știe 
nici povesti și nici nu teoretizează. Pare însă un om hotărât 
și poate că în fața celor de-o seamă cu el este mai locvace. Îi 
vom întâlni numele pretutindeni în ziare, de fiecare dată când 
va fi vorba despre acțiuni de cooperare dintre organizațiile 
sindicale și organizațiile de intelectuali, Grupul de dialog 
social sau organizațiile studențești. Mă întreb dacă are 
carisma necesară pentru a deveni un adevărat lider politic și 
dacă ambițiile lui merg într-acolo. Renunț se aflu de la el ce aș 
dori să aflu. Despre șansele unei solidarizări operative politic 
între muncitori și intelectuali, singura, inevitabila soluție, 
iluzorie.3

Traversăm pe o stradă îngustă cu case vechi spre 
centrul istoric al orașului și lângă biserica Neagră mă opresc 
să iau un interviu în aer liber lui Vasile Gogea. Analiza lui 
despre situația creată după decembrie nu este deloc naivă și 
optimistă. Îmi confirmă că la Brașov nu se manifestă pentru 
moment tensiuni interetnice pe motiv că opresiunea, după 
1987, ar fi fost egal repartizată asupra tuturor grupurilor 
sociale și etnice. Cam naiv totuși, dar mă face să înțeleg că 
vechile cadre se află la locul lor.

Trecem prin fața sediului Partidului Național Liberal. 
Nici o mișcare la poartă. O firmă marchează, în apropiere, 
existența unei Organizații a Tineretului liber. După existența 
acestui termen deduc că e vorba de organizația subordonată, 
emanație, Frontului Salvării Naționale.

Amestec filmând planuri generale cu detalii video 
din zidul lateral al Bisericii negre. Pe lângă noi trec tineri 
în costume de operetă, să fie Carnavalul în pregătire sau 
vreo repetiție a echipei de teatru de amatori a unui liceu din 
apropiere?

La colțul străzii un mic spectacol: un țigan vinde bilete 
de noroc, doi papagali galbeni scot cu ciocul din grămadă 
biletul celui care vrea să-și cunoască viitorul. Un grup colorat 
și vesel așteaptă la rând.

Într-o prăvălie de ceasuri și bijuterii intru să-mi 
cumpăr un ceas de mână sau de buzunar. În 1987, anul 

plecării mele din România, se mai găseau ceasuri rusești 
ieftine și destul de bune, ba chiar și ceasuri chinezești cu 
brățări metalice, lanțuri, broșe sau inele de argint cu pietre 
semiprețioase. Acum, nimic din toate acestea : doar ceasuri 
electronice românești, ceasuri de bucătărie cu sonerie, 
mecanice. Câteva brățări urâte de oțel. Cumpăr totuși una cu 
gândul că la Paris nu voi avea destui bani ca să-mi permit 
așa ceva. Băltoace pe asfalt. Zăpada începe să se topească. 
Culmile munților din apropiere se văd înzăpezite. Trec câțiva 
tineri cu schiurile pe umăr, în hanorace. Restaurantul unde 
prânzim e arhiplin. Mâncăm rezonabil. Fum gros și multă 
gălăgie, zornăit de sticle de bere descărcate din camionul care 
aduce marfă proaspătă. Lumea petrece.

BAIA MARE
În casa unui fost activist cultural, prieten cu Claude 

K. Se cunosc de pe vremea când Claude K. făcea cercetări pe 
teren în Maramureș, ca etnograf. Suntem darnic omeniți, omul 
e simpatic și devine tot mai vorbăreț pe măsură ce bea. Aflăm 
că fratele său, care este ofițer de securitate, a fost mutat, în 
urma unor afaceri tenebroase de corupție, în alt județ. Acum e 
pe undeva în Oltenia, în sud adică, unde nimeni nu-l cunoaște. 
Dar nu a fost nici degradat, nici condamnat. După decembrie 
1989 mulți securiști și-au schimbat reședința, așa cum s-a 
întâmplat de atunci și cu unii funcționari (toți securiștii și ei) 
ai ambasadelor României, care și-au schimbat între ei sediile. 
Erau cunoscuți în mediile emigrației ca niște cai breji și nimic 
nu-i putea scăpa de imaginea, de aerele lor de băieți solizi, cu 
fălci pline și cu început de burtă. Hainele lor par mereu strâmte 
și cravatele obligatorii atârnă ca niște sfori între pectoralii 
de gimnaști. Aflu mai apoi că Pavel Platona, absolvent al 
facultății de filosofie din Cluj, promoția 1963, care lucra la 
Ambasada din Budapesta, unde l-am întâlnit, în fața tarabei 
unei librării, cu ocazia unei călătorii la mijlocul anilor ʼ70, ca 
traducător, bursier al Uniunii Scriitorilor Maghiari, Platona, 
deci, a fost și el deplasat, după 1990, consul în Noua Zeelandă, 
unde supraveghea comunicările prin faxul consulatului ale 
membrilor comunității. La Budapesta, după vreun deceniu 
de activitate, era departe de a vorbi curent maghiara și nu 
cunoștea cultura țării în care primise sarcina, printre altele, 
să adune cărți și presă referitoare la revendicările iredentiste 
privitoare la Ardeal.

În casă activistului român, junele lor ginere este un 
maghiar care vorbește bine românește dar are aerul că s-a 
rătăcit aici, cu barba și pletele lui de hipiot, printre mobilele 
standard, pline de ifose și bibiluri, ale acestei mici burghezii de 
foști funcționari ai statului comunist. Tânărul e un sindicalist 
de tip nou, ne relatează cum s-a constituit la ei un sindicat 
independent și că la rândul lor funcționarii și conducerea 
întreprinderii au constituit un alt sindicat, patronal, cum s-ar 
zice, care să le apere interesele specifice, diferite desigur de 
ale muncitorilor, care nu vor să mai facă politică.

CAVNIC
Centru minier în apropiere de Baia Mare. Mine de 

metale neferoase, ca în ansamblul zonei, probabil mai ales 
plumb, poate metale rare. Clădiri vechi gălbui cu pete negre. 
Zăpadă e lucie pe șoseaua ce trece prin fața zidului care 
separă minele de restul lumii, bătucită de roțile autobuzelor 
care aduc minerii navetiști din satele dimprejur și îi duc spre 
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casă când ies din șut, din schimb. Oamenii ne înconjoară când 
ne văd cu aparatul de filmat în mână. Claude K. găsește și aici 
cunoscuți, câțiva țărani din Breb, satul unde a lucrat ca etnolog.

— Cum o duceți? – Apăi, bine. – S-a schimbat ceva 
după revoluție ? – Apăi, ce să se schimbe? Toți ne mint! – 
intervine un om în pufoaică albastră, cu ochelari. Are un vag 
accent când spune că e maghiar. Vorbește înfocat, se îneacă de 
indignare dar nu pe teme naționale, cum ne-am fi așteptat, ci 
pe tema grevei care avusese loc cu câteva săptămâni înainte. 
Cu acest prilej se ceruse demisia ministrului minelor, fostul 
director al minei Cavnic, înaintat în rang de Frontul Salvării. 
Oamenii se uită la noi, câțiva intervin în completare. Cei 
mai mulți tac și dau din cap a aprobare sau a nemulțumire. 
Haine țărănești, vestoane de lână mițoasă, fețe îmbătrânite. 
Actualul ministru a fost omul Ceaușeștilor, i-a încărcat pe 
mineri cu angajamente de depășire a planului, luate în numele 
lor, a ridicat mereu normele și numărul de ore lucrate. Fostele 
drepturi ale minerilor, program redus pentru muncă grea, erau 
pierdute de mult. Guvernul a luat măsuri pentru ca și ei să 
lucreze opt ore ca toată lumea, fără ca să țină seama că, după 
intrarea în mină, ei trebuie să meargă o oră înspre frontul de 
lucru din adânc. În anumite mine pontajul se făcea la locul de 
muncă, așa că în realitate se lucra câte 10 ore pe zi. O structură 
administrativ-birocratică enormă în raport cu numărul 
celor din subteran se lăbărțează deasupra în birouri, încât 
organigrama unei întreprinderi miniere arată ca o piramidă cu 
vârful în jos. La Cavnic greviștii au cerut nu doar demisia sau 
destituirea fostului lor director din rangul său de ministru ci și 
reducerea normelor cantitative de extracție, revenirea la șase 
ore de lucru, condiții de igienă și securitate a muncii, normale. 
Oricum silicoza îi distruge pe unii rapid, minerilor nu li se 
mai acordă dreptul de a ieși la pensie mai repede decât ceilalți 
muncitori. Din motive de natură financiară unii mineri bătrâni 
căutau să rămână în mină cât mai mult. Mineritul asigura 
un venit stabil atunci când agricultura nu oferea țăranilor 
mijloacele de subzistență, datorită exploatării muncii lor prin 
menținerea unor contractări obligatorii a produselor agricole 
către stat, cumpărate la prețuri de batjocură.

Vestiarele, unde direcțiunea nu ne dă voie să 
pătrundem, sunt reci, umede și murdare, ne spun oamenii, 
veniți să le vedeți !

Dar nici în mină nu putem coborî, ni se spune că am 
avea nevoie de o aprobare de la minister. După izbucnirea 
grevei, și la cererea minerilor, primul ministru Petre Roman 
vine la Cavnic. Cu elicopterul până la Baia Mare și apoi cu 
mașina. Ca Ceaușescu, ni se spune. „Ne-a promis de toate, 
reducere de norme, măriri de lefuri. Dar apoi nimeni nu a 
făcut nimic. Toți ne mint!

Înainte de a ne urca în mașină, de plecare, doi mineri 
se apropie de noi și ne cer în șoaptă informații despre șansa de 
a lucra în minele din Franța sau Belgia. Acum, când bazinele 
carbonifere din nordul Franței s-au închis aproape complet, 
abandonate ca nerentabile și poluante, mă gândesc cu tristețe 
la iluziile ortacilor. Informații reziduale din secolul trecut 
despre oportunități de muncă în minele din nordul de cărbune 
din nordul Europei.

Demarează cu zgomot, alături, niște camioane 
amenajate să transporte minerii spre sate mai greu accesibile. 
Pleacă apoi cu ușile bălăngănindu-se din țâțânile stricate. Un 
fum usturător se lasă peste valea îngustă.

Grupul statuar de un perfect prost gust, reprezentând 
un miner cu ciocanul pneumatic în pumnii vânjoși, pare pitic 
pe lângă clădirile înalte ale administrației minei, pe geamurile 
cărora au rămas încă lipite o parte din afișele grevei (restul au 
fost rupte de direcțiune), afișe care cer, în numele tinerilor, 
plecarea bătrânilor în pensie, ca să se elibereze locuri de 
muncă. Nu e neapărat un conflict între generații, ci o cerere 
normală căci, dacă nu ar fi salariile așa mici, bătrânii bolnavi 
și epuizați de anii de muncă grea nu ar avea nevoie să-și 
amâne pensionare ci ar putea trăi fără să mai coboare în mină, 
ca să se bucure de vremea care le rămâne de trăit.4

La ieșirea din Cavnic, spre Baia Mare, observăm un 
camion francez, oprit la marginea șoselei, de unde se descarcă 
alimente și medicamente. O imensă coadă în interiorul unei 
curți unde, după inventar, se începe distribuția ajutoarelor 
venite din Occident. Îi căutăm pe însoțitorii convoiului. 
Francezii sunt invitați la masă de către oficialitățile locale. La 
ieșire, unul dintre francezi, membru al Lyons Club din Angers, 
îmi face o confesiune : „Mă așteptam să găsesc aici, după 
spusele presei franceze, sate distruse de nebunia reformatoare 
a lui Ceaușescu. Nici urmă de așa ceva. Ne-am simțit păcăliți, 
doar apoi am înțeles că românii au nevoie de toate, mai ales de 
medicamente și de instrumentarul medical elementar. Dar nu 
eram pregătiți pentru asta. Vom încerca să le aducem ulterior 
acele lucruri de care au cu adevărat nevoie.”

Într-un cartier nou din Baia Mare, găzduiți de familia 
unui profesor de franceză a cărui nevastă e doctoriță. Din 
balconul blocului filmez o scena care îmi amintește de 
copilărie. Înaintea Crăciunului, în curtea casei unde locuiam 
la Cluj, în cartierul Donath, se punea pe pământ o scândură 
lată. Adus mai mult târâș și guițând strașnic, de frică poate, 
porcul îngrășat se pregătea să moară înjunghiat cu lungi și 
subțiri cuțite speciale de măcelarul cartierului. Sângele era 
adunat într-un recipient, uneori un simplu lighean, corpul 
era târâit alături pe un pat de paie și pârjolit de blană. Să 
răzuia apoi, cu un instrument în formă de pâlnie, șoricul puțin 
afumat de flăcări, pentru îndepărtarea părului ars, se spinteca 
pântecul, se înlăturau viscerele, se spăla interiorul cu apă 
multă iar urechile pârjolite dar crude totuși erau date copiilor 
să le roadă. Se făceau tablele de slănină, se toca carnea pentru 
cârnați iar sângeretele proaspăt era prăjit pentru cina familiei.

Între blocuri albastre, lângă un rond de flori și 
pe asfaltul orașului spectacolul copilăriei avea un aer 
straniu. În rest ritualul era același. Doar copiii lipseau iar 
paiele erau înlocuite cu niște foale cu gaz butan care vuiau 
dirijând pârjolul spre pielea albă rozalie a jupânului porc, 
niște adevărate aruncătoare de flăcări, cum se mai văd în 
documentarele cu naziști despre al doilea Război Mondial de 
pe canalele de televiziune F3.

Lângă hotelul din centrul nou al orașului, alături de 
Institutul superior de minerit, în praful puțin umed al scuarului, 
câteva găini din rasa Rhode Island scormonesc preocupate în 
căutarea unor semințe sau unor viermi ai pământului, râme pe 
numele lor românesc.

Prin anii 1930 un scriitor din stirpea lui Zola, românul 
Carol Ardeleanu, publicase un roman intitulat Viermii 
pământului, despre mineri. Vărul tatălui meu, poetul Lucian 
Georgiu, tehnician minier mort de tuberculoză, fiu de preot 
din Galații Bistriței, tipărise pe cont propriu, prin anii ʼ30, 
un volum cu versuri de revoltă, similare cu cele ale lui Aron 
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Cotruș, dedicate minerilor și lui Carol Ardeleanu, a cărui 
carte o avea în bibliotecă.

Introducerea unor tehnici de exploatare mecanică mai 
operative și eficiente nu a reușit să schimbe esența raportului 
dintre muncă și muncitor, bolile profesionale nu au fost 
eradicate, în presă era interzis să se vorbească despre ele. Cu 
câțiva ani în urmă, împreună cu Mihai Sin, făcusem o călătorie 
la minele de aramă din „secuime”, la Bălan (Balan Bánya), 
în ideea reluării tradiției antebelice a adevăratelor reportaje 
pe teme sociale, pentru a termina în fine cu însăilările mereu 
festive ale presei, în care despre oameni nu se vorbea decât ca 
„eroi ai Muncii socialiste.”

Am redescoperit atunci bolile profesionale [despre 
care îmi vorbise unchiul meu, fratele Tatei, inginerul minier 
Gheorghe Lenghel. Amândoi erau fii preotului Sigismund 
Lenghel, delegat din Copalnic Mănăștur, cu credențial, 
la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia], violența, 
alcoolismul notoriu care îi obligase pe activiștii orașului 
minier să închidă, în zilele de primire a salariului, magazinele 
alimentare unde se putea cumpăra alcool la litru. Veniți din 
toate colțurile României, inși cu biografii complicate, uneori 
urmăriți de justiție, adesea fără buletin, erau primiți aici la 
lucru fără prea multă curiozitate din partea angajatorilor, 
condițiile de muncă din galerii fiind deosebit de grele, ceea 
ce implica o mare instabilitatea a forței de muncă. Minerii de 
la Bălan consumau o mare parte a salariului lor, înainte de a 
ajunge acasă, pe alcool. Probabil soțiile, sătule de bărbații lor 
beți și violenți, se plânseseră autorităților care nu găsiseră o 
soluție mai puțin caraghioasă pentru reducerea consumului 
de alcool.

Un miner bolnav nu mai este recuperabil niciodată, 
dacă mai are și ghinionul unei intoxicații care îl reduce la 
invaliditate, nici un sistem de asigurări nu-i vine în sprijin. 
Iar dacă luptă să-și apere drepturile este considerat acum 
ca și înainte un semănător de zâzanie și eliminat, izolat 
social. Sindicatele vor avea multe de făcut, cu condiția ca 
procesul de recuperare a lor de către puterea actuală să poată 
fi întrerupt și contracarat, altfel vor rămâne tot niște „curele 
de transmisie”, așa cum fuseseră declarate principial de 
către ideologia comunismului. În februarie 1990 majoritatea 
sindicatelor independente din zona minieră a Maramureșului 
preferau să se lupte pe cont propriu. O neîncredere față de 
orice coordonare națională sau federală puternică. Mai apoi 
au apărut totuși federații și uniuni ale independenților.

BUCUREȘTI
Intrăm în zona capitalei dinspre Băneasa. Filmez din 

mers peisajul pe dreapta șoselei, în căutarea satelor distruse. 
Nimic. Văd pe stânga blocuri noi pe vreo zece kilometri. Îmi 
zic că aceste blocuri sunt ca satele fantomă de pe vremea 
prințului Potemkin, cum erau cele prezentate țarinei Ecaterina 
a II-a, într-o călătorie prin partea centrală a Imperiului Rus, 
că ruinele satelor trebuie să fie în spatele acestor decoruri 
socialiste.

Ne oprim și intrăm cu mașina printre blocuri. Nu 
există ruine de sate, pe o adâncime de câteva sute de metri, 
doar blocuri care mi se par de genul celor numite cândva „de 
confort redus”. Văd o femeie la geam, nu e prea frig ca să lase 
ferestrele deschise. Pe strada asfaltată, nu uliță, câțiva copii 
se joacă în jurul unui foc de crengi uscate. Alții trec călare pe 

sociograme

biciclete. Îi strig femeii din geam că am vrea să-i vorbim, că 
suntem de la televiziunea franceză. Ne primește la etajul doi. 
Blocul nu avea mai mult de patru etaje. O gospodină normală, 
care probabil că nu mai are mult până la pensie. E duminică 
înainte de prânz. Lucrează în familie și fiica ei, o femeie de 
vreo 25 de ani, divorțată. Nu pare să există vreun bărbat în 
apartament. În baie, unde se află și WC-ul, nu văd nici un 
aparat de ras sau pămătuf. Vor vota cu FSN-ul și cu Iliescu.

Într-o stradă din mahalaua Bucureștilor un om 
privind peste gardul de lemn, vrea să mă convingă că în Piața 
Matache un delegat al lui Corneliu Coposu i-a propus 100 de 
dolari ca să-i voteze șeful. Îl întreb dacă i-a primit. E indignat 
că pot să-mi închipui că ar putea fi mituit. I-a cerut cineva să 
semneze vreun angajament? Nu! – îmi zice. Păi atunci puteai 
lua banii și vota cum vrei, zic. [Am pus în 2020 pe Youtube 
câteva scene din filmările mele. Ele au supraviețuit distrugerii 
casetelor video de 8 mm datorită tâmpiților de la Agenția 
Videoadapt. Aveam filmări care însumau în jur de nouă ore, 
au rămas doar câteva zeci de minute, pe care apucasem să le 
transcriu pe casete video profesionale, în vederea montajelor 
care urmau să fie propuse spre achiziție principalelor canale 
de televiziune, după întoarcerea în Franța la finele lui 
februarie 1990.]

Un prieten îmi aduce la Paris înregistrarea video a 
demontării statuii lui Lenin din Piața Scânteii, azi Piața Presei 
Libere. A durat mult debulonarea, cum ar zice un francez, 
termen tehnic dacă nu prea românesc măcar exact, fiindcă 
imensa statuie de bronz era bine fixată în buloane pe soclul ei 
de marmură roșie și de beton armat.

Încerc să vând câteva imagini unui studio de 
televiziune la Paris, în numele amicului, firește, care a făcut 
treabă bună. Nu am niciun spor, au transmis deja cele trei 
secunde sau trei minute de care aveau nevoie și nu au ce face 
cu aceste minute lungi care descriu integral efortul celor care 
deciseseră să ne scape de Lenin. Se zice că bronzul lui Lenin 
ar fi provenit din distrusa statuie a lui Mestrovici.

Culcat pe un trailer, cu nu știu câte perechi de roți, 
colosul revoluționar, altfel om nu mare de stat, ia drumul 
vreunui depozit de revoluționari sau al unei curți de topitorie. 
Aflu ulterior că ar fi fost vândut pe dolari sau yeni buni unor 
japonezi. Cine să fi fost vânzătorul, cu cât au cumpărat statuia 
japonezii și unde-s banii? Mister.

Statuia ecvestră reprezentându-l pe regele Carol 
I al României, realizată de un ilustru sculptor croat, Ivan 
Mestrovici, a fost topită după venirea comuniștilor la putere. 
Era o lucrare de mare forță, nu doar pentru că era mare și 
ecvestră ci pentru că Mestrovici avea viziunea eroicului și 
sublimului, fără să cadă în kitsch integral. Un kitsch care nu 
era prea departe totuși, dacă mă gândesc acum la sculptura 
revoluționară din perioada stabilizării și codificării celor 
două revoluții europene, cea bolșevică și cea nazistă, național 
socialistă. Între Vera Muhina, Boris Caragea sau cutare meșter 
sculptor al rasei războinice generate de al treilea Reich, există 
mai degrabă o deosebire tematică și nu una stilistică. Arta 
tuturor perioadelor de revoluție politică cade repede în kitsch, 
probabil fiindcă imaginarul reprezentării simbolice a gloriei 
și forței are limite peste care nu se trece. Pentru că arta aceea 
trebuia să fie univocă și explicită, poate.

Totuși, unde s-o fi aflând acum busturile lui Ceaușescu, 
tablourile care au fost dedicate și care îl reprezentau împreună 
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cu soția, cu tovarășa Elena? Nu trebuia nimic distrus. Aceste 
obiecte aparțin culturii române, alături de Luchian, Țuculescu 
și Brâncuși. ca și toate broșurile de propagandă ideologică, 
toată literatura realistă socialistă, toate discursurile lui Stalin, 
ale lui Lenin, ale lui Antonscu, ale lui Jdanov, Leonte Răutu, 
Mihai Beniuc, sau Dumitru Popescu Dumnezeu, pe când ne 
păzeau de greșeli ideologice sau ne pedepseau pentru ele. 
Toate aparțin culturii române căci această cultură le-a produs, 
utilizat, integrat și pe unii și pe alții. Dacă uităm asta riscăm 
să nu înțelegem nimic. Iar decorurile și ritualurile serbărilor 
„revoluționare” de după 1789, despre care a scris Mona 
Ozouf, rămân modele neîntrecute, poate pentru că au fost 
primele organizate în numele drepturilor omului de a se topi 
în masă, de a modela și egaliza, de a distruge individualitatea 
în numele idealului social și politic, căruia i s-a închinat și 
istoriografa, comunistă în anii ʼ50.

După 1789, în acest scop, se foloseau scenele 
alegorice și ghilotinele. Apoi lagărele și plutoanele de 
execuție ale gulagurilor.

SFÂNTU-GHEORGHE
„Să nu uităm că dincolo de orice opinii politice, 

suntem cu toții maghiari.”
Am auzit prima dată aceste cuvinte spuse pe scena 

Teatrului Maghiar din Cluj, unde am participat ca ziarist la 
reuniunea fondării UDMR-ului. Se difuza în hol o broșură 
ilustrată despre masacrele antimaghiare din Ardeal, din 1918 
sau după 1944. Despre cele antiromânești se scrisese deja în 
România, în perioada tensiunilor de la finele epocii comuniste, 
după ce în presa din Budapesta (Magyar Nemzet) poetul Illyés 
Gyula scria despre un imaginar genocid antimaghiar. Era deci 
în ianuarie 1990 o producție de propagandă pregătită, fie 
importată din Ungaria, fie rapid tipărită în Ardeal. Dar cu un 
text pregătit, nu improvizat.

În principiu RMDSZ (UDMR), adică Romániai 
Magyar Demokratikus Szövetség, Uniunea Democrată 
a Maghiarilor din România este o asociației de protejare a 
intereselor maghiarilor din România. Statutul său a fost și este 
ambiguu. Se descrie ca organizație, dar fără precizarea naturii 
acestei organizații. [Acum, în 2021, pe versiunea franceză a 
Wikipedia se scrie că ar fi un „partid politic etnic”]

Oraș la începutul depresiunii Ciucului, dacă vii 
dinspre Brașov, locuit în majoritate de maghiari sau de secui, 
cum vreți. Deși nu e aceiași etnie, deși cei care, în istorie 
veche se considerau secui au avut adesea interese divergente 
de ale maghiarilor. Dar maghiarizarea secuilor pare să fie 
un proces încheiat. Re-secuizarea, eventual dorită de nuclee 
minoritare, nu mai poate funcționa, fiindcă nu s-a dezvoltat o 
cultură specifică, diferența lingvistică nu mai e perceptibilă 
decât de specialiști. Secuii par să fi devenit mai maghiari 
decât maghiarii. Iar, în zonă, românii secuizați, câți mai știu 
asta, au o diferență specifică, religia ortodoxă și folclorul, dar 
atât.

La Casa corpului didactic, instituție căreia i se 
zicea înainte Casa „porcului didactic”, se organizează acum 
dezbateri pe teme preelectorale de către UDMR (RMDSZ) 
„partida”, care se declară „partid politic etnic” al minorității 
maghiare din România. De fapt – o asociație ilegal considerată 
partid și acceptată ca atare de oficialitățile României actuale. 
Bizară manifestare, reuniunea aceasta, pentru cineva care 
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nu auzise până atunci decât de partida „naționalităților 
conlocuitoare”, organizate pe țară de către Partidul Comunist 
pentru a asigura corul de solidaritate al colaboraționiștilor din 
rândurile minoritarilor maghiari, sași sau șvabi. Cu excepția 
evreilor, alți privilegiați, ucrainenii, turcii, armenii, tătarii 
sau țiganii nu se bucurau de același statut, deși dăduseră și 
ei un număr însemnat de colaboraționiști și de agenți activi 
ai comunizării, ba chiar de înalți activiști de partid și de stat, 
fără discriminări.

Acum delegații unor organizații în curs de constituire 
în Ardeal se adunau ca să-și formuleze programul politic 
și social, într-o dezbatere care mai avea încă aerul vechilor 
ședințe, dar unde numărul cefelor groase, ale frunților înguste 
și ale gușilor se redusese până la minoritate, iar vocabularul 
devenise mai clar, dacă nu complet epurat de verbiajul pseudo 
politic comunist, măcar prin presiunea sentimentului unei 
reale responsabilități și implicări într-o cauză comună.

În sală, cineva de la televiziunea canadiană filmează și 
îmi permite, cu puternicul său reflector, să obțin și eu imagini 
clare. Insist asupra motivelor florale într-un bizar amestec 
de lalele, considerate specifice decorativului etnic maghiar, 
cu tot felul de colonete mai degrabă egipțiene, basoreliefuri 
colorate în auriu și albastru. Un economist vorbește despre 
legile pieței libere, un profesor tânăr din Cluj face apel la 
rațiune și insistă pentru a-și convinge ascultătorii că graba 
poate strica, programul lui „most vagy soha” – adică a lui 
„acum sau niciodată”, care vrea să impună împlinirea urgentă 
a tuturor revendicărilor populației maghiare din România, a 
liderilor ei, dintre care nu puțini aparțin vechi generații de 
colaboraționiști vii, dar dintre cei mai puțin pătați sau dintre 
cei despre care comunitatea știe că, în pofida discursurilor 
conformiste, au făcut, în practică, mai mult pe ascuns, ceva 
pentru a apăra interesele consângenilor lor, programul acesta 
radical riscă să dăuneze creând reacții negative în rândurile 
populației românești, mai ales în ce privește separarea școlilor 
pe limbi de predare, redistribuirea localurilor fostelor școli 
maghiare în care, până la revoluție, funcționaseră licee 
bilingve sau chiar licee cu limba de predare exclusiv română. 
„Teoria după care – afirmă tânărul – trebuie să profităm de 
vidul de putere de dinaintea alegerilor are două tăișuri și nu 
ne garantează că acei ce vor fi victorioși ne vor garanta aceste 
cuceriri sau recuceri pripite. De altfel, din contactele pe care 
le-am avut cu lideri ai Partidului Național Țărănesc, am dedus 
același lucru.”

Puțină istorie culturală
Întors la Cluj după ce câștigasem prin concurs o bursă 

de doctorand în literatură comparată, cu scoatere din producție, 
prin 1966 am început să frecventez mediile literare și după 
1967 am colaborat sporadic și mai apoi ceva mai intens la 
revistele Tribuna, Steaua și Echinox, ba chiar și la ziare locale 
cu cronici de spectacol. Era o epocă de deschidere despre care 
ne-am repede amăgit crezând că ar fi ireversibilă. Se găseau 
cărți străine în librării, mai ales franceze și în ediții ieftine, 
accesibile pungilor studențești, nu doar celor profesorale. 
După ce, în anii ʼ50 singurele publicații occidentale la care 
privilegiații se puteau abona erau cele editate de Partidul 
Comunist Francez sau patronate de acesta, revista pentru 
copii, Vaillant (devenită în 1969 Vaillant, le journal de Pif) 
a început să intre în țară și presa politică necomunistă dar cu 
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orientare de stânga, Le Monde, cu suplimentul Le Monde des 
Livres, care, cu puțină atenție, perseverență și îndemânare, era 
nu doar citită și mai ales comentată cu pasiune, căci aveam 
senzația că trăim în atmosfera pariziană și știm tot ce era modă 
pe malurile Senei. Eram în acest proces de modernizare și 
sincronizare în concurență cu proprii noștri profesori, care se 
arătau adesea invidioși, hapsâni și încercau să monopolizeze 
pentru ei accesul la informație. Nu toți, și mai ales aceia a 
căror carieră se datorase demagogiei politice și nu calităților 
profesionale.

În aceste condiții un regizor de teatru din Târgu Mureș, 
maghiar (evreu), Gheorghe Harag, vorbea deschis în mediul 
intelectual maghiar, despre faptul că atmosfera artistică din 
București este mai interesantă decât cea din Budapesta și că 
Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, David Esrig, Radu Penciulescu, 
sunt mari regizori pentru ale căror spectacole merită să te 
deplasezi până în Capitală, adică la București. Dar librăriile 
aveau din belșug și carte maghiară, mai ales clasicii maghiari 
dar și traduceri din literatura universală, tipărite îngrijit de 
Editura Europa din Budapesta. În Zalău, unde îmi făceam 
partea a doua a serviciului militar, cumpărasem, din unica 
librărie locală, în 1963, ediția completă a nuvelisticii lui 
Hemingway și o citeam cu pasiune refugiindu-mă de căldură, 
muște și ofițeri la umbra unui nuc uriaș, dincolo de zidul înalt 
al cazărmii, în compania colegului meu, uriașul Balintoni, 
viitor geolog, care mă ajuta să trec dincolo.

La sfârșitul acestei perioade faste s-au înființat în 
România edituri noi, vechile edituri mastodont, de pildă 
ESPLA (Editura de Stat pentru Literatură și Artă) fiind 
dezmembrate. Tot atunci, în principalele orașe de provincie 
au fost înființate de către stat și deci de către partid nu doar 
edituri ci și reviste culturale lunare de tip magazin, la Oradea, 
Familia. Sau lunarele au trecut la săptămânale, cum a fost la 
Timișoara cu Orizont. Liberalizarea din acea perioadă a atins 
în mod similar cele două culturi din Cluj, care nu au fuzionat 
și nu s-au cunoscut decât superficial, mai ales românii 
autosuficienți ignorând ce fac maghiarii.

Urmăresc cu interes discursul calm și lucid al 
tânărului profesor. Nu pot să îmi dau seama ce impact au 
raționamentele sale politice asupra auditoriului și din păcate 
nu pot aștepta până se termină reuniunea pentru a face un 
sondaj de opinie, fie el și ne științific.

În restul intervențiilor resimt discursuri ideologice 
diferite care subîntind diversitatea normală a unor partide 
descriind arcul de cerc al unei vieți parlamentare normale, 
doar că aici factorul unificator al etnismului pare pentru 
moment să împiedice exprimarea normală a acestei 
diversității ideologice. Este paradoxul oricărui partid politic 
care își găsește coeziunea într-un concept ademocratic prin 
excelență, care este etnia, tribul. În etnie intrăm prin naștere și 
cultură, într-un partid prin opțiune ideologică în deplinătatea 
unui unei individuații voluntare. În democrație votezi ca 
individ și te poți asocia liber în numele ideologiei, adică a 
idealului politic și moral. Grupul etnic este constrângător. 
Dintr-un partid politic poți fi exclus și rămâi cetățean liber de 
a funda un partid „de unul singur” sau a adera la altul, dintr-o 
etnie, dacă ești exclus sau te excluzi prin disidenta ești ex 
centrat, un renegat și un apatrid. Presiunea etniei este, mai 
ales în cazuri de criză identitară, cum este cel al maghiarilor 

din Ardeal, nu numai constrângătoare ci și nivelatoare, 
ucigașă spiritual, în pofida faptului că se dorește o pavăză 
identitară în calea deznaționalizării temute sau trăite, printr-o 
reacție de delimitare și de transformare a criteriului de 
izolare și excludere, din complex de inferioritate în complex 
de superioritate. Amândouă complexele fiind tot atât de 
puternice generatoare de nevroze ale identității. Închiderea 
în grupul etnic este în viitor generatoare de posibile tensiuni 
sociale, dacă fenomenul de osmoza socială nu funcționează 
normal la contactul între două etnii. Studiul mariajelor mixte, 
pe lungă durată, poate să fie nu doar indicatorul închiderii și 
opresiunii ci și al normalității când societățile omenești sunt 
construite în Europa pe principiul exogamiei.

Târgu Mureș: calmul dinaintea furtunii

Ajungem la Târgu Mureș, oraș de 120 000 de locuitori 
probabil, seara târziu și dormim la un prieten, Ștefan B., 
profesor de engleză și critic literar, un om de o ținută morală 
ireproșabilă, inteligent și dăruit pentru critica literară, care, 
după o carieră studențească, dacă formula e șocantă ea nu 
este inexactă, ținând seama de studiile sale strălucite care i-au 
atras aprecierea și simpatia profesorilor săi, vegetează de un 
deceniu în urbea noastră, fără să reușească să ajungă altceva 
decât corector la o revistă literară maghiară, tocmai el, care, 
maghiar prin cultura părinților, cu studii liceale și universitare 
exclusiv în limba română, este cultural vorbind român și 
european, dacă vreți, lingvistic vorbind, un perfect bilingv, ca 
și servitorul dumneavoastră, numai că invers.

Ne apucăm să vorbim despre zilele din decembrie 
1989, ne arată fotografii ale manifestanților și ale unei clădiri 
oficiale, sediul Consiliului popular Județean și al Comitetului 
Județean al Partidului Comunist în fața căreia mii de hârtii 
aruncate din ferestrele clădirii zac împrăștiate, alături de 
dosare sfârtecate sau parțial carbonizate. Lumânări în scuarul 
pentru cei împușcați. Căci și aici au fost victime. Pe un 
panou, în fața clădirii fostului Comitet județean PCR, sunt 
lipite câteva necrologuri, maghiari și români alături. Steag 
cu panglică tricoloră românească deasupra și, fără să stau să 
număr, aproximez în jur de 15 necrologuri, dar din text reiese 
că unii sunt soldați căzuți la datorie. Cine i-o fi împușcat, căci 
nu au murit la Târgu Mureș?

În rest orașul și-a recâștigat mina pașnică, vitrinele 
sparte ale unei cofetărie sunt pe cale de a fi reparate iar atelierul 
unui cizmar care a ars la demisolul unei clădiri de vizavi este 
închis. Deasupra, peretele afumat arată că au ars cauciucuri 
și soluții de lipit pingele. Alături, statuia lui Bălcescu, operă 
datorată unui sculptor afacerist din Târgu Mureș, un oarecare 
Izsak Martin sau Marton, după caz, evreu care a acaparat 
multă vreme toate comenzile oficiale, de la statuia soldatului 
român eliberator, cândva soldatul sovietic eliberator, la bustul 
lui Bălcescu. Izsak Martin a fost singurul artist care avea un 
atelier personal construit pe banii statului sau ai Fondului 
plastic, adică ai colegilor. Bălcescu se prezintă sub forma 
unui bust alungit fără rațiune, pentru a părea mai impunător, 
și îmi amintește de bunele vremuri ale realismului socialist. 
Soldatul român eliberator, fost sovietic eliberator, își întinde 
brațul stâng spre Maternitate, într-un fel să gesticulație eroică. 
Brațul arată direcția: pe aici fetelor, dacă vreți să vă faceți 
chiuretaj, după ce ați fost violate de soldați.

sociograme
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Filmez panoul cu necrologuri. O imensă coadă în fața 
magazinului de presă, apoi interiorul Catedralei ortodoxe cu 
coriștii săi și, la intrare, nelipsitul cerșetor țigan. Trecem pe 
la biserica barocă de alături, catolică aceasta, apoi la fațada 
liceului Bolyai Frakas, clădire masivă decorată cu nelipsitele 
lalele ale versiunii maghiarizate a Jugendstilului de la 
începutul secolului al XIX-lea.

___________________
1  Alexandru Voitin alias Voitinovici a fost fiul lui Iulia 

Voitinovici (născută Zierhoffer), învățătoare, și al lui Adam 
Voitinovici, cofetar. În anul 1933 a urmat cursurile Liceului de 
Aplicație din cadrul Seminarului Pedagogic din Iași după care, 
în 1937, s-a înscris la Facultatea de Drept a Universității din Iași. 
După terminarea studiilor, ocupă diverse posturi la tribunalele 
din Dorohoi, Iași, Piatra Neamț, Roman și din județele 
Prahova și Ilfov. Cariera sa va fi determinată hotărâtor datorită 
conjuncturii politice postbelice când va fi numit Președinte al 
Tribunalului Poporului din București. După 23 august 1944 
a fost numit fost președinte al Tribunalului Poporului din 
București, prezidând asemeni generalului magistrat Alexandru 
Iancu Petrescu numeroase procese politice : procesul lui Ion 
Antonescu (1946) și a lui Iuliu Maniu (1947). Este promovat 
apoi în funcțiile de secretar general la Ministerul Justiției 
(1948), procuror general al RPR (1948-1952) și președinte al 
Tribunalului Suprem în perioada 01.07.1954 - 03.1967[1]. A 
fost revocat din funcție în anul 1967.

2 Claude Karnoouh. Fost cercetător la CNRS, Claude 
Karnoouh (1940-2021) s-a remarcat la începutul anilor 1980 
prin apărarea lui Robert Faurisson, în special prin publicarea 
lucrării colective Intolerable Intolérance (La Difference, 
1981) alături de Jean -Gabriel Cohn-Bendit, Éric Delcroix 
și Vincent Monteil. Le Monde din 30 iunie 1981 relatează 
cuvintele sale care justifică sprijinul său pentru negaţionist: 
„Cred că camerele de gazare nu au existat; o serie de adevăruri 
din istoria oficială au ajuns să fie revizuite. [...] Nu era nevoie 
de camere de gazare pentru masacrarea oamenilor.” În 2005, 
Karnoouh a participat la conferința „anti-imperialistă” Axis 
for Peace (Axa pentru Pace) organizată de Thierry Meyssan 
la Bruxelles. Îi putem vedea în special pe Michel Collon, 
Dieudonné M’Bala M’Bala și Alain Benajam. În același an, 
s-a alăturat trecător consiliului de administrație al Rețelei 
Voltaire. În 2014, după atentatul de la Muzeul Evreiesc din 
Bruxelles, el afirma, pe zidul de Facebook al fizicianului 
belgian Jean Bricmont, „destul de sigur (că acesta este 
un) atac sub steag fals”. El găzduiește împreună cu Bruno 
Drewski blogul La Pensée libre (lapenseelibre.org) care îi 
numără printre colaboratori pe fostul ministru libanez Georges 
Corm, Jean-Pierre Page (al grupului comunist Rouges-Vifs), 
Jean Bricmont și chiar James Petras. El a scris: „Revenirea 
în forță a credinței, a iraționalului, a practicilor arhaice, atât 
alimentare, cât și de îmbrăcăminte, mi se pare suspectă într-
un moment în care oamenii ar trebui să se uite la probleme 
realmente urgente, precum foamea, dezechilibrul, țările bogate 
și țările sărace, sau noul război pe care unele puteri îl pretind 
inevitabil. Această fugă în irațional nu este doar un fel de 
demisie față de realitățile contemporane, ci satisface interese 
internaționale puternice care o folosesc și abuzează pentru 
maximizarea profitul lor. În bătălia gigantică a superputerilor, 
mi se pare periculos ca evreii, atât cei din Israel, cât și cei din 
diaspora, să se lege de interesele capitalului american. Prin 
întărirea tendințelor separatiste și mai ales a apartenenței duale 
a Diasporei, sionismul contemporan pare să dorească să creeze 
condițiile unui nou antisemitism care să răspundă aspirațiilor 
sale cele mai profunde și uneori cele mai inconștiente: 
să populeze Israelul cu toate diasporele.” Sursa: Claude 
Karnoouh, „Despre intoleranță și unele considerații subiective 

sociograme

despre naționalism. Memorii trimise prietenilor mei cu privire 
la motivele mărturiei mele în timpul procesului profesorului 
Robert Faurisson ” în Intolerable intolerance (colectiv), La 
Difference, colecția Le Puits et le Pendule, 1981, p. 49.  (Ultima 
actualizare 12 mai 2020) https://www.conspiracywatch.info/
claude-karnoouh Sursa nu este favorabilă persoanei, fiindcă 
o încadrează implicit în ideologia complotistă, dar este faptic 
exactă. Dacă nu și interpretativ.

3 Nu uit mai 1968 în Franța, nu uit discursurile lui 
Sartre și a rebours, toate populismele, narodnicismele și toți 
„tovarășii de drum”, toți „dracii” cu care te înfrățești pentru 
a trece puntea. Asta fiind tactica așa zișilor „revoluționari 
profesioniști” de pe vremea lui Lenin, cu proiectul lor de 
export al revoluției mondializabile. Există studii despre 
programul Internaționalei a III-a, comunistă, numită și 
Komintern. A se vedea Wolikow, Serge, L’internationale 
communiste (1919-1943). Le Kominterne ou le reve dechu 
de parti mondial de la revolution, Les Editions de lʼAtelier/
Editions Ouvrieres, 2010, cu un cd-rom inclus, care conține 
un Dictionnaire biographique de l’internationale communiste, 
800 de biografii ale unor kominterniști belgieni, francezi, 
luxemburghezi, elevețieni și a cadrelor, activiștilor aparatului 
central al Kominternului. ISBN : 978-2-7082-4131-2

4 În Parlamentul României un deputat aprecia că numărul 
șomerilor se va ridica la peste 500 de mii în 1991, poate chiar 
se va apropia de 1 milion. În 1924 în Uniunea sovietică erau 
240 000 (epoca NEP- ului) după cifrele publicate de Alexandru 
Nekrich în LʼUtopie au pouvoir, 1985. Cartea din care extrag 
informația am cumpărat-o în Franța și am Introdus-o pe șest 
în România. 

 (continuarea în numărul viitor)

Petre Iorgulescu-Yor, Moară
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Alex GOLDIȘ

Puzzle-ul ideologic Blaga

Din seria elucidărilor documentare cu care ne-a 
obișnuit Marta Petreu în ultimii ani face parte și cel 
mai recent volum al autoarei, Blaga, între legionari 
și comuniști*. Deși acuzațiile cu privire la încadrarea 
filozofului într-una din cele două ideologii extremiste 
n-au depășit totuși o zonă mai degrabă zvonistică a vieții 
literare și un anumit tip de studii îndoielnice ca mize și 
ca etică a cercetării, clarificările meritau, fără îndoială, 
făcute.

 Marta Petreu scoate din vulgată, așadar, relațiile 
ideologice ale lui Lucian Blaga, punând lupa asupra unei 
serii de fapte pe care le cunoaște toată lumea (prezența 
filozofului în cabinetul ministerial al guvernului Goga-
Cuza; relația extrem de incomodă cu regimul stalinist 
în anii ʼ50), dar pe care nimeni nu s-a obosit să le 
explice până acum. Demonstrația generală a cărții, care 
se susține deopotrivă cu privire la anii fascismului 
și ai comunismului în variantele lor autohtone, e că 
Blaga a rămas un scriitor neangajat, preocupat de a-și 
gestiona libertatea de expresie profesională în momente 
când aceasta a devenit problematică. Pentru a ilustra 
acest comportament, Marta Petreu reconstruiește – 
apelând la o serie de surse fragmentare precum texte 
de memorialistică (ale lui Blaga și ale apropiaților), 
interviuri, documente de arhivă, note informative etc. 
– întreaga rețea de relații ideologice și personale ale 
filozofului. Meritele de puzzle intelectual ale cărții sunt 
incontestabile: autoarea încearcă să hașureze spații goale 
din biografia autorului, scotocind după cele mai mici 
detalii. Acolo unde mai rămân totuși asemenea spații 
neacoperite, Marta Petreu confruntă mărturii paralele, 
restabilește calendarul activităților (uneori zilnice!) 
filosofului, înlătură ipoteze nesustenabile în favoarea 

unora plauzibile. Astfel încât cartea convinge chiar și în 
punctele unde lipsesc probele documentare directe.

 Retorica sobră ascunde o pledoarie aproape 
avocățească pentru nevinovăția lui Blaga în tirul 
diverselor acuze cu care a fost întâmpinat deopotrivă 
în anii ʼ50 și în anii ʼ60, însă nu deviază nicio clipă în 
discurs encomiastic: „În opera lui Blaga, nu am găsit 
nimic scris de el în mod explicit pentru sau contra 
extremei drepte, fie ea europeană sau românească. Nu am 
găsit, așadar, în textele lui Blaga nimic despre legionari 
și despre proiectul lor politic, ceea ce înseamnă: nimic 
în favoarea lor și nimic împotriva lor. Tăcerea lui nu 
este însă o consimțire – e pur și simplu tăcerea unui 
intelectual care voia să-și conserve spațiul lui de creație. 
Blaga nu a fost un erou, a fost pur și simplu un creator 
care voia să fie lăsat în pace să scrie și să publice. Atâta 
tot”. În același ton de reconstituire obiectivă se poate 
plasa și reținerea datelor care l-ar fi incriminat pe Blaga: 
relația cu Vasile Băncilă, exegetul lui și legionar fățiș, 
acceptarea invitației de a susține o conferință la Brăila 
în cadrul unei Frății de Cruce la Brăila, mărturisirea 
mâhnirii la moartea lui Ion Moța. În afara unor alte 
probe ale adeziunii lui Blaga la mișcarea legionară, 
toate aceste date rămân circumstanțiale și nu pot contura 
o opțiune programatică. Când se exprimă cu privire la 
problematica rasei, Blaga – convinge cu citate Marta 
Petreu – e mai degrabă relativizator. Spațiul mioritic, 
cartea lui despre „românism”, e un studiu de caz dintr-o 
mai amplă filozofie a culturii. Faptul că Blaga a putut 
fi asimilat teoriilor etniciste hard s-ar datora textelor 
lui Vasile Băncilă, primul lui monograf, care blochează 
circuitul referințelor europene ale lui Blaga, făcând 
din el un reprezentant al organicismului românesc. Or, 
reamintește Marta Petreu, formula intelectuală blagiană 
este asimilabilă experienței unor Brâncuși, Enescu, 
Béla Bartók, artiști care au apelat la un imaginar arhaic 
(doar parțial autohton) pentru a-și îndeplini proiectele 
de abstractizare modernistă. Ingenioasă – și susținută cu 
toate verigile demonstrației la vedere – este discutarea 
ipotezei cu privire la codificarea mesajului legionar în 
drama Avram Iancu, apărută în 1934-1935. Dacă unii 
comentatori (William Totok, printre ei) detectează în 
figura personajului principal caracteristici consonante 
cu ale Căpitanului și o anumită contaminare de limbaj, 
Marta Petreu merge la sursele documentare despre Avram 
Iancu – disponibile încă din anii ʼ20, unele consultate de 
Blaga –, arătând că influența poate veni de acolo. Chiar 
și formulată astfel, dilema persistă, atât timp cât nimeni 
nu poate pătrunde propriu-zis în conștiința scriitorului 
pentru a tranșa odată pentru totdeauna faptul că sintagme 
precum „căpitanul vostru” sau „soarele moților” – 
aplicate lui Avram Iancu – denotă o contaminare 
semantică legionară sau doar una pașoptistă. Cele două 
tipuri de limbaje fuzionaseră în propaganda legionară 
a anilor ʼ30 oricum. Ceea ce e sigur e că Marta Petreu 
face tot ce este intelectualicește posibil pentru a înlătura 
suprapunerea directă dintre ideologiile etnicismului și 
piesa blagiană.  

cronică literară
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 Faptul că nu s-a putut identifica nicio probă 
esențială pentru legătura concretă – dincolo de câteva, 
puține, coincidențe – a gândirii lui Blaga cu ideologia 
de extremă dreaptă e confirmat, indirect, și de situația 
lui politică în timpul stalinismului. Hărțuit de scriitori, 
de ideologi și de aparatul represiv al regimului, 
filozoful n-a fost totuși închis, deși – demonstrează 
cu documente Marta Petreu – apropiații lui au fost 
provocați de autorități să ofere probe incontestabile ale 
legionarismului filozofului. N-au reușit s-o facă decât 
prin denunțuri caricatural-literaturizante, de tipul cele 
din romanul lui Beniuc, Pe muche de cuțit. De altfel, 
discutarea acuzelor de legionarism ale lui Blaga îi oferă 
Martei Petreu prilejul schițării unei radiografii a poziției 
lui după victoria socialismului. Apropiat de tineri 
asistenți și colaboratori precum Zevedei Barbu sau I. 
D. Sîrbu (în destinele cărora intervine uneori salvatori), 
Blaga se menține totuși la distanță de adeziuni politice 
fățișe: cochetează cu Partidul Național Popular în 1946 
dar demisionează repede, refuză constant mărturisirile de 
adeziune cerute de oficialități. Deviația etnicistă marca 
Băncilă e hiperbolizată de ideologii socialismului, care îi 
aplică filozofiei lui Blaga eticheta de „misticism”. Marta 
Petreu respinge eticheta de misticism, operând doar cu 
o accepțiune restrânsă a ei, aceea de „unire a insului în 
stare de extaz cu Dumnezeu” (stare blocată, în filozofia 
lui Blaga, de cenzura transcendentă). Or, dacă prin 
misticism se înțelege o predilecție către spiritualismul 
idealist în detrimentul fundamentelor științifice sau 
materialiste, se putea argumenta, așa cum o fac – 
rudimentar, ce-i drept – Pătrășcanu și alții, că Blaga e 
incompatibil cu noua filozofie de stat. E, cred, și nuca 
ideologică tare care face ca marxismul virulent al anilor 
ʼ50 să identifice în construcția filozofului un sistem la 
antipod, iar Blaga să nu poată fi recuperat de-a lungul 
întregului „obsedant deceniu”. O mică nedumerire 
conceptuală, care poate stârni confuzii în studiul Martei 
Petreu, e ridicată și de instrumentarea foarte personală a 
sintagmei de „socialism real”, care – din câte înțelegem 
– se referă la regimul politic propriu-zis instaurat după 
1948 și nu la „realismul socialist”, decretat în 1934 de 
Stalin ca unică metodă de creație și preluată apoi în 
aceeași accepțiune în contextul românesc la anilor ʼ50.

 Dincolo de aceste aspecte discutabile, 
merită spus că la fel de provocatoare ca tot materialul 
volumului sunt anexele acestuia, care constituie și ele 
tangente necesare la „ideologia” lui Blaga: pe de o 
parte, reconstituirea culiselor publicării Memoriului 
către Comitetul Central, redactat de Blaga în 1959 în 
urma atacurilor lui Beniuc, dar publicat abia în 1978 (nu 
divulg aici nimic, dar tot episodul constituie unul dintre 
cele mai interesante cazuri de publicații de manuscrise 
în întreaga literatură română sub comunism), pe de altă 
parte rediscutarea manifestelor Cerchiste din anii ʼ40. 
Marta Petreu reface tot contextul ideatic și personal 
al acestor declarații tinerești pentru a arăta că, de fapt, 
adeziunea deschisă față de E. Lovinescu încifra, în fond, o 
asimilare completă a lecțiilor lui Lucian Blaga. Din spirit 

de infidelitate față de magistru – tratat constant într-un 
registru ironic –, „euphorioniștii” s-ar vrea lovinescieni, 
dar rămân, în fond, blagieni. În fine, cartea Martei Petreu 
e o probă convingătoare că autorul Trilogiei culturii, care 
părea să fi intrat într-un impas de receptare în ultimii ani, 
nu e deloc un subiect închis pentru cercetarea actuală. 
____________________
*Marta Petreu, Blaga, între legionari și comuniști, Editura 
Polirom, Iași, 2021, 352 p.

Călin CRĂCIUN

Poezia ca antropologie

       

Cel mai recent volum al lui Șerban Axinte, 
Scrâșnetul dinților*, impresionează în primul rând prin 
felul în care construiește și menține tensiunea lirică 
de la prima la ultima filă, între care poemele par părți 
ale unuia singur. Volumul e alcătuit din patru grupaje, 
în care sunt tematizate boala/spitalul, marile pierderi 
(cea a părinților) sau despărțiri, la fel ca demonii din 
propria ființă. E o construcție de a cărei unitate a vorbit 
deja Bogdan Crețu, insistând cu temei asupra unei 
laturi inițiatice: „Volumul e atent construit, fiecare 
secțiune trimițând la o experiență-limită, care, chiar 
dacă la început pare transcrisă mecanic, gri, frontal, 
se plasează prin acumulare la un nivel simbolic. E o 
inițiere care se petrece nepremeditat, cred, cel mult 
acceptat, în această odisee în care eroul se are dușman 
pe sine însuși.”** 

Poemele dezvăluie, pe de o parte, multiple 
voci ce se exprimă în aceeași ființă și, deopotrivă, o 
alcătuiesc, dincolo de divergențele dintre ele. Volumul 
e emanația unui spirit ce-și urmărește cu luciditate 
spaimele și demonii, ce-și supune investigației 
raportul dintre conștient și inconștient sau dintre 
vocile dinăuntru, investigându-și o întreagă serie de 
momente traumatice, evenimente contrare dorințelor, 
ale unei realități ostile: „în mine a murit neconsolat 
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un muzician,/ continuă să moară,/ mori dracului,/ 
întunericul de afară îmi pare alb orbitor, ce-mi trebuie 
muzică acum când am viermi în cap și corpul/ întreg 
începe să mi se atrofieze;// și iarăși totul se rupe, nu 
mai e timp pentru plânsul în pumni/ a trecut vremea 
noastră,/ să fim atenți la toate gândurile care ne trec 
prin minte,/ putem aduce înapoi toți demonii, noi 
suntem ei,/ ne călcăm în picioare unii pe alții, nimeni 
nu poate ieși din tub” (Bad-uri. 5.) Nu miră atunci că 
lumea apare, cu preponderență, spital ori sanatoriu, loc 
în care terapia e mai degrabă o formă de asigurare a 
condițiilor de prelungire a suferinței.

Multe dintre poeme sunt solilocvii în care 
reverberează ba remușcarea, ba autocritica, fie ea severă 
ori cu rezonanțe ironice. Sunt construite astfel încât 
evidențiază drama de-a nu deține controlul propriilor 
gesturi sau gânduri și exprimă conștientizarea supunerii 
iremediabile față de un destin tragic. Unul căruia i-am 
putea spune bacovian, căci poemele dezvăluie un 
spirit care trăiește fiecare secundă sub sceptrul fricii 
nevindecabile, pentru care doar mărturisirea ei lucidă 
mai poate funcționa ca paleativ: „m-am născut cu 
puțin timp înainte ca la radio/ să se difuzeze trei zile 
și trei nopți/ concertul pentru vioară și orchestră de 
beethoven./ mama a cumpărat discul electrecord/ și 
l-a ascultat/ până când cercul s-a făcut tot mai mic,/ 
aproape cât puricele în care se strânge/ o inimă slabă în 
fața emoției;/ se făcuse târziu, târziu,/ iar tu/ așteptai/ 
să împlinesc vârsta potrivită.// au trecut patruzeci de 
ani de atunci, acum știu că fiecare amânare nu e altceva 
decât/ respirație asistată.” (respirație asistată) 

Poezia pare pentru Șerban Axinte cel mai 
credibil sau convingător martor al fragilității, 
suferinței, ratărilor și victoriilor umane, căci e, în sine, 
nu doar o cale de autocunoaștere a individului creator, 
ci și, in extenso, o foarte profundă antropologie. Una 
care ajunge să dezvăluie un rău genuin, după cum se 
vede în poemul 19, rue de gros caillou, din grupajul 
Viața la business class: „pereți subțiri,/ service,/ 
atelier de dessin pour les enfants.// unul dintre ei dă 
cu un strat de vopsea/ pe fațadă.// cuvinte obscene, 
gânduri periculoase// fereastra de la care privesc nu se 
deschide.”

Scrâșnetele poetice ale lui Șerban Axinte 
impresionează apoi și pentru că autorul reușește să 
fie actual în ciuda faptului că nu se arată interesat 
de inovație în sensul experimentalismului lingvistic 
concretizat mai ales în combinatorica emoticonurilor 
și a abrevierilor, impuse de comunicarea prin rețelele 
de socializare. Titluri de grupaje ca Bad-uri sau Sent 
files sunt prea puțin pentru a vorbi azi de inovație. 
Apoi, nici înspre adoptarea militantismului în direcțiile 
ideologice tot mai stridente ale momentului, cum sunt 
ecologismul, feminismul ori queer-ismul, ultimele 
două revendicate de direcția stângistă, nu se avântă. E 
drept că nu lipsește vocea feminină din câteva poeme, 
ca substitut al celei masculine, dar nu neapărat din 
avânt militant, ci ca reflex al cotrobăirii și deslușirii 

prin întunecimile sinelui, după cum se vede în poemul 
melcul: „sunt un melc, el în mine, eu în el./ mai scot 
din când în când câte un corn afară,/ dar mi-l retrag 
speriată./ tu ești suma căderilor,/ a mizeriei adunate./ 
stângăciile ucid blândețea,// la fel speranțele tale/ îmi 
perforează stomacul.” 

Volumul ar putea deci fi trecut în grabă la 
categoria retro. Privit din perspectivă progresistă care 
tinde să anulează total limitele dintre estetic și ideologie 
și etic extraliterar, primește eticheta conservatorismului 
estetic, cu atât mai mult cu cât sunt prezente elemente 
ca reluarea unor teme deja prelucrate, aluzia culturală, 
pe alocuri chiar și sapiențialul și siajul suprarealist. 
Acestea nu sunt reziduale sau întâmplătoare, ci 
ingrediente ale unei concepții în centrul căreia stă ideea 
că un poet e și o sumă a trăirilor ori experiențelor omului 
care scrie, și o cuantificare a lecturilor sale. Șerbanii 
Axinte care trăiesc în aceeași ființă poartă fiecare 
valențe spirituale ivite din reflectarea experiențelor 
trăite și a celor intermediate de lecturi. Ceea ce 
creează ei, încercând să intre în sintonie prin volumul 
de față, vine și din toate acestea, astfel că un creator 
lucid este cel care le asumă, atunci când conștiința le 
recunoaște. Spre o astfel de concepție conduc structura 
volumului, în care e vizibilă gestiunea influențelor și a 
motivelor prin recurențe plasate în virtutea unui plan 
estetic, și poeme cum este trei tablete nurofen forte: 
„mama conduce dricul,/ mama ne dă de pomană/ 
pentru sufletul ei,/ mama scrie pe un colț de masă/ 
un necrolog și câteva acatiste/ mama își ține singură/ 
slujba de înmormântare,/ trei zile la rând/ a fost cu noi 
la priveghi; scrisul mamei e așezat/ - din motive lesne 
de înțeles -/ la mine în cap./ groparii îmi bat cele patru 
cuie/ în țeastă./ din capul meu/ nimeni și nimic/ nu 
poate să iasă/ acum, după cele 40 de zile,/ mama îmi 
tot țipă în urechi să o las să plece.// nu-mi rămâne decât 
să iau/ trei tablete de nurofen forte.”

Actualitatea volumului este dată de 
universalitatea traumelor și a speranțelor cărora le 
sunt potrivnice, dincolo de excepționalitatea unora 
dintre ele („suntem singurul cuplu de îndrăgostiți,/ 
care a venit la Paris ca să se despartă” – din amour 
à paris). Prin ea e transcens individualul, astfel  că 
prin creațiile sale poetul e și un reprezentant al omului 
concret, despre care vorbește vorbind mai întâi despre 
sine. Investigarea propriilor demoni, fragilități, dureri 
sau ratări devine căutare similipascaliană a condiției 
umane. Preponderent cu gravitate și melancolie, uneori 
făcând reportaje lucide de infernalii, alteori biografiind 
sau construind butaforie pentru scenarii autoironice, 
în care se înșiră regrete, eșuări sau înfrângeri, Șerban 
Axinte caută umanul din sine și din împrejurul său.

______________
* Chișinău, editura Cartier, 2021.
**În Observator cultural, nr. 1056/ 31.03.2021, https://www.
observatorcultural.ro/articol/un-anotimp-in-infern/.
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Mihaela VANCEA

Un prezent numit plăcere

  
Viața perfectă nu este deloc perfectă, așa cum ar 

părea că anunță, la o primă vedere, volumul În sfârșit am 
o viață perfectă*. Nu, ea e pur și simplu extraordinară 
de descoperit în toată gama ei de momente. Nereușitele 
nu sunt eșecuri, câștigurile nu sunt succese, totul este 
experiență și plăcere de a fi parte din tot ceea ce se 
întâmplă. Poezia cu care debutează Horia Corcheș 
propune o atmosferă de reviriment existențial, aflată la 
polul opus cu poemele unei realități debusolate, încercate, 
ale mai tinerilor poeți. În contextul unui triaj de episoade 
biografice, volumul deschide o discuție oarecum filosofică 
în jurul ideii de trăire în prezent și experimentare cu toate 
simțurile deschise. Până la urmă, nu prea există șansă de 
sustragere sau salvare de la existență, doar traversare a ei, 
care devine infinit mai ușoară când alegi să te delectezi 
cu ea: ,,după 45 am înțeles/ tot ce contează e plăcerea/ 
nu te salvează de nimic/ dar îți oferă totul”. Versurile ,,se 
moare lângă lucrurile mici/ care te fac fericit” acționează 
ca un motto care se propagă peste imaginarul acestui 
volum. Odată lansată ipoteza, universul se contorsionează 
pentru a încăpea în câteva spații urbane, frecventabile, în 
mijlocul cărora poetul își contemplă propria existență. El 
vizitează constant aceleași locuri precum apartamentul, 
baia, balconul, șaormeria, parcul, restaurantul din cartier 
și, deasupra tuturor, mediul on-line: ,,e liniștitor/ suntem 
on-line cu toții/ niciun efort nu mai pare/ al umanului/ 
pulsul e mutat în rețele/ și mi-e ușor să te privesc/ de 
aici.” Fiecare dintre acestea se transformă prin prezența 
contemplatorului într-un soi de puncte de observație. 
Privitorul interceptează totul ca o antenă amplasată 
strategic în spații cheie de supraveghere, așa cum se 
așază un inspector școlar în ultima bancă pentru a 
analiza comportamentul unui profesor emoționat de buna 
desfășurare a lecției.     

Cu toate că poemele sunt simple, volumul are 
identitate și forță. Narativul lor generează emoție prin 
înțelegerea schimbărilor de perspectivă. Fiecare decizie 

se transformă în plăcerea de viață: ,,la 40/ în sfârșit am o 
viață perfectă/ tipa pe care am părăsit-o/ iubește acum un 
sportiv de performanță/ îmi scrie mesaje despre ce avem 
încă în comun”. Sunt mici momente care stârnesc victoria. 
Puterea vine aici din expunerea francă a lucrurilor pe care 
oamenii le ascund sau pe care ajung să le facă dintr-un 
automatism. Realitatea e că a doua zi s-ar putea să vrei 
să pleci de lângă femeia cu care ți-ai petrecut noaptea, 
că șaorma ieftină e bună și căutată chiar de ,,proful de 
top”, că oamenii divorțează, se plictisesc, trag cu coada 
ochiului la alții sau pierd ore scrolând pe facebook. Toate 
acestea sunt intimități comune pe care Horia Corcheș 
le expune natural: ,,mă trezeam apoi în așternuturi 
portocalii/ voiam să îmi întind oasele/ mă loveam de câte 
un șold/ de câte un zâmbet necunoscut/ soarele trecea 
prin dreptul ferestrei/ atât de aproape/ încât îmi feream 
privirea/ mă ascundeam sub așternut/ icneam/ să tragi 
perdeaua/ să năpârlești de pe mine/ să mă spăl pe mâini”. 
Aceste șolduri anonime enunță ideea familiarității unor 
momente. Profunzimea din poemele lui Horia Corcheș 
stă în exploatarea familiarului, când ochiul trece de 
primul strat și începe să-i perceapă adâncurile.  

Privirea onestă asupra propriului sine, nu pentru a 
se condamna, ci pentru a-și accepta modul de a fi în lume, 
desprinde confesorul din mediul său confortabil, îl scoate 
din automatismul firii și îl așază în spirit critic, melancolic 
sau ironic. Acest lucru se întâmplă prin ancorarea în niște 
detalii de recalibrare la momentul prezent precum ,,scrisul 
pe ușa aburită în dușul de la sală”, urmărirea fumului de 
țigară sau cele două cuburi de gheață din paharul cu Jack, 
care se topesc la unison. ,,Momentele bune se măsoară/ 
în secvențe”, iar secvențele acestea sunt, în cazul de față, 
asemenea unor momente de meditație. Imaginarul nu 
e din cele mai excepționale, nu stârnește cititorul, dar 
tocmai aprofundarea în scenariile cele mai comune e 
generatoare de mici plăceri egotice: ,,te privesc din nou/ 
ți-am dat unblock/ ai fix aerul pe care ți-l prezisesem cu 
malițiozitate/ încerci să trișezi (...) din statusuri mi-am dat 
seama/ câtă singurătate/ acum, când nu mai simt/ crește 
în mine plăcerea/ că ești o cifră care accelerează/ pe cât 
de repede îmi crește mie libidoul/ din nou block”. Nu e 
deloc de neglijat echilibrul de forțe dintre uman și virtual, 
unde social media impactează semnificativ dinamica 
relațiilor de orice fel. Fără facebook tabloul unei relații 
ar fi incomplet, ar lipsi acea cunoaștere demiurgică ce-
ți permite să planifici următorul pas. De altfel, această 
atenție pentru ilustrarea lumii prezente cu toți factorii 
ei, e evidentă și în proza sa. Atât romanul Partaj, cât 
și În sfârșit am o viață perfectă ilustrează funcția pe 
care facebook o are în livrarea de informație, dar și de 
stimulare a unor decizii personale (în fond, ,,umanul a 
devenit virtual”) – de la a urmări pe facebook selfiuri  ale 
unor femei necunoscute și vacanțele prietenilor, la a dona 
pentru o campanie umanitară din Uganda.   

Nu întâmplător, poemele cele mai puternice sunt 
cele care susțin refrenul ,,după 45” (poemele *2, *5, *8, 
*7, *10) când tot ce contează, ce interesează, e plăcerea. 
Modul obsesiv în care revine spre acel 40+ transformă 
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vârsta într-un reper, într-un punct de maturizare al 
confesorului în raport cu sine însuși. De cele mai multe 
ori această plăcere e nuanțată de dinamica ofertantă a 
spațiului virtual care permite explorări vaste de oameni, 
filme, experiențe, fotografii, păreri, toate trimise cu 
lejeritate în neant printr-o simplă glisare a degetului. 
Pline de ironie și autoironie, fiecare vers e o mișcare 
foarte fermă care ancorează poetul în afara prejudecăților, 
într-un loc și timp (după 45) când nu-și mai au loc nici 
dramele, nici nostalgiile sau justificările. Discursul e 
sincer, format în siajul plăcerilor de moment, născute 
din nevoia de hrană, de sex, de zapare, de a savura 
o țigară, de a trage cu urechea. Astfel, micile istorii 
personale își găsesc continuarea în seria de flash poeme 
#vecinuldedincolo care confirmă din nou spectacolul 
fascinant care e întotdeauna celălalt. În cazul de față, e 
vecinul cu burtă în maieu reiat, însă cu acea înțelepciune 
a omului de rând, simplă, dar profundă ,,tăte te trântesc 
de pământ, tăte te sfarmă, tăte te dărâmă”.

Prozopoemele (*43-*47) păstrează geografia 
spațiului urban cu focus pe momente aleatorii, banale la 
o adică (mersul la croitoreasă, traversarea străzii, apariția 
unui cântăreț în parc), dar stimulante pentru cel care le 
trăiește. În încheiere, ultima serie de poeme curge în 
valuri de rime, creează un anumit ritm, un beat specific, 
aproape mecanic, care alienează sentimentele de natura 
umană. Rămâne constantă ideea că plăcerea apare prin 
repetiția unor momente, că ea se manifestă acolo, în 
familiar, în rutina acțiunilor ,,încă mai ai timp, ești încă în 
meci/ taie-nainte, decupează-n tăcere/ mai ai puțin, puțin, 
până la plăcere”. 

Fluiditatea biografică a versurilor nu mizează pe 
dezagregare, ci pe reîntregire. Poeziile acestea sunt scrise 
înainte de toate pentru însuși poetul care a depășit un 
prag al înțelegerii și al raportării la ceea ce trăiește. Vocea 
lui nu se plânge, nu e fragilă, nu caută răspuns, ci pare că 
și-a găsit toate răspunsurile în senzorial, în plăcere și le 
livrează mai departe. Cu toate că spațiile de manifestare 
vin dintr-o zonă a confortului, ele permit delectare. În 
sfârșit am o viață perfectă e un debut în tonalități ironice 
și autoironice, a cărui materializare a fost într-un fel 
anticipată și de versurile publicate pe parcurs pe pagina 
de facebook a autorului. Lirica lui e simplă, dar marșează 
într-o zonă ce ține de o nuanță foarte fină a observației, 
iar textele se manifestă cu toate simțurile deschise. Aș 
zice chiar că observația sarcastică, iscoditoare și sinceră 
ar fi cel de-al șaselea, închizând bucla celor ce implică 
percepția organică a lumii: ,,există o mare dorință de 
exprimare/ la oameni pe Facebook/ atunci când îi vezi 
că vizitează/ locuri exotice sau noi/ deschid brațele/ se 
fotografiază cu ele întinse/ ca niște păsări/ fericite să 
poată arăta că au aripi/ cu care nu reușesc să decoleze”. 

De la micile istorii personale în versuri libere la 
flash-poeme, apoi prozopoeme și, într-un final cascade 
de rime aleatorii care fac impresia unui impro show pe 
scenă deschisă, Horia Corcheș își completează profilul 
scriitoricesc prin acest volum de versuri. Un mare atu 
este și alegerea editurii OMG care pare să integreze 

foarte bine identitatea conținutului, de la titlu, la copertă 
și paginare, astfel încât nu doar că are un aer cool, dar dă 
senzația de omogenitate și bună integrare a textului în 
totalitatea schemei de a fi în lume. În sfârșit am o viață 
perfectă emană vitalitate și expune franc realitatea prin 
filtrul plăcerii.
_____________________
* Horia Corcheș, În sfârșit am o viață perfectă, OMG, 2021

Nina CORCINSCHI

Misterul din portretul însuflețit

Lumea misterioasă a feminității este provocarea 
narativă și nucleul ideatic al romanului Misterul de est 
(Arc, 2020), de Lucreția Bârlădeanu. Adusă într-un orizont 
narativ deopotrivă mistic și realist, livresc și cotidian, ideea 
de feminitate se nuanțează și se încarcă de complexitate. 
Dincolo de personajele cu nume și destin din carte, în 
epicentru este feminitatea, cu fascinația ei orbitoare, cu 
uriașa ei putere de seducție. Prin prisma acesteia, Lucreția 
Bârlădeanu atinge o temă sensibilă – relațiile dintre doi 
oameni de creație, dinamica sinusoidală a dragostei lor.  
Naratorul romanului preferă maniera tradițională (ubicuă 
și omniscientă) de expunere. Fixează cu precizie cadrul 
și evenimentele, este generos în detalieri, excesiv în 
explicații, lăsând să răzbată din acestea și o tentă ușor 
tezistă. 

Valérie este o actriță de teatru, de origine 
basarabeană,  de care se îndrăgostește un francez. Iubirea 
este un coup de foudre, se derulează fulgerător, cei doi se 
căsătoresc și în familia lor se naște o fiică. Toate bune până 
când soțul are impresia că femeia este tot mai înstrăinată de 
el. Iar certitudinea că relația a intrat în colaps i-o dă piesa 
pe care o scrie Valérie, cu intenția de-a o monta la Teatrul 
Dechargeurs. Piesa e despre drama unei femei care trebuie 
să-și gestioneze energia între scenă și familie. „O femeie 
care avea nevoie de un cămin pentru a se ști  la adăpost, 
protejata de un soț iubitor, dar care avea și certitudinea 
că acesta o apasă, o privează de libertate, o închide într-o 
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lume care o sufocă și căreia nu-i aparține”.  În această 
piesă (dosită de privirea soțului, tocmai pentru a-i face 
o surpriză), soțul își recunoaște frustrările. Se identifică 
cu personajul, cu „bărbatul morocănos care plictisea și 
sufoca”. Dialogul care ar fi putut salva relația este omis și 
urmează divorțul. 

Abia mai târziu bărbatul realizează că această criză 
a fost cauzată de frustrarea pe care o resimțise în raport cu 
talentul literar al soției, cu dorința ei de-a fi autonomă, 
desprinsă de proiectul, rama, mai bine zis, în care o 
înghesuiau așteptările lui.  În textul ei își vede neputințele 
și lacunele. Bărbatul nu poate admite superioritatea 
femeii lui și, dominat de frustrare, o pedepsește. Divorțul 
lor e  un test al orgoliului rănit. „Pentru că, trebuie să-
ți mărturisesc, nu-mi puteam imagina cum urma să te 
descurci singură. Da, am vrut să te umilesc. Să te pun 
în fața dificultăților financiare, să te văd preocupată și 
speriată de cotidian, de viața care îți cerea eforturi mari 
ca s-o poți trăi frumos, așa cum erai obișnuită în anii 
conviețuirii noastre. Să te sperie că nu ai mai putea avea 
timp să visezi și nici să scrii. Și să clachezi. Acestea erau 
socotelile mele”. 

Aici e partea forte a romanului. În modul în care 
autoarea pune în probă relația dintre doi soți, urmărind 
cum se naște o iubire și cum e sabotată de vanități și 
orgolii.

Registrul mistic aduce în scenă un portret cu o 
tânără femeie, Maria. Bărbatul divorțat o remarcă  într-
un anticariat, se îndrăgostește de ea și cumpără portretul.  
Află că femeia pictată e nepoata lui Tolstoi, moartă de 
tânără și pe care îndureratul tată a decis s-o re-înființeze 
artistic. Fiica lui este pictată de Milard pentru a i se 
asigura nemurirea deosebitei ei fineți, enigmaticei ei 
feminități. Sedus de grația care transpare din pânză, de 
aerul enigmatic care înconjoară făptura tinerei femei, 
bărbatul caută tot mai multe informații despre ea. Găsește 
scrisorile pe care i le scria tânăra tatălui său și, citindu-le, 
pătrunde în intimitatea vieții ei și ajunge să înțeleagă mai 
nuanțat cum este construit universul feminin.   

Proprietatea unui obiect de-a emana energie, 
granița labilă dintre lumea viilor și cea a morților 
– nu sunt relevante doar ca piste simbolizante, ca 
declanșatoare narative. Esențial în această poveste pare 
altceva. E conturarea de către autoare a orizontului 
afectiv al civilizației contemporane, cu accentul pus pe 
reificarea relațiilor între oameni. Bărbatul însingurat 
face un transfer de afecțiune de la o femeie reală – soția 
lui – la o femeie imaginară, la  un obiect. Obiectul ține 
iubirea în confort – nu trădează, nu înșală, nu creează 
tensiuni. Îl poți stăpâni după bunul tău plac. Obiectul 
estetic devine înlocuitorul femeii, e substitutul vitalității. 
Privirea înamorată mută energia vieții în obiect. Cam 
asta facem noi, astăzi, investim obiectele cu atribute 
umane. Umanizăm artefactul și ne reificăm tot mai mult 
ființa. Acesta pare a fi semnalul de alarmă al Lucreției 
Bârlădeanu – migrarea conștiinței erotice a omului 
contemporan spre un registru al virtualității.

Reificată, fixată pe perete, pasiunea are o singură 

formă, încremenește în expresia caducă a admirației. Îi 
lipsește nervul, provocarea, lupta. Iese din arena unui 
cuplu viu, pentru a se blaza într-un confort inflexibil. 
Soția exact asta îi imputase la divorț: „ — Mă iubești 
pentru confortul tău, pentru că îți place să fiu alături de 
tine cum ai vrea tu să mă vezi ori pentru că sunt eu, așa 
cum sunt, așa cum sunt? l-a întrebat atunci, înainte de-a 
se pronunța sentința de divorț. Și el nu avu răspunsul la 
îndemână”. Aceasta este cheia problematizantă în roman. 
Carența inteligenței afective, incapacitatea bărbatului 
de-ași asuma femeia iubită ca individualitate, ca lume cu 
propria ei regie de funcționare. 

Portretul este o provocare pentru bărbat de a 
reflecta despre relația cu fosta soție și despre feminitate 
în general. E  un îndemn la interiorizare. El înțelege că 
divorțul a fost o consecință  a autismului instalat între soți, 
care nu se mai pot auzi și vedea în iureșul propriului lor 
egotism. Abia citind scrisorile Mariei, bărbatul înțelege 
c-a greșit în raport cu Valérie, realizează că „atunci îl 
ardea pe dinăuntru ambiția ei de a scrie și de a-și monta 
piesele”.  

De aceea, portretul Mariei este un mediator în 
sensul în care, prinzând viață, tulbură spațiul afectiv al 
celor doi foști soți. Le resuscitează pasiunea de altă dată, 
îi reapropie. Dar ei trebuie să mai plătească un preț. La un 
moment dat, portretul din casa bărbatului se „răzbună” 
pe fiica acestuia, Delia, care îndrăznește să exprime niște 
suspiciuni în raport cu obiectul estetic, și o îmbolnăvește 
grav. Fata scapă când bărbatul își dă seamă că obiectul 
de care s-a îndrăgostit reacționase afectiv la jignirea 
fiicei lui.  O ședință de spiritism face posibilă împăcarea 
lumilor, fata de pe pânză o „iartă” pe vinovată și aceasta 
își revine din comă. Iar drama prin care trec părinții fetei 
îi face să-și revizuiască relația și să se reapropie. Boala 
fiicei sensibilizează registrul iubirii, în relațiile dintre 
foștii soți își face timid loc toleranța și înțelegerea. Planul 
mistic al romanului, reprezentat superficial  (prin practici 
oculte, de invocare a spiritelor) lasă loc unei interpretări 
simbolizante – frumusețea  trebuie redată lumii, nu 
trebuie claustrată în orizontul îngust al unui privitor.  
Obiectul estetic nu poate substitui femeia reală. Vocea 
Aurorei Cornu, devenită personaj în romanul Lucreției 
Bârlădeanu,  e vocea înțelepciunii, a feminității coapte, 
decantate, ale cărei argumente sună providențial: „ — Nu 
crezi că trebuie să-ți trăiești viața printre cei vii și să nu 
cauți ce e dincolo? Ești nerăbdător să cunoști? Va veni și 
ziua aceea, fii sigur. Până atunci deschide ochii și bucură-
te de ce ți-e dat să vezi și să cunoști. O femeie în carne și 
oase face infinit mai mult decât una imaginară, oricât de 
frumoasă ți-ai închipui-o”.

După un lung periplu în sine, bărbatul înțelege că 
e pregătit să-și asume universul feminin al fostei lui soții 
așa cum este el („să te cunosc din nou și să te accept 
așa cum ești, pentru că ești femeia vieții mele”). Înțelege 
că iubirea este libertate, iar graba, vanitatea și orgoliul, 
dorința de-a poseda ceea ce iubești încremenește 
pasiunea, o înrămează într-un portret din care nu răzbate 
decât misterul.

cronică literară
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Andreea POP

Depresive cool

        

 Nu-i nimic warm & fuzzy în debutul Elenei 
Boldor, dincolo de coperta lui glam-relaxată. Traxx e 
cel mai efervescent debut din 2021, unul cu o emisie 
poetică extrem de actuală, înrudit, ca imaginar și mod de 
căutare formală, cu ceea ce făcea Tudor Pop în Softboy 
mimosa, dar o idee ceva mai user-friendly, totuși. 
Logica de tipul rețelelor de socializare la care textele 
aderă aproape în întregime ține aici nu de show-off și 
paradă imagistică (deși vizual volumul mizează destul 
de mult pe componenta asta senzorială a plachetei, care 
se cere consumată pe loc și care citată sau citită cu voce 
tare mai anulează din efecte pe alocuri), ci e asumată 
pe deplin ca mod esențial de a fi. GIF-urile, decupajele 
și sentințele scurte de tip postare pe insta, joaca de-a 
grafica și, în general, toată recuzita asta desprinsă 
de pe Facebook & co. sunt cea mai firească formă de 
existență pentru o poetă pentru care prezența în online e 
legitimată de la bun început și reiterată în câteva locuri 
drept dictonul „sfânt” al poemelor din Traxx: „fiecare 
zi vine cu o nouă revoluție. vreau să îmbrățișez/ fiecare 
persoană ca o floare deschisă./ mâncăm cu toții din 
aceeași portocală. mă simt mai/ aproape de oamenii 
de pe internet decât/ de cei din viața reală. abia aștept 
următoarea naștere a/ universului!! vă rog să-i spuneți 
mamei să/ mă lase să folosesc computerul. prietenii îmi 
trimit/ mesaje amuzante iar eu răspund cu/ emoji-uri. ai 
grijă, micule burghez, altfel voi vărsa/ fasolea pe cămașa 
ta scumpă. mă simt/ cea mai frumoasă când ecranul îmi 
luminează fața. o/ pasăre îți crește din ochi. te ciupește/ 
de părți neașteptate ale corpului: plămâni, tălpi, limbă./ 
poți să simți viața acum?” Atâta doar că, așa cum se 
vede mai sus, nu e vorba aici de act pur narcisist, sau 
de unul demonstrativ, pentru că „fișele” de identitate 
postumană ale Elenei Boldor merg bine alături de vagi 

momente de reflecție pură, aproape emoționantă dacă 
n-ar fi controlul bine dozat al proporțiilor.

Între „decret” internaut și introspecții light 
se consumă, de fapt, cele mai bune poeme ale Elenei 
Boldor, e felul ei cel mai specific de-a face poezie, prin 
supunerea materialului dramatic (există, nu-i vorbă) unui 
„tratament” calm, aproape resemnat. Altfel spus, viața 
și identitatea care se nasc pe net + confesiunea onestă 
și umană fuzionează bine și dau un soi de melancolie 
virtual-existențială care aș zice că-i definitorie pentru tot 
volumul, așa cum se citește, de exemplu, în being dead 
sounds magnificent: „singurul lucru care mă face să 
exist în acest moment/ e profilul meu de instagram chiar 
dacă/ nu am postat un selfie/ unele relații se întâmplă în 
mod obligatoriu/ în timp ce altele sunt doar rezultatul 
hazardului/ e imoral ca noi să nu fim împreună/ când 
lucrurile merg cu adevărat rău îmi amintesc că/ există o 
chestie numită rugăciune/ mă asigur că mâinile mele se 
ating reciproc într-un/ mod plăcut dpdv vizual/ cred că 
dumnezeu e ff supărat când mă gândesc la altele/ în timp 
ce mă rog/ momentul în care iei o decizie după zile întregi 
de/ incertitudine/ e un moment care merită sărbătorit/ 
am mare nevoie de un life-coach sau ceva de genul// 
tocmai am avut o cădere nervoasă și mi-am tăiat părul/ 
într-un mod stupid.” Prin strategia asta de construcție își 
gândește cam toate temele ei mari, indiferent că-i vorba 
de exercițiile de introspecție pură, de reverii amoroase, 
ori existența fadă & superficialul din jur (pentru că Elena 
Boldor are luciditatea și autoironia necesare pentru a ști 
că tot demersul ei tehnologizat e și-o formă de critică 
subtilă).

Și totuși, mai scapă din textele ei, mai rar sau mai 
puțin notabile dincolo de strălucirea discursului milenial 
„blânduț” ca ton (amintește de Sally Rooney parțial), și 
câteva momente de sensibilitate și umanitate tandră care 
se strecoară dincolo de fața cool a poemelor („UNELE 
LUCRURI SUNT MAI GREU DE ÎNȚELES/ AȘA 
CUM E FAMILIARITATEA PE CARE O RESIMT/ 
CÂND EL ÎMI MÂNGÂIE DEGETUL MARE ÎN 
TIMP CE/ MĂ ȚINE DE MÂNĂ, ÎNTR-O ZI VEI 
CITI POEMUL ĂSTA ȘI VEI VEDEA CĂ E DESPRE 
TINE), consumate cu un aer pueril, aproape, dar care 
echilibrează aerul altfel badass de la un capăt la altul 
al volumului. Altfel, Traxx e un debut cu de toate, de la 
secvențe de genul celei de mai sus, la episoade ironice 
și volubile încărcate pe un fond grafic greu de reprodus 
prin citat („once i had a nightmare that paris hilton sent 
me to concentration camp bc i was poor”, (my nightmare 
w/ paris hilton) vs. „when hungry my stomach can sing 
my heart will go on” + gif Celine Dion, (sending a celine 
dion gif in facebook messenger when talking about my 
stomach)) etc., care poate fi orice, doar plictisitor nu. 
Un volum care bifează din plin toate cerințele ultimei 
poezii, prin tot proiectul pe care și-l propune, și o voce 
poetică greu de confundat.
__________________
* Elena Boldor, Traxx, OMG Publishing, Alba-Iulia, 
2021

cei ce vin
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***

 
Denisa Ștefan debutează cu un volum destul de 

incisiv, unul care își survolează fără rezerve anxietățile 
și în care criza interioară ține de principiu fundamental. 
și Plath dansa prin bucătărie e o colecție de variațiuni 
pe aceeași temă – cea a căutării identitare, derulată 
de cele mai multe ori prin apelul la o formulă destul 
de la îndemână, aceea a biograficului traumatizant ca 
matcă pentru mai toate „derapajele” personale pe care 
le prizează poemele.

Nu e nimic inovativ în toată formula asta, 
unii au zis ba chiar c-ar fi un debut grăbit tocmai 
pentru că merge pe linia deja consacrată (declasată?) a 
biografismului mizerabilist (vezi textul Andreei Apostu 
de pe optmotive.ro); cu toate astea, Denisa Ștefan știe 
cum să își gestioneze materialul poetic încât să facă 
din toată narațiunea ei despre legăturile complicate 
de familie o poveste suficient de credibilă, un proiect 
poetic în care confesivul pur, nemediat, „tranșează” 
fără ezitare printre feliile de viață pe care le propune. 
Aș zice, de fapt, că aici e unul din punctele forte ale 
debutului ăstuia, prin felul în care vorbește la modul 
simplu și alert, organic, aproape, fără să își propună să 
reinventeze ceva prin asta, despre tot soiul de traume, e 
drept, uneori nu fără tentații decorativiste. 

Prind poemele astea, în câteva locuri, niște 
tușe desprinse din Kill Bill/ un alt Tarantino la alegere, 
ușor coșmarești, par că jubilează prin detalii grotești: 
„apăsând pe trăgaci în oglinda retrovizoare/ avea un 
pepene roşu în loc de cap/ şi a explodat/ ca o inimă de 
porc sfâşiată cu tot cu aorte/ apoi am condus tirul până 
m-a oprit poliţia/ taică-meu era mort în spate/ agăţat de 
cârlige legat cu sfoară de mijloc/ ei voiau actele/ mi-
am scotocit buzunarele părul albeaţa ochilor/ actele erau 
la taică-meu în burtă// dacă nu le aveţi nu-i problemă/ 
suntem oameni/ mai uităm/ i-am simţit fălcile arcuindu-

se în jurul roţilor/ pe volan a apărut încă o pereche de 
mâini/ cu unghii negre ce zgâriau parbrizul// a zis mă-
ta că ai spart o vază/ deja ţi-au ieşit coşuri pe spate”, 
l-am văzut, vs. „eu mergeam spre casă ea avea căştile 
în urechi/ i-am spus cuvintele alea şi a zâmbit/ ca atunci 
când nu înţelegi cuvintele unui străin/ am coborât 
singură la catedrală şi am luat-o pe jos/ coapsele se 
frecau una de alta până la sânge/ a doua zi i-am şters 
numărul de telefon şi am luat primul tren spre mare/ 
şezlongul era atât de lung încât/ valurile-mi săpuneau 
gleznele iar oamenii-mi săpau mormântul// sau poate 
era doar o altă groapă de gunoi”, ultima oară când ne-
am văzut a fost în tramvai. Sunt doar două exemple, 
dar cele mai definitorii, cred, pentru politica dark a 
poemelor Denisei Ștefan; în zone de genul ăsta poezia 
ei pare că se consumă cu o energie maximă, încărcată 
de o tensiune care duce emisia poetică până în direcția 
retoricii manifeste. 

E o formă de sugestie a gravității lucrurilor 
pe care o practică poeta în texte de felul ăsta, de efect, 
în general, și care conturează grațios arcul depresivo-
dezolant sub care se adună cu entuziasm toate poemele 
ei. Un titlu mai nimerit nici că se putea pentru toate 
dramele cotidiene din volumul ăsta, pentru că rezumă 
foarte concret atmosfera de suprasaturație psihică și 
preaplin în care se scaldă toate episoadele de cochetărie 
neurastenică din și Plath dansa prin bucătărie. Drama 
personală – venită mai ales pe filiera unor daddy issues 
care bântuie volumul de la un capăt la altul – se îmbină 
armonios cu imagini ale cotidianului infect. Traume 
din copilărie, bagaje emoționale, relații defectuoase 
de familie, pandemie și frică, Denisa Ștefan jonglează 
printre toți pilonii ăștia cu aerul că vorbește despre 
cele mai banale lucruri. Scopul final e, până la urmă, o 
chestiune de self-image, depanarea depresiei ca formă 
de împăcare interioară, așa cum se citește într-un poem 
ca aceste rânduri pot fi umplute cu mizeria omenească 
sau cu şi mai multe găuri: „timpul petrecut în starea de 
euforie s-a materializat într-o cârciumă/ la malul mării/ 
undeva prea departe pentru a mai putea fi folosit/ ultimul 
atac de panică a durat patru ore şi o scrisoare de adio/ 
pe care n-o va citi nimeni/ am făcut mai multe din ură şi 
furie decât din dragoste sau răsfăţ &/ nu trebuie să mă 
cunoşti ca să-ţi dai seama că am puţine de pierdut/ aici 
sau acolo înseamnă acelaşi lucru într-o lume spălată pe 
dos/ sting şi aprind lumina fumez ţigară după ţigară/ sunt 
un tomberon uman şi fur gazul vecinilor nefamilişti”. 
Sunt simptomatice versurile astea pentru ceea ce e, 
până la urmă, tema centrală, din umbră, a poemelor – o 
cronică a singurătății și fragilității, scrisă cu asumare și 
imperfecțiune, fără pretenții. 

Nu e un debut care se remarcă prin inovație, 
e drept, dar intensitatea la care arde, felul în care își 
gestionează problemele și vocea puternică ce le duce fac 
din el o primă încercare cel puțin decentă.
________________________
* Denisa Ștefan, și Plath dansa prin bucătărie, Casa de Pariuri 
Literare, București, 2021
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Condiția revistelor de cultură

Argument

O astfel de temă, Condiţia revistelor de cultură, nu este deloc comodă. Au avut loc, în ultimii ani, dezbateri 
suficient de aprinse cu privire la numărul, utilitatea şi necesitatea revistelor de cultură. Ion Simuţ spunea, într-un 
articol care a stârnit multe reacţii, că sunt prea multe reviste culturale (în ancheta noastră, Traian Ştef crede că sunt 
prea puţine…). Care este starea revistelor de cultură, azi, cum apare peisajul revuistic românesc, ce relevanţă mai au 
revistele tipărite, faţă cu efervescenţa şi freamătul informaţional al suportului on-line, care e statutul colaboratorilor, 
cum sunt ei selectaţi, cât de deschise sunt revistele de la noi faţă de autorii care se autopropun, într-o viaţă literară 
uneori în ebuliţie, alteori foarte ternă, cum se manifestă independenţa de opinie a revistelor, de fapt, mai bine spus, 
câtă independenţă mai au revistele de cultură de la noi şi care ar fi soluţiile pentru difuzarea mai eficientă a revistelor 
culturale: acestea sunt interogaţiile/ dilemele de la care am pornit în realizarea acestei anchete, în care am căutat să 
angrenăm cât mai mulţi conducători de reviste, editori, colaboratori ai revistelor culturale sau scriitori. Opiniile celor 
care au răspuns la ancheta noastră se disting prin diversitate, onestitate şi sinceritate. Cred că într-adevăr aşa arată 
peisajul revuistic românesc, „aglomerat” (Marta Petreu), cu „poziționări implicite sau explicite diametral opuse” 
(Adrian Popescu), sau „prea lin, fără piscuri și îndrăzneli, oarecum inerțial” (Irina Petraş).

Le mulţumim, şi pe această cale, tuturor colaboratorilor noştri care au găsit timp şi energie pentru a ne 
trimite contribuţiile lor, într-un timp deloc propice actului de cultură şi revistelor literare.

       Revista Vatra

condiția revistelor de cultură

Anchetă

1. Cum vi se pare peisajul revuistic românesc? 
2. Câtă relevanță mai are ediția tipărită a revistelor de cultură în raport cu ediția on-line? 
3. Cum considerați că-și selectează revistele de cultură de la noi colaboratorii? 
4. Cât de deschise spre autori care se autopropun sunt revistele de cultură? 
5. Cum apreciați peisajul literar/viața literară de azi?
6. Dar independența de opinie a revistelor? 
7. Ce soluții întrevedeți pentru o mai eficientă difuzare a revistelor culturale? 

P.S. Pentru scriitorii care conduc reviste de cultură am conceput o întrebare suplimentară: Care este 
regimul editorial al revistei dvs.? Le mulţumim pentru generozitatea cu care au răspuns întrebărilor noastre.
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Gabriela ADAMEȘTEANU
     
„De câte ori deschid o revistă culturală 

găsesc ceva surprinzător, 
interesant de citit”

1, 5. Să-mi bag singură capul în gura leului? 
Mi-amintesc cutremurele succesive provocate  de un 
articol pe tema asta într-o publicație care pe urmă și-a 
cam schimbat profilul, redacția. Să  vorbesc despre 
cărțile care nu pot fi recenzate într-o parte a publicațiilor 
literare pentru că autorii lor se află pe „liste negre”, 
după războaie duse în presă și prin tribunale? Despre 
Facebook-ul care ține loc de agora unde se propun 
organizatorilor de festivaluri literare pe cine să invite, 
nu în funcție de calitatea literaturii, ci de „netoxicitatea” 
discursului? Despre nenumăratele falii (sau felii) de 
orientări și generații, de progresism și conservatorism 
care traversează pe dedesubt înfloritorul peisaj revuistic 
românesc? Unde se pot refugia moderații, cei călduți, 
într-un peisaj plin de radicali, baricadați între  zidurile 
lor? Site-uri exclusiviste, reviste închise, lumi în tranșee. 
O luptă pentru putere a grupurilor, sau în interiorul 
grupurilor, șefi împinși la demisie etc. 

Asta este o imagine. O alta este paisible, 
provincială, cu proze pe care nu știu cine le citește, 
cu poezii la care nu știu cine se uită, cu o cronică de 
întâmpinare care s-a rarefiat până la dispariție, și cu bani 
tot mai puțini, pentru tipografie, pentru hârtie, pentru 
salarii, de colaborări nu mai spun. 

Și imaginea mea, proprie: de câte ori deschid 
o revistă culturală găsesc ceva surprinzător, interesant 
de citit. În unele mai mult, în altele mai puțin. Dar mă 
bucur că sunt și că sunt diferite. 

2. Pentru mine, are, mi se pare un certificat verde 
de sănătate a publicației respective.  Când citesc pe 
ecran, o fac mai superficial și fără bucurie. Dar mai sunt 
mulți cititori care mai iubesc cartea de hârtie și lectura  
tihnită a revistelor la cafeaua de dimineață sau de după 
masă? După criza din 2008 +, care a rupt presa scrisă, 
vine, acum, o alta, legată  de prețurile ce cresc nebunește. 
Prietenii economiști mi-au prezis o generală aliniere 
la on-line, dar trupurile noastre de carne vor rezista la 
expunerea asta ? Uitați ce semnale îngrijorate vin dinspre 
copiii ultimelor generații, născute cu tableta în mânuță.    

3. Evident, cel/cei care o conduc selectează, și 
„câte bordeie, atâtea obiceie”. Dar și colaboratorii își 
selectează uneori revistele (dacă-și pot permite). 

4. Depinde cine. Doar că autorii cu un anume 
statut, aceștia  așteaptă să fie invitați. Cei care se 
autopropun, pleacă din start cu acest handicap. Depinde 
cui se adresează. 

6. Limitată, cu unele excepții, între care și Vatra. 

7. Aceasta este o profesie, nu e de așteptat să 
o exercite  scriitorii, editorii. Ar fi util un profesionist 
economist, fie și student  part time sau voluntar (am 
avut șansa, când conduceam 22 de a lucra cu astfel 
de studenți entuziaști, în anii 90). Soluții legate și de 
profilul cititorilor, de  marketingul revistei. 

 Ar fi probabil utile conexiunile cu servicii 
similare de la alte publicații culturale (cele ale Uniunii 
Scriitorilor îmi par mai bine difuzate). O parte din 
revistele publicate în provincie ajung în număr foarte mic 
în București. Intrarea pe rețelele de difuzare (Inmedio, 
marile librării, inclusiv din mall-uri) care există și în 
celelalte mari orașe cu universități, licee etc. Banii vor 
veni încet și greu, dar măcar să ajungă la cititori. 

 Abonamente la biblioteci, facultăți, licee etc., 
sponsorizate de oameni de afaceri locali care pot face 
donații  prin legea sponsorizării. Sau abonamente cu 
jumătate de preț pentru anumite categorii sociale – elevi, 
studenți, cadre didactice la pensie etc. Aveam așa ceva 
la 22 (până în 2005, când am plecat de acolo).

Adrian POPESCU

Un climat relativ tensionat

1. Peisajul revuistic românesc pare să ascundă 
destule poziționări implicite sau explicite diametral 
opuse, dacă urmărim principalele reviste de cultură. 
Asistăm, cred, la un climat relativ tensionat, întreținut 
de bătălii surde, adesea, de un fel de „război rece”. 
Relativismul axiologic își spune și el cuvântul, semn al 
vremii noastre, al modificărilor de paradigmă culturală, 
dar mai mult decât atât acționează un soi de invidie 
profesională, de încercare de detronare a personalităților 
sau a celor consacrați de critică. „Și noi vrem să stăm pe 
scenă sub reflectoare, suntem la fel de talentați !”, par a 
spune cei nemulțumiți, contestatarii. Cineva propunea 
chiar nu selecția axiologică a criticilor literari pentru 
numele participante la „Galele poeziei române”, ci pur 
și simplu includerea tuturor poeților români, prin rotație, 
în acest eveniment  mediatizat.

2. Interesul ușor scăzut pentru revistele tipărite 
nu înseamnă totuși dominația celor on-line, este vorba 
despre o „dublură” nu de o înlocuire. Vestul cultural 
păstrează tradiția revistelor clasice, citite cu voluptate 
intelectuală. Pentru mine dimineața de august, de 
acum multe decenii, la Sovata, unde eram împreună cu 
Angela, la o terasă însorită, citind revista Luceafărul, 
unde  regretatul Al. Piru îmi analiza poezia, făcând un 
reușit excurs doct în climatul franciscan al Umbriei, este 
chiar elogiul plăcerii cititului de reviste, care foșnesc 
promițător și au mirosul misterios al cernelii tipografice. 
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3. Selectam la revista Steaua după calitatea 
intrinsecă a poeziei sau a articolului, nu neglijam 
necunoscuții, dar surprizele erau rare, căutam să 
mulțumesc multă lume, mai amânând-o, dacă nu ne 
convingea. Polemicile erau binevenite, atacul la un autor, 
demolările, nu. Cred că am învățat lecția Echinoxului, 
nu cenzurăm ideile, dacă au o ținută decentă, chiar dacă 
ele contravin părerilor redacției. Sigur, dacă publici des 
la România literară nu te vor primi cu brațele deschise 
cei de la Observator cultural.  

4. Autopropunerile sunt în general primite cu 
prudență cam de toate redacțiile, nu zic că ar fi ceva rău, 
trebuie o verificare în timp a noilor nume, cred.  Veleitarii 
insistenți, terorizându-te cu pretențiile lor absurde, 
trebuie politicos descurajați. Talentații, profesioniștii 
când se autopropun au de obicei necesara răbdare.

5. Viața literară de azi este amestecată, sunt 
linii clar constructive de evenimente, festivaluri 
internaționale de poezie, turniruri poetice, concursuri 
de creație pentru tineri sau burse de creație susținute 
de Uniunea Scriitorilor. Sunt apoi, pe de altă parte, 
ateliere de traduceri, festivaluri internaționale de poezie 
susținute de cei care nu agreează proiectele Uniunii, 
nici nu-i invită pe cei atașați instituției amintite la 
manifestările lor. Iașul organizează de cinci ediții, de 
pildă, Festivalul internațional Poezia la Iași, dar tot 
Iașul organizează și FILIT, amândouă evenimente de 
ținută, dar lista invitaților de la unul nu o vei  regăsi la 
celălalt. Cu excepția poate a lui Ion Mureșan, poet drag, 
pe bune, tuturor. 

6. Revistele Uniunii Scriitorilor este normal 
să fie solidare cu Uniunea Scriitorilor, cu propunerile 
sale de cernere a valorilor contemporane pe criterii 
estetice însoțite, dar nu subordonate, și altor criterii, 
sociale, morale, de „spirit al veacului”. „Independența” 
revistelor  privește aria lor tematică liber aleasă, 
preferințele pentru unii autori, modul propriu de a trata 
opera literară.  La revista Steaua încercam să echilibrăm 
puncte de vedere opuse, se auzeau și voci care nu erau 
chiar pe linia politicilor literare majoritare, Ștefan 
Manasia, Nicolae Coande, de pildă, au publicat articole 
aici, a fost opțiunea redacției chiar dacă nu aderam la 
punctul lor de vedere. 

7. Întâlnirile cu cititori ca în vremurile trecute, 
ante-pandemie, difuzarea publicațiilor literare în licee, 
unde ne putem forma sau fideliza un public interesat și 
publicarea membrilor unor cenacluri literare, mesele 
rotunde  organizate de redacții sau de autorii care-
și prezintă noua carte, oricum având în vedere să fie 
prezent activ publicul tânăr.

Mircea ANGHELESCU

Marile evenimente ale literaturii

1. Peisajul revuistic românesc, dacă putem 
să-i zicem așa, e compus din vreo zece-cincisprezece 
reviste din toată țara, unele nedepășind cercul localității 
unde apar. Cred că o revistă literară are succes când 
nu-și publică numai oamenii apropiați, ci se ocupă 
de alte reviste din țară și acoperă, cât poate, și marile 
evenimente ale literaturii.

2. O revistă literară care apare numai on line 
mi se pare o absurditate. Literatura nu se poate nici 
prezenta, nici discuta într-o gazetă pe care o „arunci” 
după o jumătate de oră.

3. N-am idee dar bănuiesc că multe au o poștă a 
redacției sau un buletin al cercurilor de scriitori amatori.

4. E cam singura modalitate pentru tinerii 
autori: să se autopropună.

5. Revistele literare de oarecare circulație sunt 
tot cele vechi: România literară, Viața românească, 
Convorbiri literare și Steaua. Poate și Vatra; am urmărit 
și Familia până acum vreo doi ani (excelentă!), dar 
n-o mai găsesc. Aș fi bucuros să aflu că mai sunt și 
alte reviste literare, chiar mici, susținute de instituții și 
oamenii puternici ai locului.

6. Îmi pare rău dar nu pot răspunde pentru că 
totuși nu urmăresc sistematic revistele.

7. Să se prezinte între ele. Să organizeze 
întâlniri comune pentru redactorii a două sau trei dintre 
ele, nu ca să-și citească versurile, ci ca să comenteze 
situația. Să organizeze întâlniri cu cititorii începând cu 
elevii de liceu și studenții (nu numai de la litere), dar și 
vizite la mari instituții: biblioteci, licee, facultăți (m-ar 
interesa cum privesc lucrurile studenții de la matematică 
sau filosofie) etc.
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Marta PETREU

Istoria locurilor și oamenilor

Care este regimul editorial al revistei dvs.? 
Apostrof, revistă lunară, 32 pagini, proprietate 

juridică a Uniunii Scriitorilor din România. Apare fără 
întrerupere din 1990. La un moment dat, în anii 1990 
și până la începutul anilor 2000, cînd Uniunea a fost în 
dificultate majoră, revista a fost pur și simplu a Fundației 
Culturale Apostrof – adică, a mea. Admit că a fost o 
situație nebunească și că astăzi n-aș mai face la fel, prea 
m-am ales cu multe ponoase de pe urma încăpățânării de-a 
o ține în viață. 

1. Aglomerat. Imposibil pentru un om să 
cuprindă toate revistele, mai ales că unele, în frunte chiar 
cu Vatra, continuând cu Familia, Convorbirile literare, 
Viața Românească, sunt voluminoase. Dar, din moment 
ce sunt așa de multe reviste, înseamnă că există forțe 
creatoare care să le facă. E plăcut să faci o revistă. Și util 
– mai salvezi din memoria locului, că, altfel, noi, românii, 
nu avem respect pentru trecut, pentru memoria locurilor, 
lucrurilor și oamenilor. Revistele mai salvează câte ceva 
din povestea / istoria locurilor și oamenilor, din aventura 
istorică a națiunii noastre. 

2. Sunt om al tipăriturilor, mie îmi plac revistele 
pe care le țin în mână... Pe deasupra, ecranul computerului 
strică ochii: asta o spun eu, care mi-am distrus la propriu 
ochii la computer și acum am mari probleme de vedere. 

În același timp, recunosc faptul că noi, cei de 
la Apostrof,  profităm cât putem de avantajele reale pe 
care le oferă internetul, avem site propriu, revista e pusă 
pe Facebook, o trimitem la apariție pe adresele de e-mail 
ale colaboratorilor și cititorilor noștri. În momentul de 
față, cultura înaltă, iar revistele despre care vorbim de 
cultură înaltă sunt, pierde teren în întreaga lume în fața 
divertismentului popular. Folosind internetul și avantajele 
lui, încercăm și noi, la fel ca alții, să trezim interesul 
oamenilor pentru cultura fundamentală. 

3. La început, prin invitația de a colabora. Apoi, 
colaboratorii se autoselectează cumva de la sine, și asta 
permanent, lună de lună. 

4. Primim mereu texte de la oameni încă 
necunoscuți și știm că unii dintre ei vor fi, mâine, poimâine, 
cei cunoscuți și importanți, deoarece talente autentice. Așa 
că publicăm nu doar autori consacrați, ci și autori care pur 
și simplu ne-au trimis un text. Cine știe, îmi spun eu de 
fiecare dată, poate descoperim marele scriitor, marele autor 
datorită căruia Apostrof-ul va rămâne în istoria literaturii 
române. Nu mă bucur când primim la Apostrof comentarii 
critice, spațiul este mic, noi avem propria echipă de critici, 
și nu putem să umplem revista numai cu texte critice 

trimise din propria inițiativă a autorilor. Mă bucur când 
primesc eseuri bune, studii interesante și scrise interesant, 
poeme bune și așa mai departe.

5. Cinstit vorbind, între literatura română scrisă 
azi și viața literară așa cum se petrece ea azi legătura 
este fragilă. De pildă, apar cărți fundamentale sau foarte 
importante, iar în viața literară faptul acesta nu este nici 
măcar înregistrat. Cred că apar mai multe cărți importante 
decât înregistrează comentariile critice. Viața literară 
este la dispoziția câtorva instituții care au capacitatea de 
a organiza evenimente. Fiecare își urmărește interesele 
proprii – adică, să impună valorile din grupul propriu, 
de pe urma lor să aibă autoritate și faimă, iar în cazul 
editurilor, să obțină bani. Tensiunile și conflictele sunt 
la ordinea zilei – exact ca în viața politică, pe care aceea 
literară o imită, cu sau fără voie, sârguincios. În plus, viața 
literară este un teritoriu al violenței – mulți critici literari, 
mai ales din București, dar nu numai, practică insulta, 
atacul la persoană, calomnia, se scriu multe texte critice 
de factură pur și simplu asasină. Nici faptul că această 
practică este, la noi, veche (a existat și în ultima treime 
a secolului al XIX-lea, și în secolul al XX-lea), nici acela 
că este exersată, în văzul națiunii, de politicienii de la 
noi, care se insultă ingenios unul pe altul, nimic nu mă 
convinge că ar fi legitimă.

6. O revistă depinde ombilical de finanțator. Când 
e vorba despre cărți, evenimente, conflicte, ierarhii etc., 
criticii de la revistele din teritoriu se iau după criticii și 
revistele din București. Nu pricep de ce. Eu numesc acest 
fenomen „efectul București”. Cu mici excepții, provincia 
nu se amestecă în conflicte – din cauza cordonului 
ombilical etc.... La asta se adaugă faptul că sunt atât de 
multe conflicte, încât nimeni nu are timp să le descâlcească 
pe toate.

7. Soluția Uniunii Scriitorilor – care a apelat la 
Inmedio – a fost una bună. Ar fi grozav dacă liceele ar face 
câte un abonament, pentru profesorii de literatură română, 
m-am gândit eu într-o vreme, dar, după ce am verificat trei 
manuale actuale de literatura română pentru clasa a XII-a, 
am renunțat la idee. 

Datorită șocurilor mari prin care trece România 
din 1989 încoace, datorită emigrării populației și datorită 
perspectivei ca într-un secol de-aici înainte să avem o 
populație mai mică decât a avut Vechiul Regat al României 
în 1918, deci înainte de cele trei Uniri, eu, în momentul de 
față, mă tot întreb ce se va întâmpla cu națiunea română și 
cu limba română. Lucruri de felul acesta. Sunt scriitor de 
limbă română și, în consecință, nu am de ce să mă bucur 
nici pentru transformarea limbii noastre în romgleză, nici 
pentru scăderea absolută a numărului de cititori potențiali 
în limba română. Româna, după cum arată acum lucrurile, 
nu mai are nici un viitor. Universitățile noastre accelerează 
fenomenul. Numai un miracol ne mai poate salva. Ca 
scriitor român, nu am de ce să fiu încântată la gândul că 
voi muri și a doua oară, deodată cu moartea limbii române. 
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Constantin CUBLEȘAN

Fiecare revistă își are personalitatea sa

1. După Decembrie ʼ89 au apărut o mulțime de 
publicații/reviste, mai mult sau mai puțin culturale, în 
te miri ce localități din țară. Unele serioase – la Lugoj, 
la Alexandria ș.a.m.d., pe care le cunosc pentru că 
mi-au fost trimise prin bunăvoința unor redactori sau 
colaboratori ai acestora. Nu puține dintre acestea cultivă 
însă o seamă de autori care sunt, evident, veleitari, cu 
pretenții uriașe dar numai atât. Au apărut și reviste 
literare care se difuzează doar on line, și ele destul de 
amabile față de autorii locali, care nu au alte merite 
decât că sunt locali. Fenomenul însă, trebuie apreciat, în 
sensul că e bine că se scrie și se publică multă literatură, 
sperând că ea se și citește. E bine că există această masă 
mediocră de creație pentru că în raport cu ea poți să 
apreciezi valoarea adevăratei literaturi, adică cea de pe 
cote de altitudine estetică superioare. Despre un munte 
nu poți să-ți dai seama cât e de înalt decât raportându-te 
la înălțimea dealurilor din jur.

2. Eu cred că ediția tipărită are șansa de a rămâne 
arhivată în biblioteci, față de cealaltă care se arhivează 
în depozite la care ajungi numai dacă ai norocul sau 
știința de a căuta în această uriașă masă de texte păstrate 
Dumnezeu știe unde și pentru câtă vreme. Apoi, mai e și 
plăcerea lecturii. Cel puțin eu stau seara (nu numai seara) 
la lumina unei veioze și răsfoiesc/citesc câte o carte sau 
câte o revistă. Mi se pare mult mai comod și mult mai 
eficient. Poți sublinia pe pagină, poți face adnotări ș.a., 
pe câtă vreme în fața calculatorului e mai obositor și 
mai dificil. Chiar dacă ai avantajul de a reține în baza ta 
documentară, pasaje de ici și ce acolo. Mai este și celălalt 
aspect, al difuzării. De pe calculator poți trimite texte 
la o mare mulțime de corespondenți, ceea ce înseamnă 
o facilă propagare în masă. Revista tipărită trebuie s-o 
cumperi de la chioșcul cu ziare sau să o primești acasă 
dacă te abonezi. Procedeul e mai greoi dar mi se pare că 
e cu totul altceva să poți ține în mână o revistă și să te… 
împrietenești cu ea, să o consideri a fi cumva ca făcând 
parte din obiectele personale din ambient. Se pare însă, 
că ediția tipărită pierde în fața celeilalte. Nu știu dacă e 
bine sau rău. Vom vedea peste un timp (mediu sau lung). 
Lumea modernă evoluează și nu poți ști ce noutăți îți 
oferă în viitor tehnica și tehnologia, față de cea propusă, 
atât de demult, de Guttenberg (pe la 1400).

3. Cred că în jurul fiecărei reviste se creează 
un cerc de colaboratori, de autori apropiați, care se 
pliază pe programul fiecăreia dintre acestea. Desigur, 
revista își caută extinderea acestui cerc, invitând să 
colaboreze personalități diverse, care pot deveni de-ai 
casei ori pot rămâne prezențe pasagere. Selecția se face 
după necesitățile de moment sau de durată, ale revistei. 

Desigur, există și autori care își trimit opul fără să fi 
fost îndemnați a o face. Redacția își selectează însă 
colaboratorii și textele propuse, după diferite criterii, 
care sunt specifice programului publicației.

4. Unele sunt deschise, cu toată inima, cum se 
zice. Altele nu. Își au cercul fix de colaboratori; cerc 
în care nu îngăduie intrarea altcuiva. E dreptul fiecărei 
reviste să-și aleagă colaboratorii. Nu e nici un motiv de 
supărare dacă te refuză ori te amână sine die. Fiecare 
revistă/publicație e în felul său o cetate sau măcar o 
citadelă. Nu e ușor să treci peste canalul cu apă ce-o 
înconjoară, dacă nu ți se coboară podul de acces. Și 
dacă nu poți s-o faci, n-ai decât să mergi mai departe, 
pe lângă…

5. Peisajul literar de azi este foarte divers și foarte 
bogat. Cred că niciodată nu s-a scris și nu s-a publicat 
atât de mult ca azi. E de ajuns să intri într-o librărie (din 
păcate există tot mai puține librării) și să constați cât de 
multă carte se tipărește azi. În general, de bună calitate. 
Dar, mi se pare că întrebarea își ase în substratul ei o 
referire la modul în care se realizează azi prieteniile, ca 
să zic așa, literare, prieteniile dintre autori, prietenii 
care au existat de când lumea. În acest sens, pot spune 
că și aceste relații sau prietenii (se zice că prieteniile se 
fac până pe la douăzeci de ani, după care se fac doar 
relații) se realizează după gradul de interese sau, în cele 
mai bune cazuri, după modul în care doi sau mai mulți 
scriitori rezonează între ei la modul afectiv. Dar, cred că 
peisajul literar actual este unul cu totul interesant, tocmai 
pentru că stimulentul  creației este la libera alegere a 
autorilor. În regimul trecut, vă amintiți poate, se cerea 
ca scriitorii să marșeze la o anume tematică propusă de 
forurile politice. Adică, ți se cerea să scrii într-un anume 
fel, pe câtă vreme azi scriitorul își oferă liber creația, pe 
care o realizează după propriile îndemnuri. E o diferență 
esențială.

6. Tocmai ce spuneam mai înainte. Fiecare 
revistă își are personalitatea sa, în funcție de programul 
ideologic-literar pe care îl urmează. Și e liber s-o facă. 
Nu mai există cenzura ideologică de odinioară. Există 
însă o… cenzură financiară. Au dispărut, nu puține 
reviste bune,  pentru că sursele de finanțare, ce veneau 
din partea Consiliilor locale, a… sucombat ori s-a 
subțiat. Există și în acest sens diferite interese, care pot 
avea aspect de cenzură.

7. Cred că ar trebui să existe un consorțiu sau 
nu știu cum să-i zic, adică să se unească un număr de 
reviste, de toate calibrele, și să creeze un SRL specializat 
în difuzarea presei în toată țara. Pentru că acum, la Cluj, 
bunăoară, nu poți afla, să cumperi de undeva, reviste care 
se tipăresc la Craiova sau la Pitești, la Iași sau la Satu 
Mare ș.a. Situația cred că e identică și la Tg. Mureș și în 
alte părți. Ar trebui să există o solidaritate a publicațiilor, 
într-un program de difuzare.
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Mircea BRAGA

Construct, construcţie, climat

Ca să te pronunți cu privire la un peisaj, mai 
ales delimitat ca în chestionarul Dvs., ar trebui atât să-l 
cunoști îndeaproape, cât și să-l poți „frecventa” fără 
dificultăți majore. Mă întreb, bunăoară, dacă există vreo 
instituție care ar putea să ne ofere măcar datele esențiale 
ale tuturor „unităților” din domeniu care funcționează. 
Altfel spus, are acest domeniu, în întregul lui, o 
„acoperire oficială” (ca să nu scriu o „atenție oficială”), 
dependentă, la o primă vedere, de cunoaștere și de 
înțelegere a funcției specifice pe care o are platforma 
reactivității acestora? Și vom vedea, mai degrabă, că, 
la intersecția întregii problematici, se află alte repere. 
Bunăoară, vom întâlni și faptul că, în economia de piață, 
cultură înseamnă, chiar sub tendința de redefinire a ei, 
industria entertainment-ului, cu insistență concentrată 
asupra difuzării ample, a rentabilității, a beneficiului 
nu neapărat material, ci și cel capitalizat sub aspectul 
numărului „consumatorilor”.

 Inevitabil, motivele redefinirii se cuvin căutate 
și pe diagrama educației și a mentalității. Acolo pare a 
se fi reaprins conflictualul, dintr-un nu prea îndepărtat 
secol, între cultură și civilizație, activând și corolarul, 
astăzi extins: cultura, în înțelesul ei originar, ajunge 
o nobilă inutilitate. De fapt, fiindcă ne aflăm într-o 
epocă în care preocupările culturale nu depășesc – 
dată fiind și o inerție, oarecum... vinovată – nivelul 
declarativ, suntem martorii unui peisaj cu o existență 
de care, totuși, n-aș apropia calificativul de „primitivă“, 
ci mai degrabă pe cel de „naturalitate”, mai aproape 
de firescul care este operant exclusiv „prin sine”. De 
aceea, pot să apară publicații noi, care se pot dezvolta 
sau nu, altele dispar, în funcției de schimbările 
climatului cultural, de calitatea solului, de priceperea 
și de tenacitatea cultivatorilor, uneori până și de 
efortul financiar al acestora. Alături de câteva reviste 
cu suport instituțional, ființează, mai ales în spațiul 
on-line, publicații care depind de interesul, dorința, 
munca și efortul unor persoane integrate cultural, 
mergând până și la realizarea unor tiraje tipărite, deși 
doar confidențiale. Sigur, când și protecția financiară 
a revistelor instituționalizate e relativă, dificultățile 
pot merge până la dispariția „obiectului” în cauză. În 
ultimul timp, a apărut și situația, ciudată, în care sunt 
puse revistele prin suprimarea autonomiei financiare, 
subvenționarea lor fiind asigurată prin intermediul unor 
alte instituții culturale, cum ar fi bibliotecile, muzeele 
sau teatrele. Dar când cel care intermediază se simte 
autorizat să intervină chiar și în specificul activității 
redacționale, pe care nu-l cunoaște și nu-l înțelege, 
fiindcă locul efectiv de muncă al redactorul este 
biblioteca și masa de scris de acasă, iar timpul diferă de 
la caz la caz. 

 Oricum, primul marcaj care susține inițiativa 
realizării unei reviste și alcătuirea redacției este, și 
nu credem că ne înșelăm, necesitatea. Încă mai sunt 
persoane care simt scăderea interesului față de pulsațiile 
universului cultural în ansamblu, deci și altele decât cele 
aparținând exclusiv provocărilor post-post-moderne, 
pentru care actualitatea, sau prezenteificarea cer, dacă 
se doresc viabile, suportul înscrierii în durată. Sunt 
persoane care își asumă riscul nișei în fața dezvoltării 
semnalului crizei duse, radical, până la starea de sfârși 
de ciclu. Ele mai au „vina” lecturii și a căutării realității 
paralele, ficționale, mai cred în mirajul cuvintelor și 
în puterea imaginarului,  căutând „prelucrarea”, nu 
translarea mecanică și, deci, nu se mai regăsesc în 
ceea ce li se oferă dinafară. Aspiră la un altceva, deși 
poate intuiesc că drumul este accidentat, iar strădania 
le este primită cu indiferență, că rareori cadrul le este 
favorabil. Din când în când, s-au mai făcut și, iată! Se 
mai organizează dezbateri care ating și prezența acestor 
publicații, uneori concluzionând sever, la adăpostul 
criteriului valoric, schițându-se și un soi de canon al 
revistelor culturale. Nu credem că ne aflăm într-un climat 
al „luminilor”, care să aibă în obiectiv armonizarea și 
echilibrarea direcțiilor de acțiune, din moment ce putem 
vorbi despre „sfârșitul istoriei”, despre „resetare” și 
despre „tehnologizarea” omului, când cultura nu mai 
este un „program” generator al umanității. Nici altădată 
nu erau ocolite întrebări precum: Cine și cum alcătuiește 
canonul? Cum operăm din moment ce știm că nici marii 
creatori nu au avut, întotdeauna constanța reușitei sau 
că nici „viața” unei publicații nu s-a înscris constant 
sub semnul excelenței? Ca și în cazul altor domenii, 
editarea unei publicații periodice culturale presupune 
pricepere (uneori i se mai spune „talent”!), capacitate 
demonstrativă, măsură critică și autocritică, experiență 
și calitatea de a cointeresa, nici acestea generos sau egal 
distribuite. Cu siguranță, nu lipsesc ambițiile, iluziile, 
speranțele ori pasiunea, deoarece alcătuirea unei redații 
de revistă nu-i  antrenează decât pe cei care au avut și 
preocupări literare anterioare, pe planuri diferite: au 
fost atrași de poezie sau de proză, chiar dacă au avut 
o expunere doar in nuce, alții de comentarii în ordinea 
criticii sau istoriei literare, dar și a artelor plastice, 
muzicii, teatrului și creației populare, urmăresc ritmul 
nebuloasei ființării, ca și pe cele ale spiritualității. În timp, 
lărgirea sferei colaboratorilor, dar și constanța aparițiilor 
depășesc  primul interes care a condus la inițierea unui 
spațiu „de afirmare” personală, până la deschiderea și a 
unei finalități mult mai importante, la descoperirea unui 
rol, a unei funcții care, de la un moment, e preeminentă, 
aceea de a asigura paginii tipărite sau zămislite on-line 
calitatea de formator de cultură, de impuls cultural, 
oricât de limitat ar fi rezultatul. În afară de câteva reviste, 
să le spunem „centrale”, celelalte au acoperire zonală, 
sunt atente la creația locală, susținând-o, stimulând-o 
și popularizând-o, dar căutând, în același timp, să-și 
atragă, să solicite și colaboratori, pe cât posibil cu o mai 
largă vizibilitate. Atenția acordată istoriei locurilor, a 
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personalităților care pot fi atașate respectivelor zone ni 
se relevă și ele ca acte de cultură. Îndepărtându-ne puțin 
de generalități și principii, vom oferi, sub acest ultim 
aspect, un exemplu: în timp ce redactam aceste rânduri, 
am primit on-line primul număr (dacă am înțeles bine) 
al unei publicații cu apariție într-un oraș din județul 
Hunedoara, unde întâlnim două texte care ne-au reținut 
atenția: unul consacrat lui Agârbiceanu, o relectură în 
actualitate, fără apel la șabloane și la grile deja cunoscute, 
iar celălalt, scoțând dintr-o uitare vinovată, scrierile 
lui Romul Munteanu, cel care, ca director al Editurii 
Univers, ne-a oferit și, încă, mai oferă studenților și 
cercetătorilor, prin cele două serii („Eseuri” și „Studii”), 
apărute într-o epocă strict ideologizată, relația cu 
structurile esențiale ale esteticii, teoriei artei și literaturii 
mondiale de pe durata aproape a întregului secol XX. 
Textele menționate din noua publicație nu sunt nici 
conjuncturale, nici simple exerciții de memorie, ci se 
plasează, declarat, ca activând intenții recuperatorii.

 Fără îndoială, a lucra într-o redacție sau pentru 
o redacție (iar aceasta e valabil aproape pentru orice fel 
de activitate) însumează, pe parcurs, atât beneficii, cât 
și – sub aspectul consecințelor – riscuri, uneori până 
la nivel de eșec. Ambele au, aproape de fiecare dată, 
cauze interne și externe, câteva dintre acestea din urmă 
fiind menționate deja ,mai sus, ca „ecou” la nivel social. 
Colaboratorul intern, respectiv redactorul, va dobândi 
un plus de specializare, deprinderea de a se supune 
inevitabilei disciplinări a scrisului, extinderea lecturilor 
și a documentării, sporirea atenției în fața nuanțărilor 
textuale, este mai atent la gradul de vizibilitate obținut 
în urma intrării sale în circuitul relațiilor profesionale, 
va avea o mai bună înțelegere a realităților, îndeosebi a 
accentelor care bântuie mediul în care se află etc. Și toate 
acestea au loc deoarece, odată cu apariția publicației, și 
colaboratorul ei intern devin parte, se integrează în ceea 
ce se numește „viața culturală” care, chiar de la inițierea 
ei, a fost marcată de un tip aparte de „contextualizare”: 
fermentul dezvoltării ei a fost dezbaterea de idei, 
mergând până la instituirea stării conflictuale (fiind 
suficient să ne amintim de relația Maiorescu-Gherea 
sau de perioada comunistă, când lumea culturală a fost 
scindată în grupări de violentă  – una având o puternică 
susținere „oficială” – opoziție ideologică).

 Doar că universul cultural are el însuși o 
dinamică mereu în schimbare, registrele ideilor pot 
fi diferite, starea orgoliilor se află, uneori, la cote 
joase, alteori devine acută, apar variațiile gustului, 
ale modalităților de percepție și simț al valorii, se pot 
insinua ample sau slabe mișcări ale valorizării și, mai 
ales, ale autoevaluării, funcționează subiectivitatea ce 
conduce la atitudini partizane, traduse în comunicări 
nuanțate preferențial, toate aceste poziționări asigură 
fie stabilitatea comuniunii, fie divergența în receptare 
ș.a.m.d., mergând până la desprinderea unui „dicționar” 
de definire și a prezenței unei reviste. Aceasta poate fi 
abordată și apreciată ca având sau neavând personalitate, 
i se poate determina profilul, dar și „politica” (în sensul 

precizării poziției, a atitudinii în raport cu situația de 
ansamblu a peisajului revuistic căruia îi aparține), 
stabilizarea însemnând aderența la un grup și dezavuarea 
altora. E un context neliniștit care dă, într-o oarecare 
măsură, și modul aparte al selecției colaboratorilor, 
deși nu putem să nu sesizăm „preferințele” (din nou 
subiectivitatea...) conducătorului și ale membrilor 
redacției. Nu credem în posibilitatea unei „autonomii 
absolute”, pentru că orice revistă viabilă participă la 
„un ceva” a cărui existență este stabilizată (cum s-a 
observat în urmă cu mai bine de două secole) doar prin 
„echilibru între antiteze”. Și, la urma urmei, ori solicitat, 
ori autopropus, colaboratul extern, ar trebui să știe că, 
între opțiune și adeziune, nu e decât un pas. Într-un 
climat cu sensibilități în exces, dar și sub presiunea 
imprescriptibilă a condeiul, precum și cu dimensiunea 
elastică a autorității evaluării de sine, conflictul are un 
anumit firesc, depășit mai repede, mai târziu sau chiar 
prea târziu, întrucât – căutat în imediatul prezenței sale 
– adevărul este, nu odată, zărit prin perdeaua alcătuită 
din iluzii și din devierile momentului, activ rămânând, 
uneori, dar prea rar accentul civilității. Majoritatea 
redacțiilor au fost și sunt sensibile la acest criteriu, dar 
au fost unele care au abdicat de la el.

 O revistă de cultură și redacția aferentă se 
afirmă printr-un construct și, deopotrivă, ca o construcție 
(o nuanță separatoare există), în ambele situații aspirând 
la afirmarea unui modùl al definirii. Soluția aparent 
facilă este de a solicita ceva din prestigiul bănuit a 
veni pe curentul unei tutele a unei personalități cu 
mai largă recunoaștere, uitând faptul că „a edifica” nu 
este sinonimul lui „a împrumuta”. Iar dacă persoana 
respectivă are și o acoperire instituțională, relația se va 
tensiona atunci când inflexiunile autoritare vor depăși un 
anumit gradient: vor prinde viață semințe ale cenzurii 
și constatarea vinovată a lipsei de obediență, cu măsuri 
represive în consecință. Sub semnul lucidității, dacă 
aceasta este însoțită și de temperanță, conflictualul născut 
între „strategii” ale individualităților se consumă, după 
cum știm, reductiv, marcând, de obicei, ca experiență 
de viață, doar destinul uneia din părți, cea care a suferit 
trauma. Poate nu scena va fi diferită, ci numai câțiva 
„interpreți”, întrucât destinul revistei va fi marcat nu mai 
mult de o „umbră”, ce va fi conservată istoric.

 Cu puțin cinism, aș putea spune că, eventual 
și la adăpostul rutinei, „constrângerile morale” par mai 
ușor de depășit decât cele materiale, acestea din urmă cu 
efect imediat în viața publicației. Dar să nu ne iluzionăm, 
revistele de cultură nu au avut niciodată tiraje însemnate, 
nu s-au putut înscrie în regula rentabilității, deoarece nu 
au avut și nu pot avea numărul de cititori așteptat, mai 
bine zis: dorit. Adresabilitatea lor mai restrânsă nu se 
explică nici prin rangul lor, privit uneori ca exces elitist, 
ci prin orizontul lor restrâns, atunci când, în ansamblul 
său, actul lecturii este în suferință, după cum ne spun 
anchetele sociologice, iar în lipsa edițiilor tipărite, 
a apărut un obstacol în plus, cel puțin pentru cititorul 
familiarizat cu obiectul concret. Și e mai aproape de 
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adevăr faptul că difuzarea exemplarului tipărit reflectă 
mai direct interesul pentru lectura „tradițională”, 
aproximează mai bine numărul cititorilor reali, al celor 
care și-au exprimat interesul prin procesul mai încet 
și mai greoi al achiziționării, în timp ce trimiterea on-
line indică numărul primitorilor. Pentru cei interesați,  
beneficiul e evident, și nu numai la nivel de revistă, 
fiindcă preferința pentru textul-imagine de pe monitor 
merge până la a te asigura de faptul că, printr-un laptop 
sau o tabletă, poți avea ușor la îndemână o bibliotecă 
întreagă. Oricum, dacă și  bibliotecile se computerizează, 
extinzând enorm capacitatea de informare, existența 
unui grup, mereu mai rarefiat, căruia îi aparține și cel 
ce semnează aceste rânduri, a rămas captiv scrisului 
(de preferat cu stiloul) pe hârtie, dar și răsfoitului unei 
reviste și cititului cu obiectul de hârtie, cum e și cartea, 
în față, nu e mai mult decât un fapt divers, nu un gest de 
opoziție.

 Baleind un climat, nu doar posibil, ci mai mult 
decât necesar, natural este să întâlnim  diversitatea, care 
nu se poate desfășura decât în independența de opinie a 
revistelor, adică la supunerea  la un program care nu este 
altul decât cel al culturii. Iar acest climat este cutreierat 
de idei, de variații în receptivitate, preferințe, simpatii și 
antipatii, de relații mai strânse sau foarte îndepărtate, de 
gusturi și senzații diferite, de căutări și refuzuri aflate în 
ordinea unor interese personale sau de grup, oscilante, 
înțelegând că acest șir este complementar prin selecția 
severă pe care o face acel „omenesc prea omenesc” care 
îi conferă specificitatea. Cultura se face, se desfășoară 
și este receptată – când totul se petrece în normalitate 
– cu acces la esența ei superioară, cea care a diferențiat 
omul de natură. În sine, având la dispoziție și termenii 
autoselecției, cultura nu face deosebire între națiuni, 
nici măcar între oameni, dar le respectă identitatea și 
libertatea. Sau cel puțin ar trebui să o facă, iar dacă n-o 
face, atunci nu putem vorbi de cultură, ci de reversul ei, 
ci de politică (și nu cea „productivă”. Iar amintind încă 
faptul că, aflându-se și la baza structurării educației la 
dimensiune națională, politicul ar trebui să o privească 
cu dublă atenție. Când se va întâmpla aceasta, aș putea 
să vă răspund și la ultima Dvs. întrebare.

George MANOLACHE

Paradoxurile „localismului creator”

1,5. La un survol cultural (fie acesta agremental şi/
sau exploratoriu) pe deasupra unui teritoriu determinat – 
cum este cazul reliefului revuistic românesc din primul 
sfert de veac al celui de al treilea mileniu –, „peisajul” 
nu prezintă, în plan structural, modificări morfologice 
substanţiale faţă de cel din anii’30 ai secolului trecut, 
spre exemplu. (Momentul a fost urmărit îndeaproape în 
monografia pe care am dedicat-o „localismului creator” 
şi grupării spirituale „Thesis” din Sibiu).

În tentativa de a cartografia configuraţia „noii 
generaţii“, G. Călinescu nu putea eluda conturul 
pluriform al peisajului revuistic al anilor ’30, realitate 
semnalată atât de presa centrală cât şi de „pulverulenţa 
publicaţiilor provinciale”, răsărite, aievea „ciupercilor 
după ploaie!, într-o epocă în care, paradoxal, numărul 
de cititori scădea vertiginos. 

Un fenomen oarecum identic celui semnalat 
de G. Călinescu este detaliat de Ion Simuţ în articolul 
„Elegie pentru revistele literare” publicat în revista 
„Familia”, nr.5/ 2019. 

Ceea ce pentru G. Călinescu se prezenta ca 
fiind efectul unei „crize” recte un „skandalon” cultural 
(recunoscut în explozia necontrolată a editării de reviste 
literare şi ziare atât în Bucureşti cât şi în provincie), în 
realitate era un fenomen paradoxal a cărui dominantă 
la nivel de „producţie“ s-a dovedit a fi fost infirmată 
exponenţial însă la stadiul de „consumaţie“. 

La aproape un secol distanţă, „cazul” semnalat 
de către G. Călinescu revine în actualitate graţie lui 
Ion Simuţ, contrariat de faptul că revistele de cultură şi 
literatură din peisajul românesc de astăzi (estimate de 
colegul nostru orădean la cca o sută de titluri editate) 
nu fac altceva decât să reconfirme constatarea lui G. 
Călinescu [Istoria literaturii române de la origini până 
în prezent (1941) reed. 1984, p. 968] potrivit căruia, în 
ciuda abundenţei numărului de reviste, „nivelul strălucit 
al vieţii literare de altă dată” continua să coboare la cote 
alarmant de scăzute. 

Dacă luăm în calcul cele cu mult peste două sute 
de publicaţii cultural-literare, (inventariate de noi în 
intervalul ’20-’30 al secolului al XX-lea), în marea lor 
majoritate apariţii meteorice, „licurici în noapte” [Paul 
I. Papadopol, „Revistele de provincie”, în „Provincia 
Literară”, an I, nr.1, 1932, p.5], suntem în faţa unui 
fenomen de recurenţă culturală…Etiam sanato vulnere 
cicatrix manet… Cu precizarea că, în prezenţa unui atare 
„proces progresiv de dizolvare” a valorii şi a efilării 
form(ul)elor central-ordonatoare instituite de canon, 
reacţiile sunt unele aproximativ-similare. G. Călinescu 
recunoştea, în acest tip de manifestare antropogenă, un 
„monstruos egoism de generaţie“ şi un reflex darwinian 
de regrupare provincială în vederea supravieţuirii 
literare. La rândul său, Ion Simuţ avertizează asupra 
aceluiaşi pericol insesizabil: complacerea într-o iluzorie 
stază literară alimentată prin mediocrizare şi vegetare 
culturală cu efecte demolatoare în planul evoluţiei 
literare. 

Obiective şi eradica(n)te, concluziile confratelui 
orădean sunt un tranşant semnal de alarmă cu privire 
la aflarea unor posibilităţi reale de ieşire din impas 
prin recucerirea pieţii culturale şi implicarea în 
ecuaţie a publicului real, producător şi consumator 
de literatură, străin de concesii estetice, „cumetrii 
de breaslă” şi, evident, de privilegii: inclusiv de cele 
vizând subvenţionarea revistelor cu bani de la stat. O 
atare resurecţie culturală se poate reaproxima prin 
reproiectarea condiţiei de bază a presei culturale 
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capabilă să menţină literatura la temperatura de fierbere. 
Pentru că, aşa cum remarcă Ion Simuţ, la ora actuală, 
revistele noastre de cultură sunt în stare de avarie: 
„nu au orizont și spirit jurnalistic”, mulţumindu-se să 
„adune literatură și recenzii ușurele, complezente, pe 
care le împachetează neatractiv și neproblematic”. Per 
ansamblu, literatura şi opiniile culturale, în versiunea 
publicată în revistele noastre de azi, sunt definitiv 
secătuite şi amorţite, într-o stare de hibernare anormal-
prelungită; în sensul că aceste publicaţii „nu au 
întrebări, nu au neliniști, nu fac investigații, nu ridică 
probleme în domeniul culturii”. Între cauzele ce se pot 
vedea cu ochiul liber sunt menţionate chestiuni de ordin 
administrativ şi de management cultural, revistele fiind 
„făcute predominant de poeți, rămășițe de mentalitate 
ale vechii epoci”, redactori care „burdușesc sumarul cu 
poezie și își închipuie că au dat lovitura”. În realitate, o 
bună parte din poezia pe care o cultivă şi o găzduiesc 
revistele noastre de literatură nu mai are căutare, nu „se 
mai poartă” în această „epocă de piață”. Un alt derapaj 
din decor, semnalat (cu umor şi tristeţe) de Ion Simuţ, 
îl constituie faptul că revistele noastre de cultură sunt 
„făcute, în marea lor majoritate, de pensionari ca și cum 
ar juca șah sau table în parc, fără să fie conectați la marea 
cultură și la tendințele europene sau universale”. Viciul 
major este dat însă nu atât de ignorarea cititorilor, cât de 
provincialismul literar ca efect direct al lipsei de orizont 
şi al obedienţei față de „centru”, față de „Uniune”, ca 
„să se vadă că avem busolă”! 

În ciuda acestei atmosfere pâcloase, se întrevăd, 
timid, e drept, şi unele „zone” mai luminoase. Este 
vorba despre revistele Zona nouă (redactor-şef Vlad 
Pojoga), „un proiect al Bibliotecii Judeţene ASTRA 
din Sibiu, iniţiat de membrii cenaclului studenţesc 
„Zona nouă” de la Facultatea de Litere şi Arte, susţinut 
de redacţia revistei Transilvania (mai exact de Dragoş 
Varga şi Radu Vancu) şi de Universitatea «Lucian 
Blaga» Sibiu“ (prin Andrei Terian), respectiv de revista 
Poesis International/Poes:s International (redactor-şef 
Claudiu Komartin; „semizei și rentieri”: Radu Vancu, 
Teodora Coman, Andrei Dósa, Camelia Toma, Anastasia 
Gavrilovici) de la Bistriţa-Năsăud. 

Considerate de Marius Chivu un fel de „OPN”-
uri (Obiecte Publicistice Neidentificate) gravitând, 
în acest „peisaj arid şi trist”, libere de orice obligaţii, 
aceste reviste tinere -„făcute exclusiv de poeţi, cu o 
grafică impecabilă, publicând predominant poezie într-o 
competentă selecţie de autori şi texte” – reprezintă unele 
dintre cele mai bune şi mai atractive reviste literare 
româneşti ale momentului, constatare la care subscriem. 

Orice schiţă simplificată a geografiei literare 
româneşti, din perioada anilor ’30 a veacului trecut 
sau din anii ’20 ai celui de al treilea mileniu, ar 
localiza fenomenul revuistic într-un „nod de conflicte”, 
recunoscându-l ca fenomen recesiv, ca grupare de 
antagonisme (ne)soluţionate în care provincia şi centrul, 
„secundarul” şi „principalul” literar nu vor mai fi 
receptaţi ca pivoţi „isostenici” şi „isotimici” – egali în 

putere sau/şi valoare – [Mircea Florian, Recesivitatea ca 
structură a lumii,1983]…Dimpotrivă !... Opuşi, dar nu 
şi contradictorii, ei se vor recunoaşte într-un alt raport 
de manevrabilitate, a cărui fract(ur)alitate se menţine 
deschis-descentra(liza)tă, coexistând într-o stare de 
inegalitate! Un fenomen de inflaţie culturală care 
conduce la dispariţia în ceaţă a unor publicaţii meritorii 
[Adevărul literar și artistic, Cultura, ArtPanorama, 
Contrapunct, Idei în dialog, Dilemateca, Noua 
literatură, Integral etc.] şi reapariţia unor noi reviste 
ș.a.m.d.

2. În principiu, din punctul de vedere al calităţii 
literare, nu ar trebui să existe diferenţe de nivel între 
ediţiile tipărite şi cele on-line, PDF etc. ale revistelor de 
cultură citite, nu răsfoite sau accesate!

Aşa cum s-a observat însă, calitatea unora dintre 
revistele literare editate şi/sau on-line a scăzut dramatic 
din cauză că acestea nu sunt construite de specialişti 
în domeniul comunicării literare şi al managementului 
cultural, în măsură să evalueze efectele raportului dintre 
cerere şi ofertă, cost şi calitate, modernism şi anti-
modernism etc. 

Nu cred că există o scuză a realităţii că nu 
există finanţări de la buget pentru colaborări, ceea ce 
ar conduce la prezenţe nemotivante şi la conţinuturi 
de umplutură. Sau, aşa cum s-a mai remarcat, la faptul 
că, în realitate, ar exista două categorii de autori şi 
receptori: unii ce aparţin culturii şi literaturii elitiste, 
tipărite şi redactate după standarde CNCSIS, alţii 
ataşaţi fenomenului de masă susţinut de/în revistele 
sau platformele online care se ocupă de literatură 
produsă la nivel mediocru şi ca atare irelevantă estetic. 
În Revolta anticanonică. O perspectivă asupra unor 
avatari ai literatronicii am pledat pentru o departajare 
avizată între genul de literatură digitală care include 
lucrări create exclusiv pe și pentru dispozitive digitale, 
cu o conformaţie estetică particularizată spaţiului 
digital, complet diferită de forma edită şi, prin urmare, 
aproape imposibil de transpus şi utilizat în versiunea 
tipărită arondată „galaxiei Guttenberg”. Ceea ce mă 
îngrijorează este faptul că fenomenul „literatronicii” 
este deocamdată absent din discuţii, excepţie făcând 
doar unele referiri ale Mihaelei Ursa. Ea este convinsă, 
de altfel, că nu putem lua în calcul presupunerea că, 
în sensul ei „tradițional”, „literatura este pe moarte”, 
genurile digitale care i-au luat locul constituind mai 
degrabă „delicii experimentaliste”, decât „resurse 
favorite ale unui public devotat și extins”.

O perspectivă oferită de Organizația pentru 
Literatură Electronică (ELO) consideră că literatura 
electronică recte „literatronica”, „e-literatura” etc. 
se referă la lucrări cu un aspect literar dependent de 
„capacitățile” oferite de computerul autonom și de 
„contextele”asigurate în „rețea”. Pe site-ul oficial al ELO, 
cei interesaţi pot consulta cărţi şi reviste electronice, 
hipertext și poezie, „pe” și „în afara” internetului; 
poezie animată prezentată în forme grafice (Flash și 
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alte platforme); personaje de conversație (chatterbots); 
romane care iau forma e-mailurilor, mesajelor SMS 
sau a blogurilor; proiecte de scriere colaborativă (care 
permit cititorilor să contribuie la textul unei opere); 
Video Novel (care combină audio-text, imagini-video 
pentru a crea conținut vertical pentru telefoane mobile 
și tablete) etc.

Evident se cer a fi efectuate necesare diferenţieri 
între „literatronica” anilor 2000 şi „audiobook”-ul 
din intervalul 1970 sau „ficțiunea hipertextuală” din 
Storyspace-ul anilor 1980. Cărţile lui Adriaan van 
der Weel, interesate de fenomenul lecturii în epoca 
transformărilor digitale, pledează pentru echilibrarea 
raportului dintre inițiativa „E-Read“ şi lectura paginii 
tipărite.

Subscriem opiniei lui Marius Chivu [„Cele mai 
bune reviste literare” în „Dilema veche”, 2015] că pe 
lângă alocarea de suport financiar este nevoie urgentă 
şi de „oameni noi” care să fie „atraşi înspre presă, să 
descopere importanţa şi pasiunea de a face o revistă”, 
fie aceasta în variantă clasică (tipărită) sau în format 
electronic (PDF).

3. Dacă ar fi să dăm crezare situaţiei alarmante, 
semnalate de Ion Simuţ, de cele mai multe ori, 
colaboratorii sunt aleşi în funcţie de „totalul dezinteres 
față de public”; mai exact în funcţie de trocul şi 
„serviciul contra serviciu” din breasla scriitoricească 
la care se mai adaugă fireasca obedienţă orientală. Ca 
urmare, „în toate (s.n.!) revistele scriitorii scriu pentru 
alți scriitori”, secvența „profesională” interesată de 
fenomenul literar fiind, prin urmare, extrem de restrânsă 
ceea ce conduce la menţinerea unui „plafon de public 
redus” numeric, dacă nu de-a dreptul „volatilizat”. Sunt 
însă şi suficiente abateri de la această realitate şi ele sunt 
validate de revistele („Transilvania”, „Vatra”, „Caiete 
critice” etc. sau de cele în format electronic: „Philologica 
Jassyensia”, „Diacronia” etc.) publicaţii care au optat 
pentru un format academic, structurat tematic şi acordat 
ştiinţific perspectivelor europene girate de specialişti în 
dinamica fenomenului literar.

4. Cred că sunt suficiente reviste de cultură 
interesate şi de acceptarea punctelor de vedere 
aparţinând unor specialişti din domeniile arondate 
diferitelor rubrici. De regulă, apariţia în revistă este 
condiţionată de evaluarea colegială (Peer review), ceea 
ce mi se pare un lucru foarte bun.

6. Cadrul legal în vigoare permite şi garantează 
independenţa de opinie a revistelor, redactorilor şi 
autorilor. Spre a se putea manifesta însă cu adevărat 
este necesară o independenţă financiară, în primul rând. 
Altfel se naşte suspiciunea cu privire la relativa opinie a 
unor publicaţii care nu se vând şi totuşi, supravieţuiesc!. 
Tonul blând şi linguşitor faţă de stăpân, capul plecat 
(cu demnitate!) în faţa Uniunii Scriitorilor, consiliului 
județean, primăriei, centrelor culturale patronate de 

instituții locale de stat, Ministerul Culturii etc. sunt 
lucruri bine cunoscute, tacit acceptate şi, evident!, 
atent supravegheate de „conducere”. De aici decurge 
„paradoxul vieții aparente a publicațiilor culturale” 
recunoscut într-o serie de autocenzurări cu efect direct 
în menţinerea „inerției culturale postdecembriste”, 
„complacerea în mediocritate și clișee”, „uniformizarea”, 
„rubricile fără audiență”, „improvizația tematică”, 
„absența dezbaterilor”, toate detaliat enunţate de Ion 
Simuţ în pledoaria pentru „un liberalism corect aplicat 
în domeniul culturii, ca în Occident”.

7. În situaţia publicaţiilor on-line situaţia este 
simplu de rezolvat: conectarea la platformă. În rest, 
difuzarea în format tipărit, rămâne în grija serviciului 
administrativ şi a programului de lucru cu publicul 
al Poştei române ori al unor librării din centrele mari 
Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara etc. cu care s-au stabilit 
condiţii de difuzare.

Irina PETRAȘ

Între local şi naţional

1. Dincolo de importanța pe care o au sau au 
avut-o revistele în constituirea unor nuclee de forță 
pentru cultura națională și a unor spații de coagulare 
pentru energii cu rol identitar, astăzi peisajul revuistic 
românesc, cum îl numiți, mi se pare cam prea lin, fără 
piscuri și îndrăzneli, oarecum inerțial. Marile bătălii 
au fost purtate (oare?), scopul, rolul, ținta se reduc la 
păstrarea unui echilibru decent între local și național, 
cu periodice deschideri spre Lumea mare. Avem reviste 
care se opun cu succes scăderii însemnătății lor, care se 
străduiesc să fie „de colecție”, adică să pună în discuție 
lucruri atât de importante/incitante, încât să vrei le 
păstrezi în bibliotecă, să poți reveni oricând la ele; dar 
și destule care supraviețuiesc poticnit. Sigur că dansul 
de societate cere să-i spui celuilalt când îl întâlnești 
„vai, ce bine arăți”, el răspunzându-ți la fel, desigur. 
Dar nu înseamnă că nu v-ați observat reciproc ridurile 
și veștejirea. 

Altminteri, nici cronica literară – punctul de fugă 
al unei reviste – nu mai contează ca altădată, centrele 
s-au multiplicat, nu-i mai pasă nimănui cu adevărat de 
ce crede/spune celălalt, interesele sunt strict de grup. 
Ca în peisajul politic. Vorbă multă și goală, poți spune 
orice, oricât de grav, de dramatic, „dezvăluirile” tale se 
ofilesc degrabă, nu duc la nimic, nu construiesc și nici 
nu dărâmă. Când revistele literare românești se feresc 
să vorbească în termenii identității, ai apartenenței, ai 
patriotismului despre limba română, despre literatura 
română, despre România, ceva nu e în regulă. Sunt 
valori pe care nicio exagerare comunistă ori de alt gen 
nu ar trebui să le poată umbri. Noul internaționalism 
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ne-proletar numit globalism e o băltire de reguli care 
se bat cap în cap, de idei prefăcute, imitate (Saramago 
nota în Jurnal din anul Nobelului: „Globalizarea, fie ea 
mondială sau doar europeană, e un totalitarism”). Pe de 
altă parte, astăzi, ca în orice vremuri, revistele de cultură 
sunt bune la ce e bună oricând Cultura. În definiţia ei 
mare, de vistiernic de semne ale înaintării prin lume şi de 
metodă de prospectat viitorul speciei, îşi vede de ale ei. 
Nu moare, căci ar fi să moară toţi oamenii Pământului, 
nu ajută, anume şi punctual, la nimic. E ca şi cum ai 
întreba la ce bun viaţa. La nimic, fireşte, decât la împlinit 
un drum spre moarte. Dar acest nimic e Totul!

2. Vorbesc, desigur, în numele meu. Pentru 
informare și pentru a mă ține la curent cu ce se mai 
vorbește/poartă în lumea literară, edițiile online sunt 
de departe preferabile. Tot astfel, când scriu despre o 
carte, PDF-ul îmi oferă mult mai multe căi de accesare a 
tainelor ei. Dacă mă gândesc, însă, la lectura de plăcere, 
aromitoare, culcușită în fotoliul meu cel vechi, firește 
că vreau cartea pe hârtie și revista așijderea, cu foșnet 
învăluitor și miros de cerneală de tipar. Am încă multă 
încredere în arhiva pe hârtie, aranjată pe rafturi, oricât de 
încântată sunt de tot ce pot face cu ofertele online. În ochii 
minții mele, când vorbim despre farmec și atmosferă, nu 
încape comparație între depozitele marilor biblioteci (în 
cele clujene, am avut mereu acces liber) și un memory 
stick care le înmagazinează economic. Dar nu mă 
îngrijorează nici că lectura publică se mută online. Tot 
lectură se cheamă, chiar dacă suportul nu se mai obține 
prin tăiere de copaci. Relevanța mai e, deocamdată, cam 
egală. Sunt câteva reviste literare/culturale cărora le stă 
bine şi pe hârtie, şi în format electronic. În care ai ce 
citi, dar şi ce privi. (Nu dau nume, deși sunt sigură că vă 
simțiți, pe bună dreptate, vizați!)

3. Mai întâi, sper, în numele vreunui proiect la 
care unul sau altul aderă. Dar mai ales la întâmplare. 
Există o mână de oameni care scriu peste tot și o altă 
mână de oameni care se plâng că nu sunt publicați. De 
multe ori, cuprinsul unui număr de revistă îți arată că 
refuzul nu se mai prea poartă.

4. Mă tem, vezi mai sus, că sunt tot mai deschise. 
Marea diversificare a ofertelor de distribuire/promovare 
a unui text reduce, am impresia, numărul celor care vin 
să propună o colaborare. Mă gândesc la cei de un anumit 
calibru. Tot felul de grafomani nervoși pătrund mai lesne 
ca altădată în pagină. O revistă, cum știți, nu se face ușor. 
Dacă nu ai colaboratori serioși și punctuali, mai accepți 
și ce ți se dă.

5. De azi? Hărțuită de pandemie, zbătându-se 
ca peștele pe uscat (nicio aluzie la rubrica lui Nicolae 
Manolescu!) într-o lume care nu mai crede că să ai carte 
înseamnă ceva. Viața, și cea literară, mi se pare încropită, 
superficială. Tristă. La Reuniunile de odinioară, la 
Filiala Cluj, râdeam adesea cu lacrimi, puneam la cale 
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tot felul de concursuri și minunății. Se vede în fotografii. 
Acum, câte un zâmbet absent ori apatic ici-colo. Sigur, 
am îmbătrânit, dar nici tinerii nu par mai fericiți de viața 
pe care o duc. S-a întâmplat, mă tem, ceea ce prevedeam 
în unul dintre eseurile mele din ultima vreme. Am ajuns 
să credem că toate gesturile culturale sunt facultative, 
se poate și fără ele. Ne cam pierdem perspectiva lungă 
asupra viitorului și ieșim de sub civilizația urmei (care 
doar prin Cultură se poate asigura) din cauza a două 
primejdii: proasta guvernare și frica. Ei bine, cum am 
mai spus-o și reiau aici, lucrul care m-a uimit peste 
măsură, încă din urmă cu un an și jumătate, a fost 
uniformizarea bruscă, brutală a locuitorilor Terrei în 
fața Răului. Nelogica, tatonanta, bâlbâita gestionare a 
crizei (o „proastă guvernare”, în fond) și frica indusă/
întreținută pe toate canalele au dus omenirea la o 
carență de viitor. În mod paradoxal, lumea și-a pierdut 
dintr-o dată, simultan și fără deosebire de rasă, religie, 
pregătire ori situare geo-politică, mintea limpede, în 
stare să evalueze starea de lucruri calm, rațional și să ia 
măsuri chibzuite, în consecință. Și mai paradoxal încă, 
această supă planetară de spaime și nesiguranță a adus 
cu sine dorința de a spulbera toate însemnele valorante 
ale trecutului. Omul de azi, amenințat fiind cu moartea, 
acceptă supus ipostaza de client (cumpărător frenetic de 
mărfuri de care nu are neapărat nevoie și de instrumente 
pe care le folosește nu ca prelungire inteligentă a 
mâinii lui conduse de gând, ci orbește, abulic – vezi 
Baudrillard). Aceasta e ipostaza „fericită”, pândită 
asiduu acum de cea, tragică, de pacient. Între ele nu mai 
încape și gândul. „Trăim deja în epoca «gândirii zero», 
care e mai rea decât «gândirea corectă». Dacă mai există 
oameni care gândesc? Nu mă îndoiesc. Pur și simplu, 
nu le dă nimeni atenție…” (același Saramago). Viața 
literară e prinsă și ea în vârtej, nu poate fi nici ea altfel 
și mai presus.

6. Independența de opinie? Un lux. Cine să mai 
aibă opinii când trăiești din subvenții amenințate cu 
tăierea în orice clipă? Pe de altă parte, poți avea opinii 
oricât de (in)dependente, cui îi pasă? M-aș bucura să vă 
pot spune care este Programul revistelor noastre de azi… 
Există, bănuiesc/știu, diverse alte imixtiuni/presiuni din 
afară, multe meschine. Chiar dacă efectul lor poate fi 
grav, își pierd relevanța fiindcă, astăzi, orice observație 
critică e socotită atac la persoană, intenție criminală. 
Așadar, lauzi deșănțat ori treci cu vederea dacă vrei pace. 
Dar dacă o revistă nu știe de ce ține morțiș (dramatic 
cuvânt!) să apară în continuare și nu are o sită severă 
când își alege colaboratorii nu poate avea nici adevărată 
independență.

7. Nu există nicio soluție fermecată. Trebuie să fii 
în stare să spui lucruri atât de incitante, încât lumea să-și 
dorească să aibă neapărat revista. Am descoperit – și nu 
m-am mirat foarte tare – că scriitorii înșiși își caută doar 
numele propriu în revistă, nu-și citesc colegii de breaslă. 
Că folosesc toate mijloacele de promovare pentru propria 
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carte, dar nu citesc ce publică ceilalți. Formula like-urilor 
neimplicate cade mănușă pe dezinteresul general.

Eficiența și valoarea nu sunt realităţi de beton, 
ci constructe „în ciuda” a toate, frumoase în fragilitatea 
lor. Am mai spus şi altădată: nu văd de ce ar trebui să 
susţină comunitatea pe oricine i se năzare să mai scoată o 
revistă. De la un punct încolo, nici continuarea/păstrarea 
unei tradiţii nu mi se pare obligatorie cu orice preţ, adică 
făcând rabat la calitate. Revistele mai şi mor, sunt şi ele 
oameni... Dacă nu mor, e bine să se întâmple fiindcă 
prezenţa/viaţa lor e indispensabilă „aparţinătorilor”, cum 
spun medicii. 

Îngrijorător de bine a prins în ultimele decenii 
formula crizei. Strigi Criză!, te lamentezi, verși niște 
lacrimi (fraze) de circumstanță și moțăi mai departe 
mulțumit că, la noi, „nu se poate face nimic”. Ideea că 
soluțiile nu apar singure, că trebuie să pui umărul, să vii 
cu idei de ameliorare nu e agreată. Am văzut un sătean 
la televizor plângându-se că viitura i-a dărâmat gardul 
din fundul grădinii și Primăria nu face nimic. Nu-i 
trecuse prin cap că l-ar putea ridica și drege singur. Dar 
voi adăuga imediat că am toată admirația pentru țările/
neamurile care își susțin asiduu Cultura și cred că pot 
însemna ceva în lume doar prin ea.

Dintr-un consistent dosar „Presa culturală” din 
revista clujeană Verso (numărul din noiembrie 2010) 
aleg două secvențe la care subscriu (diferența de vârstă 
dintre autori e de exact 40 de ani): „Presa culturală în 
general ar trebui, simplificând, să aibă trei funcţii de 
bază: de reflectare a unei realităţi culturale (în sensul 
de preluare-informare), de comentare şi gestionare 
interpretativ-analitică a realităţii culturale (în sensul 
formării, al unghiului de refracţie mare), de provocare a 
realităţii culturale (în sensul de creare, aport de fenomen 
cultural)” (Adriana Teodorescu); „Într-o lume înţesată de 
mijloace de manipulare, că asta au devenit mass-media 
la noi, o revistă culturală ar trebui, poate, să fie mai 
echidistantă şi, mai ales, să practice mai mult informaţia 
culturală decât opinia” (Nicolae Prelipceanu).
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Magda CÂRNECI

De acolo vine schimbarea

1. Impresia mea generală este că nu stăm deloc rău 
cantitativ la numărul de reviste literare sau culturale din 
România. La o primă enumerare rapidă, am putut pune pe 
hârtie 20 de titluri de reviste – fie ele subvenționate de 
Uniunea Scriitorilor sau de Consiliile județene locale, fie 
de fundații sau de sponsori privați – și cred că mi-au mai 
scăpat din vedere unele publicații1. 20 de reviste culturale 
înseamnă mult la o populație de vreo 19 milioane de 
oameni, dintre care aproape un sfert se află în afara țării, 
iar cei mai mulți dintre cetățenii ei nu citesc literatură și 
nu-i interesează revuistica literară.

Să aducem ca termen de comparație situația 
revistelor literare franceze, de pildă, majoritatea dispărute 
în ultimii 10-15 ani, sau reduse numai la versiunea online, 
într-o țară puternică economic, cu o populație de aproape 4 
ori mai numeroasă ca a noastră și având „vocația lecturii” 
de cel puțin două secole – fără a mai pune la socoteală 
fenomenul internațional al francofoniei literare din ce 
în ce mai înfloritoare, care asigură o piață de desfacere 
culturală internațională.

Explicația acestei dinamici publicistice susținute 
din câmpul literar românesc are desigur multiple explicații, 
care au fost amintite adesea: multe reviste au fost create 
în comunism (sau chiar înainte de comunism) pentru 
edificarea culturii naționale și au continuat după 1989 
dintr-un fel de inerție instituțională; revistele au constituit 
„zone protejate” și locuri de muncă stabile pentru clasa 
culturală mai veche sau în formare; și au rezistat ca un 
fel de „bastioane culturale” pentru întreținerea tonusului 
intelectual dar și al orgoliului legitim al diverselor orașe și 
capitale de județ.

Aș observa în ultimii 20 de ani un interesant proces 
de descentralizare a fenomenului cultural de toate felurile 
(deci și literar) grație mijloacelor de comunicare în masă 
și finanțărilor locale, ceea ce a permis o maturizare (în 
curs) a producției și consumului de cultură, dar mai ales o 
diseminare din ce în ce mai democratică a spiritului creativ, 
inovativ, concurențial, după modele care nu mai sunt 
copiate sau controlate de la un centru unic, fie el și capitala.

2. Problema gravă a revistelor literare este în 
România, ca peste tot în lume, relația dintre versiunea 
lor tipărită și cea virtuală. Revistele literare pe hârtie nu 
circulă suficient în țară nu numai pentru că sistemul de 
difuzare de presă la nivel național a fost bulversat profund 
în perioada postcomunistă și s-a refăcut doar parțial și pe 
alte baze (radical comerciale) în ultimii ani. Ci pentru că 
versiunea lor online e mult mai ușor disponibilă pe internet. 
După diverse tatonări și formule hibride, prin care fiecare 
revistă a încercat să găsească formula optimă de apariție 
a printului în raport cu online-ul, cele mai multe reviste 
literare românești (lunare, bilunare, trimestriale, anuale 
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etc.) s-au resemnat să pună pe internet toate numerele lor 
anterioare și uneori chiar și pe cele curente (cu o anume 
defazare temporală). Surprinzător, asta nu a însemnat 
ruina revistelor și nici căderea tiparului în desuetudine 
(deocamdată). Pentru că s-a observat că, dincolo de 
comoditatea cititului (rapid) pe ecranul de computer, există 
și o dorință și plăcere remanentă a cititului (mai lent) pe 
hârtie, care obosește mai puțin ochii și excită alte zone 
corticale. După cum există și obiceiurile generațiilor mai 
vechi de a citi pe un suport clasic – dar și ideea că în cazul 
dispariției internetului, tot bibliotecile pe hârtie ne vor 
salva. Nu știu dacă acest raport încă acceptabil între forma 
tipărită și cea virtuală se va păstra și la generațiile mai noi, 
dar deocamdată suntem într-o perioadă de tranziție „de la 
galaxia Guttenberg la galaxia Zuckerberg”, tranziție care 
ne obligă la adaptabilitate și la o flexibilitate care își are 
tentațiile, amenințările și inventivitățile ei.

3, 4. Problema selectării colaboratorilor unei 
reviste e o chestiune mereu delicată: uneori nu ai suficienți 
colaboratori, alteori ai prea mulți; adeseori ai aceiași 
colaboratori (fideli sau grafomani), alteori găsești cu greu 
oameni noi care să scrie pe teme noi. O revistă literară are 
inevitabil o echipă stabilă, redacția, care își impune gusturile 
și partipriurile culturale; dar are și o „zonă de atracție” sau 
„de influență” pentru colaboratorii externi, captați de linia 
estetică mai cuminte sau mai experimentală, de profilul 
ideologic moderat sau combativ, sau de numele sonore 
ale revistei. Ce mi se pare sesizant este o tendință spre 
uniformitate. Dacă frunzărești o vreme revistele literare, 
observi cu destulă ușurință că unele din cele administrate 
de Uniunea Scriitorilor, forul lor tutelar, au cam aceiași 
colaboratori de la număr la număr, și uneori chiar de la o 
revistă la o altă revistă, ceea ce reduce falanga de revuiști 
permanenți, ultrapublicați, la vreo 20-30 de nume în total 
și conferă o anume monotonie acestor publicații, în ale 
căror consilii de conducere figurează cam aceleași nume. 

În schimb, revistele finanțate de Consiliile județene, 
de fundațiile sau universitățile locale, având „bazine de 
extracție” ale colaboratorilor diferite, dau o impresie de 
mai mare diversitate, par mai dinamice și mai curajoase 
în ce privește tematica, scriitorii invitați și modalitățile de 
critică și de evaluare. Cred de aceea că revistele literare ar 
trebui să se deschidă mai mult spre zone conexe literaturii 
și să atragă cu constanță sociologi, istorici ai ideilor, 
filosofi, teoreticieni ai culturii, politologi români și străini, 
care să publice în paginile și pe siteurile lor. Și să traducă 
mai mult din eseurile și textele teoretice fecunde care 
apar cu constanță pe piața internațională a ideilor. Există 
în continuare un deficit al prezenței acestor perspective 
intelectuale inovatoare în revistele literare românești, în 
ciuda prezenței multor intelectuali români în publicațiile 
de specialitate occidentale.

5, 6. E ciudat, dar viața literară din România de 
azi, cel puțin cea rezultată din paginile revistelor pe 
hârtie, dincolo de numeroasele cărți recenzate anual, 
dincolo de diversele lansări și premieri, mă duce cumva 
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cu gândul la ambianța culturală din anii 1980. Sigur, 
nu mai avem cenzură comunistă, nu mai avem numere 
festive de revistă dedicate vreunei aniversări a partidului 
și nici teme obligatorii (pe care învățasem cu toții cum 
să le ocolim). Avem în schimb o ambianță mai degrabă 
conservatoare, orientată spre trecut și spre valorile deja 
consacrate (de unde prezența masivă a textelor de istorie 
literară în paginile lor). Puțini literați se mai aventurează 
în zona periculoasă a comentariului politic, ca în anii 
1990. Abordarea ideologiilor politice din spatele operelor 
literare rămâne un teren minat și potențial exploziv. Avem 
în schimb o „stabilitate de fier” a numelor și pozițiilor 
din câmpul literar, controlat financiar și estetic de ani și 
ani de aceeași ierarhie de scriitori. Asta dă impresia de 
repetare în cerc, de stază, ca și cum dincolo de agitația 
culturală mass-mediatică de suprafață, adaptată superficial 
la noile tehnologii de comunicare, fondul mai profund al 
lumii noastre culturale e același: și oamenii și obiceiurile 
lor și mentalitatea lor repetă la nesfârșit aceleași tipare de 
comoditate și conformism, care ne aranjează pe toți.

Dar cine frecventează spațiul literar de pe internet 
este impresionat de diversitatea de nume tinere, de 
cantitatea de nou, de inventivitatea fără frontiere și mai 
ales de libertatea de gândire și de atitudine care pulsează 
acolo. De acolo vine deja schimbarea.

                                                                                                             
Apostrof, Arca, Ateneu, Convorbiri Literare, 

Echinox, Familia,Luceafărul de dimineață, Observator 
Cultural, Orizont, Poesis, Poesis International, Ramuri, 
România Literară, Scriptor, Steaua, Transilvania, Tribuna, 
Vatra, Viața Românească și Helikon în limba maghiară.

George VULTURESCU

Un „peisaj” ondulat

1. Cu tenacitatea și osârdia benedictină – a 
unor „smintiți” întru pagina tipărită – salba revistelor 
literare din România este încă vizibilă – un limes 
luminos este chiar arcul Nordic, prin revistele Hyperion 
(Botoșani), Bucovina literară (Suceava), Nord literar 
(Baia Mare), Poesis, Acolada (Satu Mare), Mișcarea 
literară (Bistrița), Caiete silvane (Zalău)... Coexistă 
– dacă nu în dialog critic măcar în succedanee care se 
pliază pe vechi tipare – pe valurile „crizelor” financiare, 
repetabile, sub toate guvernele, fregatele-fanion (Viața 
Românească, Convorbiri literare, , Vatra, Familia, 
Tribuna, Steaua, Ramuri, România literară, Luceafărul 
de Dimineață, Contemporanul – ideea europeană, Scrisul 
Românesc, Ateneu, Orizont, Argeș, Mozaicul...) și cele 
apărute după Revoluție, cu sacrificii și subvenții locale 
(Apostrof, Euphorion, Discobolul, Observator cultural, 
Pro Saeculum, Antiteze, Actualitatea literară, Ex Ponto, 
Boema, Litere, Porto Franco, Reflex, Dunărea de Jos, 
Libris, Târnava, Ardealul literar și artistic, Banchetul, 
Spații culturale...), vorba ʼceea – „ce mai freamăt, ce 
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mai zbucium”... Personal, sunt impresionat de revistele 
cele mai nou apărute (Scriptor, Neuma, Expres cultural, 
Avalon) care și-au  câștigat, într-un timp relativ scurt, o 
popularitate și aprecieri binemeritate.

În prealabil, e un... „peisaj” ondulat, deal-vale, în 
care nu predomină atitudini critice diferite, ci unul al unor 
liniarități colocviale, cu analize prețioase alături de cele 
pro domo, înserând aceleași „liste” mumificate... Edițiile 
on-line n-au altă relevanță decât aceea a rapidității 
informației... Însă autorii, bibliotecile și colecționarii 
își doresc, mai departe, numerele tipărite. Cititorii nu 
diferă – sunt autorii articolelor, confrați interesați de un 
trend al discursului critic, studenți îndemnați spre studii 
doctorale.

3. Sunt căi diverse – prin contactul redactorilor cu 
autorii, la târgurile de carte, la festivaluri sau evenimente 
culturale și, de ce nu, prin „autopropunerea” unor 
scriitori. Orice redacție visează la... marele text... La 
Poesis lăsăm uși spre toate aceste posibilități.

4. Nu aș subaprecia scriitorii care se „autopropun” 
– dacă îți apare o carte nu este firesc să o trimiți unei 
redacții, unor critici? Dacă scrii un studiu diferit decât 
cele din manualele zilei despre un scriitor, despre o 
carte, nu e firesc să încerci să-l faci cunoscut? Cred că 
responsabilitatea trebuie să fie a coerenței unei ștachete 
a redacției – dar „ștachetă ridicată” nu înseamnă să-i 
cultivi doar pe cei 7-10 scriitori din grupul tău sau să-i 
mumifici la nesfârșit pe cei agreați de politica editorială 
a unor campioni prezenți, selectați de „centru”, în toate 
juriile din țară...

5. Îl știm/vedem cu toții – predomină „grupurile” 
de interese, de afiliații între edituri și redacții de reviste... 
Aproape poți ghici cine va fi prezent în numărul următor, 
ce apariție editorială va fi la „cartea lunii/anului”... 
Pe granița mea, de Nord-Vest, îmi fac singur selecția 
lecturilor... Oricum mi-e dor de rubricile de critică 
literară semnate de un Laurențiu Ulici („Primaverba”), 
de cele semnate de Cornel Regman, de N. Manolescu – 
cel din prima perioadă, a Contemporanului și a României 
literare de până în 1990 –, ale lui Marin Mincu sau 
Romul Munteanu... Mi-au rămas în minte cronicile 
lui Valentin Tașcu, ale lui Radu  Săplăcan, ale lui Al. 
Cistelecan... Sunt tot mai puțini criticii care impun prin 
statornicie, prin fidelitatea față de cartea nou-apărută 
precum o mai fac astăzi Gh. Grigurcu, Ioan Holban, 
Mircea A. Diaconu, Nicolae Oprea, Cornel Ungureanu, 
Cristian  Livescu, Constantin Cubleșan, Iulian Boldea, 
Adrian Dinu Rachieru, Gheorghe Glodeanu... Urmăresc 
pregnanța critică și credibilitatea argumentelor din scrisul 
unor Horia Gârbea, Adrian Lesenciuc, Mircea Bârsilă, 
Adrian Alui Gheorghe, Viorel Mureșan, Delia Muntean, 
Romulus Bucur, Andrea H. Hedeș, Monica Grosu, Gellu 
Dorian – radiograf al tinerilor debutanți –, al tânărului 
Andrei Mocuța... Satisfacții depline îmi dau „dosarele” 
lui Ion Vartic, eseurile lui Mircea Muthu... Să tot aștepți 
o revistă în provincie cu textele lor!

6. „Independența de opinie” e una... dar „politica 
de grup” e dăunătoare... La noi predomină căpătuiala de 
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pe unele „liste” de tipic cominternist, mumificări încă din 
viață... Sunt reviste închise, ca niște galerii sigilate ...

7. Problematica acestei „teme” a fost dezbătută 
zgomotos la colocviile dedicate revistelor de cultură – de 
la Arad, Oradea, Satu Mare, Botoșani... –, dar fără nici 
o șansă practică. Uniunea Scriitorilor nu mai are soluții 
după renunțarea („fără luptă”) la librăriile înființate de 
regretatul Laurențiu Ulici (unde erau angajați scriitori din 
zonă), redacțiile sunt în mâna „sponsorilor” locali... Și 
la Zilele culturale „Poesis” s-au făcut câteva propuneri 
(Dumitru Păcuraru a oferit spații pentru standuri de reviste 
în Cafeneaua literară...) iar eu am sperat că Bibliotecile 
județene (care au spații) să accepte la intrare – în sălile 
de lectură – amenajarea unor standuri cu reviste și cărți 
pentru difuzare/achiziționare... Baghetele decizionale 
ar fi la Ministerul Culturii (știe cineva numele unui 
recent „ministru” la acest minister?...) sau la Consiliile 
locale... Așadar, singura „eficiență” poate fi asigurată prin 
schimbul de reviste între redacții...

Desigur că banii pentru expediții poștale sunt/vor 
fi mereu o problemă... Noi, la Poesis, o practicăm ca pe 
o soluție rezonabilă, completând-o cu pachete de reviste 
pe care le oferim la evenimentele din țară unde suntem 
invitați... În rest... iluzii...

Romulus BUCUR

Optimism limitat

1. La fel ca odinioară. Total diferit față de, să 
zicem, acum douăzeci de ani. O chestiune de perspectivă, 
la urma urmei. Ca și evaluarea acestei situații: e bine că 
nu s-a schimbat nimic, și atunci vorbim folosind cuvinte 
cum ar fi stabilitate, continuitate și altele asemenea, sau e 
rău că nu s-a schimbat nimic, și atunci vorbim de inerție, 
scleroză, paralizie. Sau: e bine că s-a schimbat câte 
ceva, că au apărut reviste noi, că la altele, cu o vechime 
respectabilă, s-a schimbat garda, cu tot ce implică acest 
lucru – prezentare grafică, rubrici, colaboratori etc. Ori: 
nu s-a schimbat nimic în afară de niște oameni, de alt 
calibru decât predecesorii lor (formulările pot fi mult mai 
colorate), iar schimbările, unde au avut loc, sunt în rău.

La urma urmei, vorbim de confruntarea între 
grupări – generaționale, ideologice, folosind literatura 
ca argument sau ca pretext, de putere simbolică.

Apoi: cine este publicul acestor reviste? La 
oricare din categoriile care vor urma se poate răspunde 
Da, dar… Deci? Scriitorii, afirmați, în curs de afirmare, 
reali sau închipuiți? Profesorii de literatură, de la orice 
nivel al învățământului? Elevii interesați de literatură 
și / sau studenții de la facultățile cu profil umanist? 
Publicul instruit? În condițiile în care nici cărțile, cu care 
revistele trăiesc în simbioză, nu se bucură de cine știe 
ce succes (ajunge să ne referim la tiraje), în condițiile în 
care nivelul de trai nu ne plasează între țările europene 
decente, de unde motivarea unor cheltuieli culturale, 
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când viața de zi cu zi înseamnă pentru multă lume a te 
târî de la un salariu la următorul?

2. În ce mă privește, apropiată de zero. Urmează 
o argumentație anecdotică: pe când eram în ciclul 
gimnazial, și aveam ore după-amiază, plictisindu-mă 
acasă, am dat, în spatele unui dulap așezat într-un colț 
al camerei alor mei, de niște teancuri de reviste literare, 
adunate cu conștiinciozitate de tata: Gazeta literară, 
Ramuri, Amfiteatru, Luceafărul și altele, de ale căror 
titluri nu mai sunt sigur. Le-am devorat și bine am făcut 
(în Ramuri, de pildă, am citit „Tivisoc și Tivismoc”, 
a lui C. S. Nicolăescu-Plopșor), pentru că, în scurtă 
vreme, au ajuns să fie folosite ca hârtie pentru prins 
focul. După absolvirea facultății, am preluat aceleași 
năravuri arhivistice (un prieten de familie, care tocmai 
se pregătea să plece definitiv din țară, m-a întrebat, 
pe jumătate ironic, dacă are sens să fac concurență 
Bibliotecii Naționale și depozitului legal). Niște metri 
cubi de reviste, depozitate în podul casei de la Arad, 
au ajuns la deșeuri. Au scăpat cele în care publicasem 
sau în care scrie despre mine, câteva numere care mă 
interesau deosebit, câteva pagini / articole decupate sau 
fotocopiate (și scanate ulterior). Și am rămas, nu cu 
nostalgia, ci cu frustrarea că am pierdut „Pseudocultura 
pe unde scurte” din Luceafărul anilor ’80, pe atunci un 
vajnic bastion al protocronismului. Un serial de arătat 
nostalgicilor după acele vremuri. Acum, după o vară 
petrecută cu renovarea apartamentului, mă confrunt 
cam cu aceleași probleme: colecții de reviste care, deși 
limitate, depășesc spațiul pe care li l-aș putea aloca.

Edițiile online, teoretic, sunt mai avantajoase: în 
primul rând pot fi salvate offline. Se pot căuta cuvinte 
cheie, titluri, autori, ceea ce, atunci când le folosim ca 
instrumente de lucru și nu doar ca lectură de plăcere, e 
extrem de util. De asemenea, sărind peste lanțul culegere 
– corectură – tipăritura finală – legare (eventual) – 
difuzare, prețul de cost e mai mic și revista poate ajunge 
instantaneu oriunde. Un dezavantaj ar fi că apar cu 
un anumit decalaj față de ediția tipărită, pentru a nu-i 
concura încasările (care oricum nu o prea susțin material, 
dar pot constitui un argument în fața finanțatorului); un 
altul, că internetul e un mediu volatil: revistele (sau 
anumite numere ale acestora) pot să dispară instantaneu. 
Sau pot fi ascunse în așa fel încât îți trebuie anumite 
competențe, uneori însoțite de un dram de noroc, pentru 
a găsi un anumit număr al unei anumite reviste.

Internetul mai are un avantaj (ca să fim sinceri, 
unii îl consideră dezavantaj): e democratic. În primul 
rând, nu poate fi (încă) cenzurat. Nu permite monopolul 
opiniilor. E drept, rețelele sociale au început să se 
polarizeze, au început să cenzureze anumite opinii, 
așa-zicând, în contradicție cu standardele comunității. 
E drept de asemenea că, pentru multă lume, libertatea 
cuvântului ține loc de competență, de cei șapte ani de 
acasă, că violența verbală ține locul argumentelor, dar 
rezolvarea acestor probleme nu e cenzura, ci educația.
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3. Pe timpuri, adică înainte de 1989, revistele 
de cultură erau de două feluri, cele care apăreau la 
București, de regulă editate de Uniunea Scriitorilor, și 
cele care apăreau în țară, de regulă editate de asociațiile 
locale ale aceleiași Uniuni a Scriitorilor. Asta însemna 
un grup de autori apropiați ca viziune, idei, idealuri de 
redacția revistei și, de ce să n-o spunem, geografic și / 
sau emoțional. Exista un al doilea, probabil un al treilea 
cerc de colaboratori, care publicau la diverse ocazii (ca 
să dau un exemplu, articolele mele despre literatura 
chineză apăreau, în Amfiteatru și Orizont, în preajma 
sărbătorii zilei naționale a Republicii Populare Chineze 
și, de asemenea, beneficiind de relațiile mele amicale cu 
redacțiile celor două reviste), sau care publicau din când 
în când câte o poezie / un grupaj / o pagină de poeme, o 
proză, un articol. Existau de asemenea incompatibilități: 
cei care publicau, în anii ’80, în Luceafărul, nu publicau 
în România literară și reciproc.

După 1989 au apărut cam peste tot reviste, multe 
scoase de scriitori optzeciști (Apostrof, Euphorion, 
Contrapunct, Calende, Paralela 45, Interval, 
Discobolul), altele scoase de grupuri de scriitori locali 
care nu se simțeau reprezentați în revistele deja existente 
(Arca, Poesis etc.), în sfârșit, cele deja existente, care 
au trecut și ele prin schimbări redacționale (Familia, 
Orizont, Ramuri, Argeș, Tribuna, Steaua, Transilvania, 
Vatra, Convorbiri literare, Cronica etc.), majoritatea 
ajungând sub conducerea unor scriitori aparținând 
aceleiași generații optzeciste. Au trecut peste treizeci 
de ani de atunci, revistele continuă să apară (și ar trebui 
s-o facă în continuare), dar nu prea a apărut un schimb 
nou căruia să i se predea ștafeta. Ar fi mai multe cauze: 
o anumită neîncredere reciprocă între generații, poetici 
diferite, generate de masivele, radicalele schimbări ale 
lumii în care trăim, lipsa de atractivitate, în primul rând 
financiară, a unei profesii solicitante, orice s-ar zice, 
lipsa de atractivitate profesională, pentru cei intrați în 
sistemul academic, mai tineri sau mai puțin tineri, care 
trebuie să opteze între articolele academice, bune sau 
rele, dar care se punctează la cercetare, și, să zicem, 
cele de critică literară, care nu se iau în considerare, 
decât dacă apar în anumite reviste, indexate în baze 
internaționale de date (faimoasele BDI-uri); puțină lume 
mai e în stare sau dispusă să-și împartă energia și timpul 
între cele două. De aici observația, malițioasă, dar în 
genere adevărată, că revistele literare sunt conduse de 
poeți pensionari. Ce nu s-a spus e că, probabil, după 
dispariția acestora, vor dispărea și revistele sau marea 
majoritate a lor. Au existat, o vreme, reviste / suplimente 
culturale scoase de diverse grupuri de presă sau trusturi 
media: Litere, arte & idei, Ziarul de vineri, Suplimentul 
de duminică, Dilemateca; mai rezistă, după știința mea, 
Suplimentul de cultură. Mai există, în fine, reviste scoase 
din inițiativă privată, cu mult entuziasm în spatele lor, 
și care și-au constituit și ele un grup de colaboratori. 
Doar două exemple: Observator cultural și Poesis 
internațional. În ceea ce privește colaboratorii, o singură 
observație: cam peste tot, în jurul revistelor care apar în 
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țară, există un grup tenace de veleitari, a căror publicare e 
cvasi-inevitabilă – dețin suficientă influență locală încât 
presiunile lor, pe diverse canale, să fie irezistibile. Asta 
când nu se întâmplă să se grupeze și să-și facă propria 
lor revistă, în deplină consonanță cu diversele fabrici 
locale de diplome universitare. Cu un optimism limitat 
aș spune că, în timp, lucrurile se vor așeza.

4. De regulă nu sunt. Cu niște ani în urmă (în 
1993), poeta irlandeză Medbh McGuckian îmi explica 
diferența, în lumea anglo-saxonă, dintre a publica 
versuri pe care ți le solicită o revistă și cele pe care le 
trimiți nesolicitate unei reviste: pentru primele ești plătit, 
pentru celelalte plătești tu. La noi a existat instituția 
Poșta redacției, o etapă pe drumul afirmării unui autor. 
Acum am senzația că a dispărut.

5. În deplină consonanță cu viața noastră publică. 
Nu cred că mai e nevoie să intru în detalii.

6. În general există. În particular, nu se manifestă 
întotdeauna. Sau nu se manifestă pe deplin.

7. Sincer, niciuna. Nu cred că difuzarea e 
problema: presa scrisă, în general, mi se pare în agonie. 
Nu știu dacă, ce, cum le va lua cineva locul. Cu câțiva 
ani în urmă, la primul colocviu al revistelor de cultură, 
organizat la Arad de revista Arca, am spus că suntem 
ultimii apărători ai meterezelor unei cetăți care va cădea 
în curând. Cred în continuare acest lucru.

Traian ȘTEF

Sunt prea puține reviste

Există opinia că în România ar fi prea multe reviste 
de cultură (eu le includ aici, pe lângă revistele literare, și 
pe cele din alte domenii ale culturii.). Dar sunt și revistele 
culturii de masă, mondenele, al căror număr nu-l știu, dar 
se văd în afișajul de la chioșcuri – chiar mai multe decât 
literarele care, de fapt, nici nu apar. Fiecare cu cititorul 
prezumtiv. Nu cred că sunt niciunele prea multe. Ba, 
dacă e să întoarcem capul, în trecutul nostru necomunist 
erau chiar mai multe. Ca să dau drept exemplu Bihorul, 
pe lângă Familia, aici mai apărea Cele trei Crișuri, 
dar mai existau și altele, pe fiecare Criș. Erau revistele 
învățătorilor. Cine va avea curiozitatea să „răsfoiască” 
revista Crișul Negru (digitizată de BCU Cluj), va fi mirat 
să constate cât erau de bine făcute. Scopul acestora era să 
facă legătura între școală și literatură. Autorii articolelor 
discutau despre reforma din Învățământ – lucruri care 
ar fi și în zilele noastre valabile;  aici apăreau circulare 
ale Ministerului – una e Circulara pentru poezie în 
care ministrul îi îndeamnă pe educatori să le citească 
poezii copiilor; mai cuprindeau creații literare, culegeri 
folclorice și diverse informații. Din păcate, învățământul 
românesc de astăzi merge în direcția contrară, adică aceea 

a despărțirii de cultură, iar profesorii merg pe val. Unii 
sunt chiar formați astfel. A se vedea și limba (română) 
ce-o vorbesc și scriu ei înșiși. 

A ne raporta la perioada de dinainte de 1990 e 
o eroare pentru că datele sociale, economice, politice, 
culturale sunt altele. Lucrurile se întâmplă peste tot cam 
la fel. Am putea face o comparație cu sportul... Nici în 
ale noastre  nu mai există cititorii amatori, ci doar puținii 
pasionați de carte, literatură, cultură și profesioniștii. Dar 
dacă cetățeanul obișnuit nu are nevoie de carte și revista 
literară, cultura română are nevoie de ele, pur și simplu 
ca să existe. Cum are nevoie și de teatre sau alte instituții 
artistice. 

Că veni vorba de instituții, o revistă literară poate fi 
o simplă publicație, sau o instituție culturală. Asta depinde 
de cei care-i conferă și susțin statutul și de personalitatea 
și misionarismul celor care compun redacția. Pentru a fi 
mai bine înțeles, să luăm exemplul revistelor cărora li 
s-a retras personalitatea juridică, a fost eliminată o parte 
dintre redactori și au devenit publicații ale altor instituții, 
cum s-a întâmplat și cu Familia. Acestea nu mai au rolul 
coagulant, de formare, afirmare și susținere a unei mișcări 
culturale locale sau de mai mare anvergură. Ele doar 
publică texte. Spațiul redacțional e închis într-o săliță 
nefrecventată. Nu știu să fi intrat în aproape un an cineva 
din Oradea, în afara vreunui redactor, în sala destinată 
Familiei, cu propuneri literare sau pentru o discuție pur 
și simplu. Ceea ce li se cere acestor reviste, însă, de 
către finanțatorii politruci (cum ar zice Luca Pițu), este 
„creșterea adresabilității”, adică virarea tocmai spre aceia 
pe care nu-i interesează. Cel mai ușor a fost cu grafica. 
De la eleganța grafică s-a ajuns la kitsch, sau, ceva mai 
bine, comparativ, de la tabloul artistului profesionist, la 
fotografia amatorului. 

În ce privește conținutul, revistele literare sunt 
diverse. Să le comparăm doar pe cele ale Uniunii 
Scriitorilor. Niciuna nu seamănă cu România literară. 
Nici Steaua cu Apostrof, care sunt în același oraș. 
Nici Convorbiri literare cu Orizont sau Ramuri. Nici 
Luceafărul cu Viața românească. Nu seamănă nici 
revistele finanțate de consiliile locale – nici unele cu 
altele, nici cu cele amintite înainte. Deci există diversitate. 
Fiecare funcționează după chipul, exigențele și priceperea 
celor care le alcătuiesc. 

E o problemă că în marea lor majoritate revistele 
de cultură din România sunt finanțate din bani publici, nu 
privați? Dar statul însuși nu a creat condițiile pentru alte 
finanțări. Revistele din toate domeniile culturii, nu numai 
de literatură, ar dispărea fără această finanțare. Ar fi asta o 
catastrofă? Da, ar fi. E ca și cum am vrea să adunăm de o 
echipă națională de fotbal sau pentru alte sporturi, dar nu 
am avea nici o ligă, nici o echipă. Cam cum se întâmplă 
la gimnastică. Ar trebui să reînviem școala de literatură 
din anii ʼ50. În acest context, nu e deloc de hulit ce au 
făcut Nicolae Manolescu, Varujan Vosganian, Traian 
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Dobrinescu și alții încă – adică o lege pentru finanțarea 
revistelor de cultură și de științe (pe care eu tot la cultură 
le includ). Sau ce a făcut Mihai Răzvan Ungureanu, care, 
ca ministru de Externe, a abonat reprezentanțele românești 
din lume la un număr de reviste. 

Pentru că am făcut trimiterea la perioada 
interbelică, acele reviste de breaslă lipsesc astăzi. Ele 
făceau legătura cu revistele să zicem de direcție ale epocii, 
ele formau cititorii, aici se exersau prezumtivii scriitori. 
Erau așezământul mișcării culturale din România. 

Ediție tipărită/ediție on-line... Sunt nesemnificativ 
de puține reviste on-line. De fapt, revistele noastre 
sunt tipărite, iar forma tipărită este distribuită și on-
line. E adevărat că on-line sunt mai mulți cititori decât 
cumpărătorii de la chioșc, dar mi se pare că rămân mai 
degrabă  cele care au prima formă tipărită. Și prin faptul 
că e o mai mare grijă pentru ce arată hârtia. 

Colaboratorii revistelor de cultură sunt de trei 
feluri: invitați – cu rubrici permanente, ocazionali – care 
propun texte și sunt acceptate și invitați ocazional – 
solicitați pentru anumite evenimente, secvențe, anchete 
etc.. Eu cred că revistele sunt pentru cei ce se autopropun, 
ei fiind și cei mai numeroși cititori, deși pot apărea fără ei, 
dar nu pot exista fără ceilalți. 

Dacă ne uităm în jurul nostru, primul gând e că 
se poate și mai rău. Totul e dominat de mișcările politice 
care par aberante dacă stai să le înțelegi. Viața literară se 
mai animase, dar a venit acest virus care ne pândește la 
poartă și festivalurile, saloanele, târgurile, întâlnirile în 
general au fost suspendate sau și-au ieșit din ritm. Doar 
procesele care contestă existența Uniunii Scriitorilor sau 
a Uniunii Artiștilor Plastici nu se opresc, deși provoacă 
perplexitate. Așa că nu prea e momentul să propunem 
soluții salvatoare. Revista e asemeni redacției. Ea nu are 
altceva decât știința, dăruirea, altruismul, inventivitatea, 
talentul, valorile, curajul redactorilor. Dacă acestea există, 
nu mai e nevoie de soluții speciale. E nevoie dinspre 
vârful statului de puțină grijă pentru cultura română, 
limba română și identitatea noastră. A nu se lăsa contabilii, 
totuși, să cuantifice această grijă.

Vasile BAGHIU

Revistele nu au identitate

1. Mă tem că am mai degrabă o impresie negativă. 
Revistele, atâtea câte sunt, destul de multe, par muncite, 
nimic de zis, se vede că redactorii și colaboratorii și-au 
dat silința să scrie și să facă să apară lucruri cât mai 
bune, dar e limpede că nu s-a putut mai mult. 

Parcă lipsește entuziasmul și inspirația, scânteia 
aceea de creativitate și vitalitate care să atragă și altfel 
de public decât cel scriitoricesc. La urma urmei, poate 
că lipsește chiar viziunea. 

Multe par scrise în cerc închis de o singură 
echipă redacțională „old school”, iar articolele au aerul 
că trebuia umplut spațiul tipografic. 

Este ceva căznit în prea multe eseuri în care 
se bate cu hărnicie și gravitate apa în piuă, în poeziile 
călduțe și autocompătimitoare care nu conțin deloc 
poezie și în prozele diluate până la transparență și 
împotmolite în subiecte locale nerelevante, în rubricile 
bătrânicioase în care nu se distinge niciun fir de mesaj. 

Se poate spune că revistele nu au identitate, 
pentru că regăsești în paginile lor aceleași „tristeți 
provinciale”, aceeași salată de texte și aceeași lipsă de 
conectare la actualitatea literară nu neapărat din lume, 
dar chiar de la noi. 

Uniunea Scriitorilor patronează o parte din aceste 
reviste și o face suficient de prost, mai ales în ultimii 
15-20 de ani, încât să îi  descurajeze de la intenția de 
colaborare pe mulți dintre scriitorii, în special pe cei mai 
tineri, care ar avea talentul, cultura și chiar experiența 
necesare pentru o resetare a viziunii și conținuturilor. 

România literară, de exemplu, a devenit un 
instrument de pedepsire și punere la punct a scriitorilor 
care nu sunt „pe linie”, care au exprimat critici cu privire 
la stilul de conducere al celor din fruntea organizației, 
la autoritarismul acestora, la lipsa de transparență în 
gestionarea resurselor, la favoritismele lor, întocmai 
cum pe vremuri funcționa revista Săptămâna. 

Nu mi-aș fi imaginat în anii nouăzeci, când 
publicam măcar o dată pe an acolo, că această revistă 
emblematică va ajunge o tribună pentru carieriști și 
belferi literari, unii deveniți așa între timp. Păcat de 
unele contribuții foarte bune!  

Unele reviste parcă sunt făcute doar pentru 
armata de sute de autori care încă „trebuie” primiți în 
breaslă pe „repede înainte” pentru suplimentul de pensie 
și pentru asigurarea masei critice de votanți, care, toți, 
au nevoie pentru asta, desigur, de multe cronici.  

Noroc că mai există, încă, reviste care 
echilibrează balanța. Astfel, sunt încântat că Observator 
cultural reușește să mențină un aer de normalitate prin 
încurajarea spiritului critic și prin conectarea la realitatea 
culturală de azi și luptă astfel pentru valoare. În ultimii 
ani, a apărut și o revistă de proză scurtă, Iocan, foarte 
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bună, prin selecția serioasă a autorilor și textelor și 
prin intenția redactorilor de a reanima acest gen literar. 
Poesis international este, la fel, un reper autentic, cu 
deschidere spre lume. Vatra se păstrează și ea în zona 
cât se poate de onorabilă, mai ales prin organizarea 
numerelor tematice și prin calitatea textelor. Orizont 
este eclatantă adesea. La fel Dilema, care acoperă 
în bună parte și un spectru extraliterar și poate fi un 
exemplu pentru revistele strict literare. Cafeneaua 
literară, scoasă undeva în provincie, este peste 
nivelul unor reviste cu tradiție. Transilvania reușește 
performanța să capete popularitate fără să iasă din 
rigorile academice. Unele dintre acestea și încă altele, 
trebuie să observăm însă, funcționează în margine cel 
mai adesea, în unele cazuri chiar underground, iar 
aceasta spune mult despre cât de sănătos este mediul 
literar de la noi. 

Din păcate, destule dintre cele bune au mai și 
dispărut între timp. De exemplu, nu demult, revista 
Cultura întreținea un spirit viu în mediile literare. La 
fel, o revistă online precum Prăvălia literară reușea 
să umple nevoia de dialog și problematizare, iar 
Liternautica, o revistă online foarte bine structurată și 
la care am colaborat și eu cu drag câțiva ani tocmai 
pentru că îmi oferea un spațiu de respirație liberă, și-a 
încetinit și ea din păcate activitatea. Revista Timpul de 
la Iași era, la fel, conectată chiar la spiritul timpului, 
dar partea bună este că a revenit în peisaj, dă semne 
excelente și acum, cu o nouă echipă, reușește să fie la 
înălțime.

Am sentimentul că nu literatura îi mână în luptă 
pe cei mai mulți dintre redactori, ci interese locale foarte 
terestre, că toate conexiunile lor, chiar și atunci când ar 
avea anvergura intelectuală și culturală să se ridice mai 
sus de „provincia deserta”, fac parte dintr-un peisaj de 
cumetrie literară în care preferă să se complacă și care 
nu poate să ducă la nimic bun. 

Nu am făcut o documentare propriu-zisă  pentru 
a răspunde acestei anchete. Încerc să spun câte ceva 
aici despre o impresie cât se poate de subiectivă, așa, la 
prima vedere, cum sunt mai toate impresiile. 

De altfel, mărturisesc că în ultimii douăzeci de 
ani nu am avut o plajă prea mare de alegere când am 
avut de trimis ceva pentru publicare, a trebuit să fac un 
adevărat inventar și să mă gândesc serios dacă în aceste 
condiții mai merită să public sau nu. 

Am citit și eu, ca toată lumea, articolul lui Ion 
Simuț, poate cel mai aplicat apărut în ultimii ani pe acest 
subiect. Și chiar dacă majoritatea ideilor și punctelor 
de vedere exprimate acolo de criticul orădean sunt în 
acord cu realitatea, reacțiile au fost de punere la colț a 
autorului, disproporționate și jenant de ostile, ceea ce 
arată că lumea noastră literară nu este pregătită pentru 
circulația liberă a ideilor, ca să spun așa.

2. Ediția tipărită are rolul ei, firește, pentru că 
menține un reper de durabilitate. În Occident, cum 
bine se știe, revistele care au și versiunea „print” în 

paralel cu ediția „online” au o cotă mai înaltă, sunt 
mai căutate de scriitori pentru „submission” și au 
exigențe mai mari la selecția ofertelor. Multe dintre 
legendarele reviste au ales, în noile condiții aduse de 
Internet, să-și mențină statutul de reviste tipărite chiar 
dacă au trecut online, cu abonați și cumpărători, cu 
școli și universități între abonați și așa mai departe. 
Ediția tipărită are avantaje deloc de neglijat: lungimea 
textelor poate fi mai mare (în paralel, versiunea online 
va conține doar câteva pasaje, pentru că cititorul pe 
Internet citește cu precădere texte scurte), atenția 
cititorului nu trebuie să fie împărțită cu alte link-uri 
și reclame, nu este nevoie de motoare de căutare. În 
principiu, este util să funcționeze ambele versiuni, 
pentru că se potențează reciproc.

3. Nu prea știu cum fac redactorii selecția. Pot 
doar să constat, cum spuneam, că nu scriitorii buni se 
îngrămădesc în paginile celor mai multe, ci mai degrabă 
amatori și veleitari. Și atunci probabil că iei din ce 
primești. Din cât se vede, revistele nu se mai țin de 
practica nobilă și elegantă de a invita un scriitor sau o 
scriitoare să colaboreze și de a-i susține mereu pe toată 
perioada colaborării, motivându-i și cultivându-i, de a 
ieși în față cu ei și de a face evenimente pe seama afilierii 
cu ei. Pare că redactorii se complac în ideea că are balta 
pește, așa că nu se mai agită să caute, să motiveze, să 
încurajeze, să cultive. Foarte probabil, atunci când banii 
vin oricum de la „centru”, necondiționat, se întreabă 
de ce să-și mai bată capul. Mai este și criteriul afilierii 
de grup (ca să nu spun „de gașcă”), în care redactorii 
se publică și se firitisesc între ei, la schimb. Sunt pline 
provinciile literare (și nu neapărat numai cele care țin de 
geografie) de situații care ar fi de un comic caragialian 
dacă nu ar fi jalnice.

4. Este și o chestiune de perseverență individuală. 
Dacă autorul sau autoarea scrie bine, va fi remarcat(ă), 
mai devreme sau mai târziu, de redactori și publicat(ă) 
până la urmă. Este important însă să bată la ușa din față, 
nu să încerce intrarea prin intervenții și alte metode de 
acest tip. 

Oricum, nu prea mai văd rubricile de poșta 
redacției la reviste, așa că nu știu cum se descurcă acum 
tinerii poeți și prozatori ca să-și vadă scrierile publicate. 
De fapt, cred că îi găsim pe rețele și pe bloguri. Și 
nici nu am văzut incluse în textele de prezentare ale 
revistelor niște reguli clare (teme, profil, deadline pentru 
contribuții, termene de răspuns din partea redacției 
etc.), așa cum au revistele din Vest. Și nu prea mai 
există nici buna și civilizata practică a răspunsurilor la 
e-mail-uri sau scrisori. Ținerea corespondenței la zi ar fi 
minimul semn de civilizație, numai că obiceiul acesta, 
care în Occident este ca o lege, la noi este văzut ca 
un lucru lipsit de importanță. Și atunci, mulți scriitori 
care se autopropun nu au parte de răspuns, își trimit 
autopropunerile în gol și totul se pierde în devălmășia 
timpului.
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5. Viața literară de azi este în primul rând, 
din păcate, viciată de derapaje din partea conducerii 
Uniunii Scriitorilor. Compromiterea premiilor, 
modificarea statutului pentru a permite președintelui 
extinderea numărului de mandate în funcție, excluderile 
abuzive, slăbirea criteriilor de primire de noi membri, 
excursionări și favoritisme, toate acestea dau un semnal 
prost în mediile literare. Nu excluzi din organizație 
scriitori importanți instrumentând comisii de excludere 
orwelliene doar pentru că au puncte de vedere critice 
legate de activitatea ta ca președinte și în același timp 
te miri că nu ai parte de concordia. Mai grav, cei care 
nu înțeleg să se supună și să fie... „pe linie” devin 
„netalentați”, „neimportanți”, deși tot tu, în calitate 
de director al revistei România literară, de exemplu, 
îi publicai frecvent și îi considerai până mai ieri niște 
scriitori foarte buni. 

Dar să zicem că lumea literară este mai mult 
decât Uniunea Scriitorilor, așa cum și este. Chiar și așa, 
este greu în general în România să te menții cât de cât 
independent ca scriitor fără să ai parte de consecințe 
care mai de care mai aiuritoare. Pur și simplu se rărește 
lumea în jurul tău. Este o luptă de dus aici. Nu numai că 
începi să nu mai ai acces la evenimente importante și așa 
mai departe, dar cărțile tale nu mai sunt recenzate (deși 
până mai ieri aveai multe cronici la fiecare apariție), 
iar aceasta se întâmplă uneori în timp ce în străinătate 
interesul pentru scrisul tău este în creștere. Mai mult, 
începi să îți găsești greu editori, iar cei pe care i-ai avut 
devin experți în a oferi tăcere sau, în cel mai bun caz, 
explicații oficiale și refuzuri politicoase. Foarte triste și 
descurajante aceste situații! 

Cui îi pasă însă la noi de toate aceste probleme 
care țin de caracterul oamenilor și de apele schimbătoare 
ale politicii literare, care, apropo,  stau mai mereu în 
umbra politicii propriu-zise? Lumea merge înainte 
lipsindu-se cu ușurință de principiile și „fixurile” tale 
etice. Singurul lucru care te face să continui este, firește, 
convingerea că scrisul tău contează. Și, bineînțeles, 
mai sunt bucuria și plăcerea de a scrie pur și simplu de 
amorul artei.  

Ca să nu mai spun că nici alte instituții culturale 
nu se omoară după meritocrație și promovarea valorilor 
literare neapărat. Constați doar cum sunt trimiși „la 
export”, de exemplu, cu o perseverență demnă de 
cauze mai bune, doar unul sau doi-trei scriitori, aceiași 
mereu, când la îndemână sunt cel puțin 30 de primul 
raft. Este și aceasta o poveste „românească” despre 
care se vorbește, cred, prea puțin. Cum să spun? Sunt 
totuși aici niște resurse prețioase risipite aiurea. O 
diversificare a ofertei ar fi în avantajul tuturor și tocmai 
de aceea mă mir de această politică ciudată și oricum 
păguboasă. 

Bineînțeles că un scriitor bun își găsește până 
la urmă și singur căile spre validare și recunoaștere 
europeană sau internațională (noroc cu Internetul 
acum!), dar dacă ar fi și sprijinit de aici din țară atunci 
șansele de a reuși ar fi și mai mari. Tot așa cum, invers, 

un scriitor bun lipsit de susținere riscă să se rateze, cum 
se spune, pentru că energiile sunt limitate, iar rezistența 
nu funcționează la infinit. 

E adevărat, au apărut în ultimii ani și niște 
festivaluri internaționale de poezie, literatură și 
traducere care îmbunătățesc considerabil viața literară. 
Am fost invitat la câteva dintre ele, deci nu pot fi bănuit 
de vreo frustrare personală legată de aceste remarcabile 
și demne de laudă evenimente dacă spun că am, totuși, 
în legătură cu ele același sentiment de „cerc închis”, de 
lipsă de deschidere, de ignorare în continuare a unor 
valori, același sentiment că literatura se face mereu în 
altă parte. 

Este un peisaj cam trist în general în care scriitori 
foarte talentați se risipesc fatalmente în niște agitații cu 
iz local, consumându-și timpul și energiile în efortul 
eroic de a împăca cerințele vieții cu dorința ardentă de 
a-și construi opera, iar aceasta se întâmplă și din cauză 
că instituțiile specifice au parcă alte obiecte de activitate 
decât literatura, iar societatea nu are încă maturitatea 
și anvergura educațională și culturală de a compensa 
aceste anomalii.

6. Există o oarecare libertate la multe reviste, însă 
când ești finanțat de Uniunea Scriitorilor nu mai poți 
să spui adevărul despre situațiile anapoda din această 
organizație și din lumea literară, așa cum ar trebui pentru 
a rămâne în conexiune cu timpul. Cum va îndrăzni, de 
exemplu, o echipă redacțională a unei reviste aflate sub 
tutela Uniunii Scriitorilor să susțină și să promoveze un 
scriitor exclus de comisiile ei staliniste sau pe unul care 
și-a dat demisia în acel context? O revistă există pentru 
cititorii unui timp care se reflectă în paginile ei, așa că nu 
poate pluti în sferele înalte ale „culturii pure” ignorând 
ideile, temele, problemele epocii fără să plătească un preț 
al restrângerii interesului din partea cititorilor. Apoi, cum 
să fie independente revistele literare când în societate în 
ansamblu scriitorii nu prea s-au remarcat prin civism și 
curaj? Este o legătură între toate aceste nuanțe, orb să fii 
să nu le vezi. Prin urmare, independența este în suferință 
și ea din aceste motive, dar și din altele.

7. Nu este nevoie să inventăm roata. Sunt aceleași 
practici de totdeauna ale marketing-ului, cu unele 
elemente specifice unei publicații literare: promovarea 
pe diverse căi (inclusiv pe Twiter, Facebook și Youtube), 
design modern și atrăgător, crearea unei pagini web, 
posibilitatea de abonare la newsletter, ieșirea în public 
cu fiecare număr apărut, lansări, conferințe, invitații, 
evenimente, accesul ușor la cumpărare și abonare, 
prezență pe rețelele de socializare, instituirea unui 
premiu serios pe care să îl ofere anual revista celor 
mai bune creații, teme de actualitate, colaboratori de 
prestigiu care să publice constant în paginile revistei, 
contracte cu difuzorii de presă și încă altele. Oricât ar fi 
de bună, o revistă trebuie promovată pentru a ajunge la 
cititori. Așa sunt timpurile și așa este și firesc.
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Liviu Ioan STOICIU

Ce s-ar face viața literară fără reviste

1. Avem o sumedenie de reviste literare / de 
cultură, slavă cerului. Poate prea multe (ținând cont 
că majoritatea sunt publicate pentru a mai stinge din 
vanitățile scriitoricești; calitativ, fiind puse sub semnul 
întrebării, eufemistic spus). Apar pe banii statului (consilii 
județene, primării, Ministerul Culturii și AFCN), puține 
apar pe bani privați, în principal ai unor editori (editori 
care apelează la sponsori cu posibilități financiare mai 
generoase). Revistele țin la foc mic literatura română, 
sunt o supapă pentru toți scriitorii, mai mult sau mai puțin 
valoroși. Apar mai ales publicații de nișă (prea multe cu 
texte literare și critice sub orice critică), ele au rolul de a 
atenua frustrările creatoare ale fiecăruia, că nu e scriitor 
care să nu aibă unde să-și publice „producțiile” și în care să 
nu aibă parte de o cronică literară onorabilă – sigur, puteți 
să puneți în ghilimele „scriitorul” sau „cronica literară 
onorabilă”...  La bază stând „gândirea slabă”, eventual, 
contrafăcută, care mai salvează din aparențele vremurilor 
postmoderniste (sau, mai cu moț, postumaniste) pe care 
le trăim. Important e că avem evantaie de reviste care 
satisfac mai toate pretențiile cititorilor (că scriitorul e și 
cititor al propriei opere; alți cititori mă tem că nu mai 
există azi în afară de scriitori de toată mâna, cum se 
laudă). Eu aplaud bogăția de reviste literare / de cultură, 
în spatele lor stau redactori-șefi / directori / manageri cu 
personalitate accentuată, scriitori care se impun și prin 
acest gen de publicitate (că lor le sunt îndatorați scriitorii 
care sunt publicați cu poezie sau proză; sau despre cărțile 
cărora se mai scrie o recenzie). Lasă că sunt și reviste care 
organizează manifestări (tip „Zilele revistei...”) și împart 
premii, sau chiar scot cărți. E un aparent echilibru ținut 
cu aceste numeroase reviste de un nivel calitativ mediu, 
nu întâmplător Uniunea Scriitorilor le-a acordat în titlu la 
multe din ele egida Uniunii Scriitorilor – așa, nu contează 
numai „elita” scriitoricească, e împăcată și capra și varza, 
ierarhiile literare pot fi relativizate, scriitorii de toate 
calibrele se pot lăuda că nu sunt chiar „marginalizați”... 
Fără reviste n-am mai avea viață literară. Revistele care 
contează, repet, duc trena literaturii române.

2. Pentru mine, fără ediție tipărită, revista online 
nu are posteritate (inclusiv arhivarea / „salvarea” ei 
depinde de internet, care există sau nu; internetul nu 
înlocuiește colecția „print” din bibliotecă). Sunt cititor 
de reviste online, e adevărat – am acces la ele, altfel nu 
aș avea de unde să fac rost de revista print (dacă nu o 
primesc prin poștă, prin bunăvoința redactorului-șef care 
mă trece pe lista lui de protocol; sau o iau din redacția 
Viața Românească, pe unde mai trec, revistă sosită „la 
schimb” între redacții, sau dacă fac abonament). De 
altfel, eu nu cunosc reviste literare care să apară numai 
online, nu și pe hârtie (paginarea în sine asigură apariția 

pe hârtie). A apărut anul ăsta la Brăila o revistă exclusiv 
online (care trebuia să fie tipărită pe hârtie, dar n-a mai 
fost, din lipsă de finanțare), intitulată Colocvii dunărene, 
scrie pe ea „Publicație literară, online, a Centrului 
de Studii Dunărene al Academiei Române din cadrul 
Muzeului Brăilei Carol I”, are și redacție (director Ionel 
Cândea, redactor-șef Viorel Coman), au apărut patru 
numere, e serioasă, „profesionistă”, cu sumar de bun 
augur – dar eu n-o pot considera decât o revistă „care nu 
există”, chestiune de prejudecată. Sau, tot de curiozitate, 
primesc regulat pe e-mail o revistă în format PDF (cu 
un titlu ciudat, Constelații diamantine, care apare la 
Craiova „sub egida Ligii Scriitorilor Români și a Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România”, redactor-șef Doina 
Drăguț), habar nu am dacă apare pe hârtie, pentru mine e 
o revistă fantomă. Știu că la Craiova apar pe hârtie (și le 
poți citi și online, dacă insiști) mai multe reviste literare: 
Ramuri, Mozaicul, Autograf MJM, Scrisul Românesc, 
Noul Literator; nu știu dacă mai apare Lamura, n-o 
găsesc pe internet). După cum merg vremurile, noii veniți 
în literatură se mulțumesc și dacă își publică textele 
literare pe platforme online (unele se numesc reviste; mai 
nou, una intitulată 8 Motive e atotprezentă pe Facebook), 
pe bloguri ale scriitorilor și pe site-uri literare (tip Scena 
9), rar apelează la revistele literare profesioniste, care 
contează (doar dacă au în redacție „douămiiști care nu 
vor să audă de Uniunea Scriitorilor”, scriitori sau critici, 
sunt promovați, la inițiativa revistei; tip Vatra, Steaua, 
Familia, sau Bucovina literară, Mozaicul, Euphorion). 
Sigur, depinde la ce tineri facem referință, fiindcă toate 
revistele publică noi veniți... Rămas de modă veche, mie 
îmi place să am revista de hârtie în fața ochilor atunci 
când public în ea un text, și să o păstrez.

3. În principal, redacția cere colaborări de la autori 
cu o cotă literară, pentru a ține revista la un anumit nivel 
de credibilitate, număr de număr. Rubricile revistei sunt 
negociate de redactorul-șef. Desigur, vin și colaborări 
din partea autorilor din proprie inițiativă (eu nu fac parte 
dintre aceștia; colaborez cu o revistă literară, oricât ar 
fi ea de prizărită sau de anvergură, numai dacă „mi se 
cere colegial o colaborare”, nu-mi place să dau peste 
nimeni, fiecare revistă are felul ei de a fi și interesul de a 
promova, fie și întâmplător, un nume sau altul; personal, 
mă simt onorat când sunt solicitat să colaborez la o 
revistă literară, nu am prejudecăți). S-au relativizat cam 
toate din anul 2000 încoace, revistele literare nu mai sunt 
„redacții cu pretenții de instituții”, s-au deschis în lături 
toate porțile. Din câte știu, redactorii-șefi taie și spânzură 
într-o redacție, subiectivismul lor impune o colaborare.

4. Depinde de revistă. La revistele de soi editate 
de Uniunea Scriitorilor (România literară – fanion, Viața 
Românească, Apostrof, Orizont, Ramuri, Luceafărul, 
Steaua, Convorbiri literare), de exemplu, se triază 
textele primite de la autori (nesolicitate de revistă): dacă 
au valoare, apar, nu se ține cont de cine anume e autorul, 
debutant sau consacrat, poet, prozator, eseist, critic 
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literar. La fel, la revista Vatra, observ asta din postura de 
cititor (sunt cititor al revistei Vatra de la apariție; și azi o 
consider o revistă de primă mână, constant substanțială). 
Până să se schimbe statutul, era la vârf și revista Familia, 
în acest sens al publicării textelor literare valabile. Regret 
că a dispărut de pe piață o revistă cu contribuții critice de 
excepție, Cuvântul. Pe de altă parte, apropo de contribuții 
critice de excepție, nu sunt un fan al „politicii literare a 
excluderii” dusă de Observator cultural (sau de Poesis 
Internațional). De interes rămân reviste conduse de 
scriitori de succes, de la Discobolul, Euphorion, Arca, la 
Hyperion, Ex Ponto, Scriptor, Expres cultural, Poesis. De 
citit rămân și reviste nou apărute, de la Tomisul cultural 
la Neuma și Libris (apropo de Brașov, unde apare Libris, 
a dispărut ASTRA. Literatură, artă, idei, mare păcat). 
Echilibrate, în felul lor, bune, exploatând provincia 
literară sunt și Mișcarea literară, Contemporanul, 
Bucovina literară, Ateneu, Argeș, Tribuna, Acolada, 
Banchetul, Nord Literar, Caiete Silvane, Ardealul literar, 
Feed Back, Scrisul Românesc. Aceste titluri de reviste 
îmi vin acum în minte. Altfel, „celelalte” reviste (cu 
zecile) dau impresia că publică autorii fără nici o noimă – 
așa cum le primesc, unele acceptabile, dar majoritatea de 
duzină, fără măcar să fie corectate.

5. Și dacă n-ar fi ruptura dintre tinerii douămiiști 
(mă rog, a celor care blamează „expirații” din Uniunea 
Scriitorilor, care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor 
sau au demisionat din Uniunea Scriitorilor) și restul 
scriitorimii române, de bună credință, n-aș zice că viața 
literară e sublimă (sigur, nu lipsește cu desăvârșire). 
Parcă era mai mult entuziasm, mai mult zgomot după 
Revoluție, până în anii 2000; azi s-a intrat într-un fel de 
lehamite a lui „lasă-mă să te las”... Pe de altă parte, în 
România scriitorul profesionist se confundă cu a fi sau 
nu membru al Uniunii Scriitorilor (ea validează statutul 
de scriitor, dacă nu e impropriu zis). De câțiva ani s-a 
desprins un mic grup de scriitori din Uniunea Scriitorilor 
și a încercat să se substituie conducerii actuale (aleasă 
legal) a Uniunii, a deschis... sute de procese împotriva ei 
(a conducerii Uniunii) și a ajuns să conteste până și dreptul 
Uniunii de a fi „persoană juridică de utilitatea publică”, 
practic încercând să o execute fizic. E mare tulburare 
în Uniunea Scriitorilor provocată de acești „reformiști” 
(cum se autodenumesc, fără nici o acoperire morală), 
care influențează nefast viața literară, tacit (lasă că de 
vreo lună și o instituție a statului, Ministerul Finanțelor 
a cerut desființarea Uniunii Scriitorilor, e o nebunie 
în curs). Altfel, în ultimii 30 de ani s-au înmulțit de-a 
dreptul incredibil revistele literare (reviste care întrețin 
viața literară; o tot repet, fără reviste literare habar n-am 
avea că sunt scriitori și cărți în România, manifestări 
literare și critică literară) și numărul editurilor dispuse să 
publice literatură originală, normal ar fi să avem parte de 
o viață literară ideală. Chiar dacă lipsește agentul literar 
de legătură. Din nefericire, spiritul critic și autocritic lasă 
de dorit la majoritatea revistelor literare (care ar trebui 
să facă ordine și în aparițiile editoriale; e prea multă 
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„maculatură” pe piață). Nu spun că revistele își apără 
cu dinții teritoriul și-și promovează strict apropiații care 
le împărtășesc opțiunile. Istoriile literare apărute (atâtea 
câte sunt; de reper, însă, rămâne numai Istoria critică a 
lui N. Manolescu) au pus pe baricade adverse scriitorii 
și criticii, la fel „Lista canonică a literaturii române” 
(poezie, proză, critică), ba chiar și „Lista lui Manolescu” 
(pusă la cale prin consultarea a 20 de critici, de fapt; ei se 
recunosc și în juriile de la premiile naționale acordate, de 
la premiile Uniunii Scriitorilor; primează criteriul estetic) 
vehiculată la Gala Poeziei anuale. Ierarhiile în rândurile 
scriitorilor făcute de critici de seamă, mai mereu în 
schimbare, deranjează la noi și după 150 de ani de 
literatură performantă, schimbarea gustului și a pretenției 
originalității operei lăsând de căruță standardele evoluției 
naturale și notele date la un moment dat. Altfel, viața 
literară la noi înseamnă suma vieții particulare a fiecăruia 
dintre scriitori și critici (fiecare e altceva, o identitate 
nerepetabilă), cu neliniști, nemulțumiri, neîmpliniri.

6. Surâd la această întrebare, care n-ar trebui să 
aibă decât un răspuns: după o Revoluție, libertatea de 
opinie e asigurată în deplinătatea facultăților mintale 
de „regimul democratic instaurat”. Surâd fiindcă sunt 
pățit, anul trecut, nu tocmai la începutul „pandemiei”, 
Dan Cristea (redactor-șef la Luceafărul) a refuzat să 
publice un text (cerut mie la o anchetă a revistei) în care 
îl trăgeam de mânecă, sobru, pe președintele Uniunii 
Scriitorilor (pe motiv că a cerut public, exagerat, să li se 
retragă dreptul la opinie celor care nu cred în restricțiile 
luate oficial legate de Covid), să nu-l supere. Am surâs 
dezamăgit de asemenea practici „necolegiale” demult 
uitate și am publicat imediat acest text în revista Argeș 
(unde aveam rubrică) – și nu s-a supărat nimeni, nici 
Domnul Manolescu, vizat. Pentru mine independența de 
opinie civilizată nu se discută (altfel, vorbim de dictatură, 
fie ea, în cazul pomenit, și „sanitară”). În general, însă, 
independența de opinie a revistelor, cel puțin aparent, e 
respectată în limitele interpretării valorii literare (dacă e 
un text slab, îl respingi profesional; dar dacă e un text 
polemic, în care sunt aduse atingeri la onoarea celui 
atacat, atunci poți să-l pui la index, preventiv, știind 
că poate fi dat în judecată autorul pentru „încălcarea 
dreptului la onoare, demnitate, reputație, imagine și viață 
privată”). Sunt greu digerabile cronicile negative la o 
carte sau alta (dar aici nu poți acuza abuzul de libertate 
de opinie). Poate fi nedreaptă libertatea de opinie când 
tinerii douămiiști îi înjură în fel și chip pe cei pe care nu-i 
plac, din mai vechile generații (mai ales dacă au funcții în 
fruntea Uniunii Scriitorilor), minimalizându-i – sunt și eu 
unul dintre cei antipatizați, deși n-am nici o funcție, dar 
sunt de partea celor înjurați de ei, pe care îi admir pentru 
distincție (n-am altă soluție decât să-i ignor pe inamici, 
„e părerea lor, nu mă interesează”; pe Facebook i-am 
blocat, trist).

7. Nu cred într-o soluție realistă pentru difuzarea 
revistelor literare în țară – fiindcă nu există cititori. Mai 
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citesc reviste doar scriitorii (cei publicați mai cumpără 
și revista, sentimentali) sau cei debutanți, puțini curioși 
(cu douămiiștii și postdouămiiștii e o problemă, cei mai 
mulți refuză clasicul model de revistă literară aflată pe 
piață, print, de parcă n-ar mai avea viitor; debutanții se 
mulțumesc să se citească între ei pe internet). Ne e greu 
să recunoaștem asta. Cu atât mai dezavantajos e să pui 
o revistă la vânzare (deși cele ale Uniunii Scriitorilor au 
preț simbolic; le găsești și la mall-uri, la Inmedio; sau 
la librăriile Humanitas), cu cât revista poate fi citită pe 
internet. Iar dacă n-o pui pe internet, n-o mai citește chiar 
nimeni, neavând de unde să o ia (mai ales cei care stau în 
orașe mici sau la țară, departe de un mall sau o librărie; 
distribuția fiind o proastă afacere; lasă că firmele de 
comercializare refuză revistele „nevandabile”, de regulă; 
sunt doar câteva excepții de reviste literare puse la 
vânzare, care se cumpără accidental). O soluție nerealistă 
ar fi să faci abonamente (să repeți soarta revistelor literare 
de dinainte de 1947, care n-aveau altfel de difuzare; în 
afară de abonament, mai circulau prin schimburi gratuite 
între redacții sau între scriitori, colaboratori sau nu ai 
revistelor).

Lucian VASILIU

Independenţa ca sumă a dependenţelor

1. Peisajul chiar există. Fără control ideologic, 
precum în sistemele totalitare. Libertatea presei nu 
este o glumă. În relieful de astăzi, se simt amprentele 
străbunicelor de odinioară, precum publicațiile sub 
formă de calendar bisericesc, de foi administrative, 
militare, dar și cu subtil discurs cultural-unionist, precum 
Albina românească (Iași, Gheorghe Asachi) și Curierul 
românesc (București, Ion Heliade Rădulescu), ambele 
apărând în anul 1929. Nu uităm prima Lege a presei, 
adoptată în 1862, în timpul domniei lui Alexandru Ioan 
Cuza.

Rămâne ca reper, și în contimporaneitate 
(sic!) Programul revistei Dacia literară (Iași, Mihail 
Kogălniceanu, 1840).

Ca remarcă de exuberanță (precum în perioada 
interbelică), aș sublinia varietatea de gazete: culturale 
(unele discutabile), sportive, economice, medicale, 
militare, umoristice. Unele închinate poeziei, altele 
doar prozei. Unele cu profil creștin, altele dedicate 
pompierilor. Doar cititori să fie, că oferte există, câte 
flori sunt în câmpie!

2. Revista în formulă clasică, pe hârtie, este și va 
fi utilă mult timp, pentru marile biblioteci, pentru arhive, 
pentru colecționari și cercetători. Edițiile on-line sunt o 
completare fericită a actului informativ și formativ, sub 
semnul progresului tehnic inimaginabil odinioară!

3. Fiecare publicație are criteriile, principiile, 
strategiile ei (precum Gândirea interbelică, Sportul 
popular postbelic sau Cațavencii post-moderni!).

Nu mai există cenzura sistemelor totalitare. 
Poate, din ce în ce mai ridiculă, așa zisa „corectitudine 
politică”.

În cazul revistelor la care am trudit, criteriul 
prioritar a fost valoarea (ca în timpurile junimiștilor 
lui Titu Maiorescu). Astfel am trecut prin redacțiile 
Dialog (publicație studențească, Iași, anii 1977-1980, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), Dacia literară 
(serie nouă, pe care am pornit-o în 1990, la Muzeul 
Literaturii, Iași, împreună cu mult regretații critici 
literari Val Condurache și Daniel Dimitriu), Convorbiri 
literare (serie nouă, la reapariția căreia am pus umărul 
în anii 1996-2000, Iași, filiala Uniunii Scriitorilor) și, 
din 2015, revista Scriptor (Iași, editura Junimea).

4. Nu publicăm tot ce primim! Nu susținem 
ignaritatea, grafomania, impostura! La revista 
Scriptor, de pildă, avem trei rubrici permanente, 
dedicate LIMBII ROMÂNE, susținute de Emina 
CĂPĂLNĂȘAN (Universitatea din Timișoara), Laura 
Carmen CUȚITARU (Universitatea din Iași) și Cristina 
FLORESCU (Institutul de Lingvistică „Philippide”, 
Iași).

Din păcate, există și „reviste” impostoare, fără 
cap și coadă, care publică la grămadă, inclusiv texte 
„haiducite”, fără nici un respect pentru dreptul de autor, 
copyright etc. Deseori cu bani publici.

Din fericire, spiritul critic (atât de bine definit 
de G. Ibrăileanu, de pildă) renaște treptat, treptat. Încă 
avem îndemn labișian în „Lupta cu inerția”!

5. Ne situăm într-o lume a libertății evidente. 
Reconstituim, restituim, restaurăm. Dau de exemplu, 
mereu, Memorialul de la Sighet (Ana BLANDIANA, 
Romulus RUSAN, Gheorghe BÂRLEA). Sau 
Memorialul durerii (TVR, Lucia HOSSU-LONGIN). 
Putem dialoga, fără restricții, cu Dorin TUDORAN, 
Virgil TĂNASE, Basarab NICOLESCU, Emil 
HUREZEANU, Matei VIȘNIEC. Suntem în dialog cu 
diaspora, exilul, migrația. România de EST (Chișinău, 
Cernăuți, Universitatea „Alecu Russo” din Bălți) nu 
mai este un spațiu sovietizat. Comunicăm cu Valea 
Timocului (încă insuficient) sau cu preoți-scriitori 
români stabiliți în S.U.A., Canada sau Spania.

La capitolul strict, dedicat revistelor, remarc 
sprijinul financiar al Guvernului, pentru presa culturală 
care apare sub auspiciile Uniunii Scriitorilor, dar și 
publicații cu profil special, precum Limba română (de 
la Chișinău), Alecart (excepțională revistă școlară, Iași-
Suceava), Scena 9 (București).

În sediul editurii Junimea deținem, alfabetic, 
presă culturală, așezată într-o colecție, pe care, la 
început de fiecare an viitor, o donăm Bibliotecii Centrale 
„Mihai Eminescu” (a Universității „Alexandru Ioan 
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Cuza”) sau Bibliotecii Județene „Gheorghe Asachi”. 
Menționez câteva titluri (naționale, județene, locale, de 
tot interesul): Apostrof (Cluj-Napoca), Ateneu (Bacău), 
Bucovina literară (Suceava), Caiete silvane (Sălaj), 
Conta (Piatra Neamț), Contrafort (România de est, 
Chișinău), Dilema Veche (București), Discobolul (Alba 
Iulia), Ex-Ponto (Constanța), Hyperion (Botoșani) 
Luceafărul de dimineață (București), Neuma (Cluj-
Napoca), Observator cultural (București), Poesis (Satu 
Mare), Revista literară (Chișinău), România literară 
(București), Scrisul românesc (Craiova), Steaua (Cluj-
Napoca), Vatra (Târgu Mureș), Viața românească 
(București). Sunt și reviste pe care ni le-am dori, dar nu 
le primim la redacție, la schimb cu publicația noastră, 
SCRIPTOR (apărem cu numere duble, din 2 în 2 luni). 
Suntem beneficiarii unor publicații anuale, trimestriale, 
lunare, săptămânale. Unele, doar on-line (din S.U.A. 
sau din Germania).

Din păcate, constatăm POLUARE intensă și în 
teritoriile presei (maculatură cât să înecăm un braț al 
Dunării deltare!). Serviciile de salubritate culturală au 
mult de lucru!

6. Independența este, deseori, încă, suma 
dependențelor! Uneori, a dependințelor! „Câte bordeie, 
atâtea obiceie!” Liberi la înălțat zmeie!

7. Solidaritatea de breaslă, mai puțin ipocrită, ne 
poate verticaliza mai bine! Abonamentele încă au rămas 
o soluție. Finanțarea mai consistentă și revitalizarea 
bibliotecilor (de toate felurile, de la cele școlare la cele 
municipale). Programe culturale mai clare, la nivel de 
AUTORITĂȚI locale, regionale, naționale.

Promovare. Reclamă. Publicitate.
Dau exemple:
- Revista culturală de la Radio TRINITAS 

(Teodora STANCIU);
- Piper pe limbă de la TVR (Robert ȘERBAN);
- Ghici cine vine la cină? (TVR, Vasile ARHIRE);
- Emisiunile realizate în România de peste Prut 

de scriitorii Ana BANTOȘ, Emilian GALAICU-PĂUN 
și Nicolae LEAHU, precum și la Radio Cernăuți, de 
scriitori din Bucovina de Nord.

Nicolae OPREA

Diversitate şi independenţă de opinie

1. Peisajul revuistic românesc din mileniul al III-
lea impresionează printr-o  mare diversitate şi răspândire 
teritorială echitabilă. Dacă am compara peisajul  de azi cu 
fenomenul efervescent al anilor imediat post-comunişti 
care a fost temperat brusc la mijlocul anilor ’90 de 
o mai perfidă modalitate de control al presei, cenzura 
economică, situaţia pare să fie stabilă în actualitate. 
Au (re)apărut între timp – păstrându-şi continuitatea şi 
profilul – reviste cultural-literare în marile centre urbane 
din judeţe vitregite de tradiţia revuistică (întreruptă 
intempestiv), precum Alba Iulia, Arad, Botoşani, Satu 
Mare, Suceava, Târgovişte, Bârlad, Ploieşti, Turnu 
Severin, Zalău etc. Mai mult decât atât, sunt mari oraşe 
din provincie, excluzând capitala ţării, în care fenomenul 
revuistic e susţinut de 3-5 reviste (dacă nu mai multe; 
unele, efemere), din iniţiative private ori subvenţionate  
de primării sau consilii judeţene: Cluj, Iaşi, Timişoara, 
Craiova, Târgu Mureş, Constanţa, Bacău, Sibiu, Braşov, 
Piteşti ş.a. Aşadar, putem vorbi de o geografie a presei 
literare cu extindere îmbucurătoare.

2. Cu această întrebare, tonalitatea optimistă 
dinainte  este serios diminuată. Întrucât concurenţa dintre 
tipar şi internet a ajuns la cote pe care cei din generaţia 
noastră, formaţi în cultul cărţii / revistei de hârtie, nu 
şi le puteau închipui în anii formării. În momentele de 
pesimism, am impresia că cititorii s-au împărţit în două 
categorii de vârstă şi formaţie: bătrânii care au rămas (în 
majoritate) partizanii ediţiei tipărite a revistei – şi tinerii 
care devin pe zi ce trece adepţii ediţiei on-line. Această 
părere dezamăgitoare mi-a fost întărită de studenţii de 
la Litere lipsiţi de plăcerea lecturii tradiţionale (mi-
am dat seama la examene sau seminarii), preferând 
modalitatea lecturii de la distanţă a cărţilor şi revistelor 
de referinţă. Trebuie să recunosc că sunt un cititor de 
şcoală tradiţională (de concepţie conservatoare !?) şi 
sunt atras de revista mirosind a tuş tipografic. Poate şi 
din cauza dioptriilor în creştere la ochelarii mei de citit. 
Oricum, numeroase reviste din zilele noastre s-au adaptat 
din mers la modalitatea mixtă a comunicării cu cititorul 
prezumtiv, expunând mai întâi ediţia on-line.

3. Primind, acasă sau pe adresa Filialei U.S.R., 
o serie de reviste din ţară, am realizat că în majoritatea 
revistelor din provincie primează criteriul selecţiei 
zonale, alături de cel valoric, bineînţeles. În chip firesc, 
s-au coagulat grupări de scriitori din toate generaţiile în 
jurul fiecărei reviste dintr-un oraş sau altul, provenind 
din arealul intelectual respectiv. Sunt convins, de 
altfel, că specificul unei reviste derivă din afinitatea şi 
vocaţia colaboratorilor permanenţi, trăitori în acel ţinut 
geografic. În condiţiile dispariţiei treptate a „dreptului 
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de autor” – după modelul unor edituri –, redactorii 
unei reviste cu buget limitat apelează, vrând-nevrând, 
la sentimentul prieteniei în atragerea colaboratorilor 
consacraţi. Excepţie fac cele zece reviste ale Uniunii 
Scriitorilor (începând cu revista-fanion, România 
literară) sau cele subvenţionate corespunzător prin 
Ministerul Culturii, plus câteva pe care forurile locale 
le subvenţionează cu responsabilitate. Mă refer aici la 
proiectul ideal al unei reviste, realizată de profesionişti 
cu experienţă. Din păcate există şi reviste fără identitate 
sau program coerent, care lasă impresia unor culegeri 
eterogene de materiale, inegale valoric (ca să spun: fără 
valoare). 

4. Problema cu autorii îndepărtaţi de climatul 
revistei care îşi propun spre publicare manuscrisele 
(îndeosebi pe calea internetului) este destul de spinoasă. 
După câte mi-am dat seama din experienţa de făcător de 
revistă mai vechi, iar mai nou, din poziţia de consilier 
editorial la Argeş, este foarte greu să-l convingi pe autorul 
respectiv că textele sale nu corespund cu pretenţiile şi 
programul (care nu prea se mai întrevede) ale revistei. 
Dar există şi cazuri – e drept, mai rare – când materialul 
propus (poezie, proză, critică) constituie o surpriză 
plăcută, în sens valoric, fiind vorba de scriitori mai tineri, 
cvasi-necunoscuţi. Este o practică ce caracterizează 
timpul nostru post-modern şi, în plus, bântuit de Corona-
virusul care îngrădeşte comunicarea directă. 

5. Este un peisaj la fel de bogat şi divers precum 
fenomenul revuistic. Numai că este din ce în ce mai 
puţin reflectat pe canalele mass-media; în comparaţie 
cu peisajul politic multi-colorat, de pildă. Este drept 
că imaginea de echilibru şi armonie a vieţii literare 
apare grav deteriorată din pricina unor contestatari fără 
scrupule ai Uniunii Scriitorilor, deghizaţi în procesomani 
zgomotoşi. Aşa se face că polemicile cordiale de 
altădată s-au transformat în schimburi degradante de 
opinii secate de idei. În acest context şi cititorul fidel 
de bibliotecă pare că se îndepărtează de cunoaşterea 
literaturii vii, întreţinută cu ajutorul presei literare. Poate 
că solidaritatea de breaslă a scriitorilor veritabili ar putea 
să îndrepte situaţia.

6. După desfiinţarea cenzurii, în condiţiile deplinei 
libertăţi de creaţie, nu cred că opinia independentă 
ar mai trebui pusă la îndoială. Întrucât independenţa 
de opinie depinde acum de statutul fiecărei reviste şi 
de măsura în care scriitorii care o realizează se simt 
datori faţă de finanţatorii (sau proprietarii) publicaţiei. 
Fiind predispuşi, uneori, spre compromisuri morale în 
exprimare.

7. Cum se întâmplă şi cu răspândirea cărţilor – 
rare fiind cazurile când editurile se implică până la capăt 
în proces -, difuzarea revistelor este aproape aleatorie. 
Efectul difuzării incoerente se vede din scăderea 
dramatică a tirajelor. Majoritatea publicaţiilor, inclusiv 

cele vreo 30 care apar sub egida U.S.R., au tiraje 
cuprinse între trei şi cinci sute de exemplare (după câte 
ştiu din informaţii parţiale). La asemenea modeste tiraje, 
devine evident faptul că aceste reviste se adresează unui 
grup restrâns de intelectuali, cu pregătire filologică, în 
genere. Cu alte cuvinte, nu se acoperă decât o cincime 
dintre prezumtivii cititori, membrii cu drepturi depline 
ai Uniunii Scriitorilor din România. Încurajator este doar 
schimbul amiabil de reviste între redacţii (incluzând 
aici şi colaboratorii constanţi). Şi participarea unora 
dintre ele la târgurile naţionale/ internaţionale de carte 
şi publicaţii literare. O menţiune aparte merită redacţiile 
care au apelat la noile agenţii de difuzare a presei. În 
timpul acesta al izolării impuse de pandemia generalizată 
nu prea se întrevăd alte soluţii. Cred, totuşi, în soluţia 
amplificării sistemului de abonamente. Să nu uităm că 
în perioada interbelică (şi pun timp după), editarea unei 
reviste avea, de cele mai multe ori, sprijinul material al 
unor abonaţi permanenţi, nu neapărat scriitori,  implicaţi 
cu pasiune în fenomenul literar.

Marian Victor BUCIU

Cu predicat și atribut

1. Eu nu știu câte reviste literare apar acum 
în România. Scriu literare, dar ar trebui să scriu, 
dacă nu „literare” (nu!), atunci măcar „culturale”, 
„de cultură”. Dar nici așa nu e exact, ele cuprind și 
alte arte. Deci, de literatură, alte arte și de cultură (se 
presupune în general) – dar să nu confundăm artisticul 
cu culturalul. Ca să ne apropiem de realitate, de 
adăugat că aceste reviste numite literare au și rubrici 
filosofice, lingvistice, științifice, ba chiar sportive. 
Nu le lipsește reflectarea politică. Dacă am glumi, 
am spune: doar horoscoape nu publică. Am cunoscut 
și reviste doar literare, dar cu o calitate artistică în 
scăzută. Nu sunt însă un cunoscător al revistelor 
tinerilor scriitori, ele fiind pasămite eminamente 
literare. Ca interes și valoare, clasarea revistelor la 
noi le-ar găsi de toată mâna, dacă nu chiar de ambele 
mâini. Malițios, s-ar spune că, pe ici, pe colo, par 
scrise și cu picioarele. Toate reprezintă, în bine sau în 
rău (pozitiv e să spunem: în mai puțin bine!) spiritul 
critic-creator al redacțiilor și autorilor textelor. Aici 
simt nevoia să spun scurt și banal că înțeleg calitatea 
critică în primul rând (restul e secundar, nu neglijabil) 
drept laudă pur și simplu: lăudăm ce și pe cine ne 
reprezintă înțelegerea. Ce e critica dacă nu evaluare 
după argumentare? Întâi predicat, apoi atribut. Strânsa 
legătură dintre cele două, mereu nelipsite, conferă 
temei criticii. 

 Am urmărit consecvent nici jumătate dintre 
revistele în care am publicat. Mea culpa? Poate, dar 
să recunosc acum că dacă mi-ar fi trimise toate zecile 
de reviste din domeniu care apar în România, nu le-
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aș citi. Să arunce vorba cine-ar face-o. Nici nu le-aș 
răsfoi, poate că nici nu le-aș deschide pe toate, să nu-
mi fac viața mai infernală decât e ea în mod „obișnuit”. 
Timpul de citit e măsurat oricum, și în definitiv trebuie 
să citim și noi literaturi, dar și filosofii etc., fără a 
reduce viața la lectură. Oricât de numeroase, revistele, 
ca și oamenii, nu-și fac rău unele altora prin existență. 
Își fac însă rău numai când se întâmplă simulacrul 
– (in)voluntar – al criticii. În principal, al elogiului 
nepotrivit, neconvingător, ridicol. 

 Peisajul revuistic, variat, de sus în jos, mai larg 
ori mai îngust, de la muntos la mlăștinos, are făcătorii și 
admiratorii potriviți. Aceste reviste nu sunt toate, nici nu 
pot fi, în dialog. Și cred chiar că nimeni nu le citește pe 
toate odată, nici măcar pentru o dată. Au rosturi diferite, 
dar probabil niciuna nu e fără rostul ei cât de mic. Critica, 
cea care animă literatura, fie în sănătate, fie-n boală, se 
scrie în reviste, deși mai înainte se poate petrece (gândi, 
exprima public ori în grupuri) în afara revistelor, uneori 
mai ales ori în orice caz determinant acolo. Mai rău e să 
dispară reviste bune, cum din păcate se întâmplă, decât 
să crească numărul revistelor în general. 

 Finanțarea are o dublă dependență: de 
sponsor (statul, privatul) și de cumpărător. Un stat 
neperformant produce sărăcie de toate felurile și 
afectează grav cumpărătorul. Cunoaștem bine situația, 
trăim în ea. Revistele bucură sau supără, prin fondul 
financiar și fondul spiritual (programe de idei și grupări 
critic-creatoare), mai mult sau mai puțin susținute și 
întemeiate, selective în mod convingător, pentru o 
receptare profesională și de bun-simț. Sunt de acord 
că atragerea forțată a unui public nepregătit (de pildă 
prin confuzia dintre cultural și artistic, dar există 
confuzii mai grave) poate fi o soluționare financiară, 
dar nu mai mult. Când un poet și teoretician francez 
cerea cititorului său să aibă tot atâta talent cât are el, 
fără ca cititorul să fie și creator, avea în vedere cititorul 
adevărat, critic (criticul!). Mă interesează dialogul 
critic-creator, concurențial, disociativ, corect evaluativ 
și temeinic argumentat, dintre revistele de nivel național 
(căci cel internațional lipsește), polemic-loial, plecând 
de la premisa (democratică, în definitiv!) că și celălalt 
poate avea și chiar are dreptate și câștiga, nu că-i ești 
superior și-n tăcere. De dorit în scrisul critic ar fi mai 
multe predicate care să justifice atributul, nu înserieri 
de atribute neacoperite de predicate. Acesta pare  a fi 
idealul doar acolo unde primează partizanatul. Iar în 
conjunctural și conformism totul se năruiește. Când 
exista cenzură ideologică, aceasta era într-o măsură 
și intelectuală, dar ce folos? Acum lipsește cenzura 
ideologică, dar folosul e scăzut de absența cenzurii 
intelectuale. Însă la drept vorbind, cenzura intelectuală 
nu poate funcționa în absența autocenzurii. Formula 
revistelor se mai încearcă a se schimba, dar piața de 
bunuri spirituale tot restrânsă rămâne. Totuși, poate ar 
trebui să ne întrebăm de ce nu avem o revistă respectată 
în mod, spunând ca Maiorescu, dezinteresat? De ce toate 
și-au pierdut încrederea lărgită? Nu e suficient să se 

spună că s-a pierdut respectul însuși în post-comunism și 
democratizarea tri-decenală. Cauza denunță întotdeauna 
incorectitudinea.

2. Tipăritura în raport cu digitalizarea mai are 
relevanța unei tradiții materiale, tehnologice, de care 
nu ne despărțim repede și ușor, noi fiind în viață și 
posesorii prizonieri ai unei memorii. Tipăritura, care 
trebuie să existe cât e cerută, se vede ținută-n mână, 
iar, nu-i așa, ce-i în mână nu-i minciună. Dar tipăritura 
acoperă spații edilitare, se degradează, trebuie să o cauți 
în arhiva bibliotecii. Ispita mare ajunge să ai publicația 
aproape numaidecât, pe un ecran. Pentru cei care 
citesc pentru a scrie, indexul de autori și teme încărcat 
prompt cu conținuturi sigure ar fi un privilegiu. Garanția 
păstrării enormului corp al scrisului relevant oricum nu 
există: hârtia e reală până se destramă sau arde, digitalul 
oricând poate trece din virtual în neant. Să păstrăm ce 
există pe cât e posibil.

3. Presupun că revistele își aleg colaboratorii 
prin cunoașterea calităților scrisului, care trebuie să 
primeze asupra omului. Se publică în definitiv textul, 
nu persoana. Spun asupra, dar nu pe deasupra autorului, 
ca apoi înzestrarea să nu slujească servil. Admitem că 
cei care se aseamănă se adună iar când faptul încetează 
se risipesc. Dar nu atât modul, cât finalitatea contează 
mai mult, și ea poate fi în exercițiu sau serviciu 
deschis, necenzurat, ori închis, inchizitorial. Modestia 
temperează orgoliul, pe principiul practic: câtă 
autocritică, tot atâta critică, îndepărtând cástele (ab)
surde în comunicarea culturală și artistică. Trăim și noi 
acum în vremea suspiciunii declarate.

4. În ultimul deceniu, în domeniul de care 
discutăm, apele s-au tulburat, în loc să se separe, 
limpezească și să curgă firesc. Există suspiciunea 
și temeiul listelor cu chemați și neprimiți. Locurile 
vizibile sunt ocupate iar pe ele jocurile sunt făcute. Cât 
mă privește, sunt ultimul care s-ar putea plânge. Că mi 
se refuză jumătate din revistele finanțate de Uniune? 
Există și-n afara sindicatului profesionist bune publicații 
ospitaliere.

6. Autonomia opiniei există, dar ca mod și 
finalitate constat că nu se prea impune, iar viciul ar 
putea fi în forțarea convingerilor, în defavoarea forței 
de convingere. În critică, accentul e deseori pus pe 
etichetarea subiectivă ori subiectivistă și rareori pe 
etalarea reală a existentului.

7. Dincolo de management (publicitate pe 
rețelele de receptare publică), un respect profesional 
unitar „dezinteresat”, neîngrădit, o corectitudine critică 
sus-ținută (ea pare mai degrabă ținută jos), poate că ar 
regenera azi, la români, interesul pentru literatură (artă, 
cultură), cu toate neajunsurile care sunt. Comerțul nu 
exclude bunul simbolic, îl caută.
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Gabriel COȘOVEANU

Metamorfoze și praguri

Ramuri apare lunar la Craiova, ca revistă 
a Uniunii Scriitorilor din România. Și-a schimbat 
concepția grafică, își reordonează setul de colaboratori, 
fără a revizui, în vreun fel, ideea necesității unui relief 
valoric clar marcat. Echipa redacțională a resimțit drept 
oportună primenirea, ca expresie a nevoii crescânde 
de vizibilizare impuse, cu necruțător pragmatism, 
de lumea contemporană. Noutățile propuse vor fi 
treptat descoperite de fidelii noștri cititori, dar și de 
eventualii curioși, mânați în lupta de stratul vizibil. 
În adâncime, însă, se va sesiza si un ductus polemic, 
unul implicit, rezultat, principial, din selecția operată 
asupra operelor și evenimentelor comentate, ca și din 
distribuirea accentelor critice. Fără a încuraja gândirea 
adversarială, ne declarăm inamici ireductibili ai 
formelor inelegante, insalubre și partizane de situare în 
cultură. Ramurile vor rămâne un forum de idei, gazdă 
a oricărui efort constructiv dublat de onestitate, fără 
a-și ascunde reticența în fața celor care cred ca orice 
grupare intelectuală ilustrează interesele cuiva. E, aici, 
și logica abuzivă, și impresia maniacală că gândirea nu 
ar putea fi independentă, că totul e pasibil de a fi citit 
în răspăr, antifrastic, că e imposibil să nu detectăm, cu 
maladia conspirației în cap, doar cabale la baza oricărui 
proiect, oricât de echilibrat și obiectiv conceput. Atunci 
la ce bun vechiul si nobilul îndemn maiorescian la 
atașarea criticii de Adevăr? Se vede că anumite lucruri, 
ținând de deontologie și de ceea se numește, de regula, 
hygiène des lettres, trebuie repetate periodic. În ce ne 
privește, nu vom obosi defel să reiterăm nevoia acelor 
calități morale de care artistul, la o adică, poate face 
abstracție, dar pe care cel ce reprezintă o instituție nu le 
poate ignora. Iar prima dintre ele considerăm că e buna-
credință. Am dori, evident, și mai multe figuri de prora 
în paginile noastre, după cum visăm – în fond, textul 
însuși visează asta – și ca fiecare fragment în parte să 
suscite discuții si ecouri. Probabil ca nimic nu ar putea 
să-l bucure mai intens pe un redactor.

Colaboratorii noștri, craioveni sau nu, au 
considerat întotdeauna activitatea la Ramuri drept o 
părticică din destinul bun al lor. Poate veghează un duh 
al începuturilor pline de speranță, sau poate ca prestigiul 
unei firme cheamă, firesc, prestigii individuale. Din 
bogăția informațiilor pe care le deținem referitoare la 
animatorii ei se cristalizează, tonic, acel spirit pasionat, 
vecin cu idealismul – în cel mai bun sens al cuvântului – 
atașat de un Eminescu (în Epigonii) generației aurorale 
care i-a premers. Identitatea revistei se luminează 
prin patosul personalităților ce au ilustrat, succesiv, 
proiecte de exorcizare a provincialismului. Chiar 
coerența colecției revistei e asigurată de articularea ideii 
entuziasmului necesar, condiție sine qua non pentru 

proiectul cultural cu bătaie lungă. Ceea ce elinii numeau 
enthousiasmós devine o axă explicativă pentru fazele 
revistei.

Puțină istorie nu ar strica, zicem noi, niciodată, 
mai ales când vine vorba de a preciza etapa actuală și 
de a indica elementele de continuitate. Primul moment 
efervescent reflectă programul sămănătorist apărat 
tenace de Nicolae Iorga, care și dirijează publicația până 
prin 1927. Dincolo de riscurile doctrinare (circumspecție 
în fata noului, văzut ca mimetism occidental, confuzie 
pioasă a esteticului cu etnicul si eticul, înclinația spre 
primatul criticii sociologice –, Iorga afirma răspicat, 
în stilu-i inconfundabil, că „frumoasa, divina literatură 
... e un produs și un factor social. Și cea mai firească 
societate e națiunea”), reținem partea omenescului 
învestit în clipele de început. Întemeietorii, Constantin 
Șaban Făgețel și Dumitru Tomescu, evocă acel primum 
movens, din 1905, cu vie emoție: „La început eram doi 
inși, numai doi. Ți-aduci aminte, prietene Tomescu? 
Eram numai noi doi. Tu erai un visător, un făuritor 
de planuri; eu, un om care doream să muncesc și-mi 
trebuia un plan. Tu ai dat planul; ai scris cel dintâi 
articol: Credințele si gândul nostru. Articolul tău era un 
semnal de luptă, un semnal de chemare. Vorbeai despre 
o strângere laolaltă a tineretului craiovean în jurul unui 
crez nou, de la care să pornească o noua muncă, o noua 
viață. Și revista s-a născut. I-am zis Ramuri. I-am zis 
așa, fiindcă, pe vremea aceea ea nu era decât o mlădiță 
sfioasă, răsărită din trunchiul viguros al unui curent 
literar care cucerise întregul suflet românesc”. Sfioșenia 
mlădiței de altădată a devenit siguranța de sine a unui 
arbore matur, viguros, menit, desigur, longevității, câtă 
vreme sevele sunt sănătoase și insectele stricătoare de 
miez sunt împiedicate să pătrundă.

Observăm cum o revistă cu debut la fel de 
nesigur ca destule altele ce aveau să rămână efemeride 
s-a dezvoltat până la stadiul de instituție, anexându-și 
zețărie, legătorie, librărie, într-un sediu anume, devenit 
marcă a Craiovei. La întemeierea Institutului de Arte 
Grafice „Ramuri”, în 1920, consiliul de administrație 
motiva astfel: „să dam activității noastre mai multă 
întindere și mai multă trăinicie [...], să ridicăm aici 
O CASĂ PROPRIE, care sa fie bun și PRIELNIC 
ADĂPOST pentru AVEREA și munca Societății” 
(literele capitalizate respecta documentul original). 
Nu ar strica, prin urmare, să fim mai prudenți, simpli 
cetățeni sau decidenți, atunci când vrem să definim 
averea unei țări. Tentația de a contabiliza doar obiectele 
e atât de mare, încât riscăm să pierdem din vedere că 
adevăratul tezaur, acela prin care te legitimezi și ajungi 
creditabil, se cere căutat în nivelul cultural, respectiv 
într-o densă revistă.

„Aventura”  Ramurilor, cu atâtea metamorfoze 
și praguri, nu se oprește aici. Proprietățile de veritabilă 
pepiniera, deschiderea sporită către studenți, masteranzi 
și tineri doctoranzi, plus interesul crescând pentru eseu, 
ca nucleu de atitudine artistică și civică, nu fac decât 
să confirme faptul că a rămas intact entuziasmul care 
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i-a dirijat pe fondatori. Printre cei care au asigurat 
cota Ramurilor la din ce în ce mai exigenta bursă a 
periodicelor, se numără, fără dubiu, Al. Piru, Marin 
Sorescu si Gabriel Chifu. Că ei au personalități 
diferite, ține, iarăși, de evidență, dar există amprentele, 
vizibile oricând, care atestă că, deși revista e o entitate 
„heracliteană”, unde lucrurile curg, respectiv nu cunosc 
înțepenirea, o seriozitate de fond le unește. Practic, 
această seriozitate, tradusă în dorința de a responsabiliza 
fiecare semnatar, constituie averea pomenită anterior. 
Ceea ce transgresează epocile, unele plătitoare de greu 
tribut ideologic, altele efervescente, iar altele doar terne 
(cum se întâmplă, de altfel, în viața oricărui organism, 
fie el social sau cultural), este ideea de predare a ștafetei 
sub o anumita cupolă, cu doza cuvenită de ceremonial, 
cu obligația de ordin etic, mai întâi, de a respecta un 
standard valoric, atunci când pe frontispiciul venerabilei 
instituții care-și continua mersul stă scris Ramuri.

Mihai IOVĂNEL

„Independența fără un program (…) nu 
duce nicăieri”

1. Lipsit de surprize.

2. Depinde pe cine întrebăm. De pildă, pentru 
copaci cred că are o relevanță ridicată.

3. Revistele Uniunii își selectează colaboratorii 
în funcție de adecvarea la agenda Uniunii. Revistele 
celelalte în mare parte și-i selectează din cei dispuși să 
scrie (aproape) gratis. 

4. Am fost redactor la Cultura vreme de 10 ani 
și de mai multe ori am primit texte foarte bune pe care 
nu le solicitasem și pe care n-am întârziat să le public. 
Ca să dau un răspuns mai abstract, aș zice că este un 
raport direct proporțional între deschiderea unei reviste 
și spațiul care trebuie umplut.

5. Ca și peisajul revuistic, pare desenat de 
cineva fără prea multă fantezie.

6. Independența fără un program și fără un 
conținut de calitate nu înseamnă nimic, nu duce nicăieri.

7. Să aibă site-uri funcționale.

Dan LUNGU

„Independența se construiește”

1. Se întâmplă un lucru ciudat: deși prima 
senzație este că peisajul revuistic este foarte sărac, dacă 
te apuci să numeri revistele care apar acum în România, 
constați că nu-s chiar atât de puține. Asta spune ceva 
despre vizibilitatea și despre adecvarea lor la lumea 
în care trăim. Așadar, aș zice că în ciuda faptului că 
sunt tipărite destul de multe reviste, peisajul este mai 
degrabă plat, cu excepțiile de rigoare. Promovarea 
și distribuția precare, tematica desuetă sau lipsa de 
coerență editorială fac ca mult prea multe publicații să 
nu aibă niciun impact.

2. Haideți să vedem contextul, în linii mari. Avem 
o piață de carte mică, un consum cultural prăbușit (anul 
trecut peste 70% din populația de peste 16 ani nu a citit 
nicio carte, indiferent de format), iar în ultimii douăzeci 
de ani numărul bibliotecilor desființate a crescut 
îngrijorător, mai cu seamă în mediul rural. În comunele 
în care au rezistat, bibliotecile n-au mai avut buget 
pentru primenirea fondului de carte de ani buni, chiar 
zeci de ani. Accesul la internet, mai ales cu răspândirea 
telefoniei mobile, a crescut exponențial. Odată cu 
pandemia, are loc digitalizarea forțată a administrației 
și a școlii, digitalizare care ar fi trebuit să înceapă mai 
demult. Pandemia accelerează un proces început de ceva 
vreme, anume hibridizarea realității. Trăim tot mai mult 
într-o lume real-virtuală. În aceste condiții, revistele 
literare fără variantă online sunt cvasi-invizibile. 
Varianta pe hârtie aproape că a devenit opțională. În 
câțiva ani, ea va apărea probabil doar pentru abonații 
care din diferite motive – personale, sociale, religioase – 
vor solicita expres acest lucru, adică nu se vor mulțumi 
cu abonamentul la ediția online.

3. Nu cred că există o singură rețetă. Avem reviste 
vii, care propun dezbateri interesante și caută oameni 
competenți pe temele abordate, după cum există reviste 
comode, folosite ca sinecură, pentru propriul prestigiu, 
cu o rețea clientelară în jur. Între acești poli sunt posibile 
tot felul de nuanțe.

4. Mi-e greu să mă pronunț, nu sunt destul de 
familiarizat cu bucătăria diferitelor reviste. La modul 
general, cred că revistele vii sunt mult mai deschise, 
în timp ce revistele de statut merg mai degrabă în cerc 
închis.

5. În mod paradoxal, se pare că perioada de 
izolare din pricina pandemiei a priit scriitorilor. Fiind 
o activitate solitară, ce nu reclamă un public spectator, 
n-a avut de suferit; tot mai mulți confrați au publicat sau 
sunt pe cale de a scoate de sub tipar o carte. Până și piața 
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de carte s-a mai înviorat un strop în pandemie, după 
trecerea șocului inițial și dezvoltarea comerțului online, 
care oricum în cazul librăriilor era deja pus pe roate. 
Cititul a redevenit pentru o vreme una dintre activitățile 
privilegiate de petrecere a timpului liber.

Pentru un tablou general aș consemna câteva 
lucruri: existența libertății de creație, posibilități multiple 
de debut pentru tinerii scriitori și diversitatea stilistică 
& tematică; slăbirea statutului social al scriitorului, 
scăderea numărului de cititori, imposibilitatea de a trăi 
din scris. Aș mai remarca dispariția ”generației” drept 
concept ordonator, preocuparea pentru promovare 
prin noile media, înmulțirea traducerilor din literatura 
română în diferite limbi, în special în perioada de aur a 
Institutului Cultural Român. N-aș lăsa deoparte apariția 
mai multor festivaluri profesioniste cu participare 
internațională care dinamizează viața literară, printre 
care, cu toată modestia, FILIT face o figură aparte prin 
anvergură, complexitate, ecouri și prin faptul că este 
dedicat deopotrivă scriitorilor și traducătorilor. Din 
păcate, atât scriitorii cât și cititorii sunt neglijați de 
politicile autorităților publice în materie de cultură, iar 
organizația de breaslă, incapabilă să se reformeze, este o 
prezență discretă și în bună parte ineficientă.

6. Independența se construiește: a redactorilor 
și colaboratorilor în raport cu managementul și a 
conducerii în raport cu finanțatorul. Răspunsul nu 
poate fi decât unul nuanțat, de la caz la caz. Cele mai 
multe reviste literare românești au finanțare publică, fie 
direct de la autoritățile publice locale, fie mediate prin 
Uniunea Scriitorilor, foarte puține au finanțare privată. 
Acolo unde există bani publici, posibilitatea de a îngrădi 
independența la nivel de management este mai mare. La 
rândul ei, Uniunea Scriitorilor poate adăuga și ea un 
filtru de amortizare a independenței opiniei redactorilor 
și colaboratorilor. Sunt destule cazuri de scriitori care 
odată intrați în conflict cu Uniunea Scriitorilor s-au 
trezit cu articole critice defavorabile sau cu notițe 
defăimătoare în reviste ale Uniunii.

7. În primul rând, revista să apară deopotrivă pe 
hârtie și în format digital, cu o strategie de distribuție 
pentru fiecare în parte. Apoi, ceea ce nu se prea practică 
la revistele românești, este nevoie de publicitate. 
Indiferent cât de interesant este conținutul, promovarea 
este obligatorie. Dar mai important decât toate este ca o 
revistă să nu fie doar un obiect tipărit, ci să funcționeze 
ca un hub cultural: să organizeze evenimente (fie și 
online), dezbateri și mese rotunde, să țină cursuri de 
scriere creativă, să dezvolte proiecte cu diverse edituri 
(ocazie cu care vor intra mai ușor în librării pentru 
distribuție), să colaboreze cu ONG-uri, intrând în 
proiectele acestora și deschizându-se spre teme noi, să 
colaboreze cu instituțiile de învățământ în evenimente 
de pedagogie literară. Revistele nu se mai pot face doar 
în redacție.

Alex. CISTELECAN

Mutarea accentului în online

1. În funcție de statutul lor instituțional, cred 
că există trei tipuri de reviste de cultură în peisajul 
local. Avem, mai întâi, revistele de studii literare (și 
culturale) scoase de facultățile de litere ale diverselor 
universități, care, prin statutul, publicul și funcția lor, se 
concentrează pe etajele înalte ale discuțiilor literare și 
culturale – teorie și istorie literară, studii culturale etc. 
– și care, în funcție de numărul și calitatea indexărilor 
lor în bazele internaționale, dar și în funcție de calitatea 
echipei lor redacționale, pot fi reviste foarte bune și 
relevante (gen Transilvania din Sibiu sau Metacritic 
din Cluj), sau insignifiante, simple spații de expunere 
și validare formală a producțiilor intelectuale ale 
cadrelor și apropiaților respectivelor facultăți. Pentru 
că răspund unei funcții reale și tot mai presante – i.e. 
obligația universitarilor de a produce și publica cercetări 
punctabile – aceste reviste au un viitor destul de liniștit, 
și o plajă de piață pe care se mai pot extinde, mai ales că, 
pentru moment măcar, puține dintre ele sunt cu adevărat 
în circuitul dezbaterilor locale (ceea ce e de altfel valabil 
și, poate, structural obligatoriu, și pentru majoritatea 
revistelor similare din spațiul academic internațional). 

La capătul opus, ca funcție și factură a textelor, 
avem revistele culturale susținute de mediul privat 
(bănci, case de avocatură), cu Observator cultural și 
Scena 9 ca exemplele cele mai durabile și de succes, 
care își propun să acopere un fel de cronică lejeră a vieții 
cultural-mondene, dedicată unui public considerabil mai 
larg decât strict profesioniștii mediului literar-cultural 
(precum prima categorie de reviste), și care, aș spune, 
au un viitor ceva mai incert decât revistele universitare, 
întrucât depind, pe de o parte, de continua generozitate 
și profitabilitate a firmelor din spatele lor (ceea ce nu-i 
deloc garantat: vezi sfârșitul revistei Think Outside the 
Box, dar și al Idei în dialog), dar și de presiunea mult 
mai mare a mediului cultural digital – bloguri, rețele de 
socializare – cu care, în fond, împart același public și 
aceleași canale virtuale de comunicare. 

Între aceste două configurații instituționale, avem 
revistele culturale editate de instituțiile publice (consilii 
locale sau județene, biblioteci, Uniunea Scriitorilor), 
cum e cazul și al revistei noastre, și care, paradoxal 
cumva, deși au instituțional vorbind cea mai mare 
vechime – comparativ cu celelalte două tipuri de reviste 
– au și viitorul cel mai precar sau incert. Asta, fără doar 
și poate, pentru că în general ele au fost înființate într-un 
context cultural și politic cu totul diferit de cel de astăzi – 
făcând parte din contractul social al statului comunist cu 
intelectualitatea sa umanistă și din pachetul de servicii 
(uniuni de creație, case de vacanță, reviste, edituri, 
institute de cercetare etc.) prin care a obținut consensul 
și suportul acestei categorii sociale, un contract socio-
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cultural și un pachet de servicii care nu mai sunt deloc de 
la sine înțelese în neoliberalismul dominant astăzi. Nu 
întâmplător, bună parte din aceste reviste și-au încetat 
apariția ori s-au văzut reconfigurate, redimensionate 
după instalarea noului regim, iar cele care supraviețuiesc 
încă depind fie de capriciile conducerii USR, pentru cele 
care au neșansa de a se afla sub tutela ei (vezi recent 
cazul revistei Steaua), fie de capriciile, generozitatea 
sau convingerile ideologice ale conducerilor consiliilor 
locale și județene – vezi, recent, cazul revistei Familia. 
Dar nu doar schimbarea contextului politico-ideologic și 
caracterul tot mai anacronic al statutului lor instituțional 
fac ca viitorul acestor reviste să fie destul de incert. 
Pentru că depind, în general, de instituții publice locale, 
interesate cu precădere în promovarea culturii locale, 
aceste reviste pot fi expuse unei presiuni sporite de 
provincializare; în plus, pentru că au în spatele lor o 
structură instituțională destul de complexă și greoaie, 
care combină lipsa relativă de autonomie cu relativa 
siguranță a supraviețuirii instituționale, cel puțin pe 
durata mandatului actualilor consilieri, aceste reviste 
sunt și cele mai refractare la schimbările care s-ar 
impune pentru a-și putea găsi locul în noul peisaj cultural 
(mutarea accentului în online, refacerea designului 
prăfuit, regândirea strategiilor de distribuție, dacă mai 
merită într-adevăr efortul, restructurările redacționale, 
updatările tematice etc.). În plus, pe lângă aceste 
inconveniente, trebuie menționată și concurența tot mai 
neiertătoare a celorlalte două tipuri de reviste discutate 
mai sus, care, din ambele capete ale pieței culturale, 
low brow și high brow, pop-cult sau scholarly research, 
amenință să golească bazinul din care aceste reviste își 
strângeau textele și colaboratorii: de ce, în fond, să mai 
trimiți la o astfel de revistă culturală, cu apariție destul 
de sporadică, cu distribuție practic inexistentă, pagină 
net de multe ori nefuncțională și oricum puțin vizibilă, 
și care de regulă nu plătește colaborările, un studiu 
pe care l-ai putea puncta mult mai bine într-o revistă 
universitară, plasându-l măcar formal în spațiul cultural 
în care se mișcă într-adevăr publicul său, sau o cronică/
proză/poezie care ar putea apărea mult mai repede și 

fi mult mai vizibilă plasând-o direct pe un site sau un 
blog de literatură, dacă nu direct pe pagina personală 
de facebook, renunțând astfel la orice mediere (și 
presupusă validare) instituțională în schimbul expunerii 
și gratificării imediate. 

Nu mi-e clar ce s-ar putea face pentru a redresa 
toate aceste probleme ale revistelor de cultură editate 
de instituțiile publice locale. Fără doar și poate situația 
lor ar trebui discutată de la caz la caz, întrucât calitatea 
și importanța lor variază enorm de la caz la caz. Dar ca 
soluție generală, probabil că ele vor trebui în cele din 
urmă să opteze pentru una din cele două forme de discurs 
cultural pe care deocamdată încearcă să le împace 
(producție literară și cronică de întâmpinare vs. studii 
academice) și în care s-au specializat și profesionalizat 
în schimb competitoarele lor instituționale.

2. Ediția tipărită nu prea mai are nici o 
importanță, marea majoritate a cititorilor acestor texte le 
consumă în spațiul online. Ediția tipărită mai are un sens 
doar acolo unde ea reprezintă un obiect în sine, un mic 
bibelou de design ce dă bine pe măsuța de cafea, gen 
Decât o revistă, dar ea nu mai are vreun sens la marea 
majoritate a acestor reviste. Se poate renunța liniștit la 
ea, sau eventual combina apariția revistei pe internet cu 
publicarea câte unei selecții, antologii anuale de texte 
tipărite.

3. Depinde de componența și autonomia echipei 
redacționale, de importanța poziției lor culturale și de 
amploarea „capitalului lor social”, și mai depinde – 
desigur – de avantajele pe care revistele respective le 
pot oferi: indexări în baze științifice, vizibilitate a site-
ului, plata articolului.

4, 5. Nu mă pricep, nu mă pronunț.

6. Independența de opinie a revistelor nu cred 
că e în pericol pe undeva, exceptând revistele editate 
de Uniunea Scriitorilor. Nu am auzit de cazuri în care 
instituția-mamă, fie ea consiliu local/județean, sau firmă 
privată, să intervină în legătură cu conținutul din reviste. 
Pe scurt, deci, independența opiniilor culturale nu prea 
e în pericol – relevanța lor e însă un semn de întrebare.

7. Cum sugeram și mai sus, și în special pentru 
situația revistelor cum e și cea de față, cred că problema 
difuzării edițiilor tipărite nu poate fi rezolvată decât 
cu niște costuri care nu se justifică și nu prea pot fi 
acoperite, și că implicit soluția cea mai rezonabilă e 
mutarea accentului în online, cu eventual publicarea 
periodică pe hârtie a unui anuar al celor mai bune texte 
sau a unor sinteze tematice mai relevante. Economiile 
care s-ar face cu renunțarea la varianta tipărită ar 
putea fi investite în calitatea site-ului și, mai ales, plata 
colaboratorilor.
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Nicolae COANDE

Un peisaj heteroclit

1. Destul de heteroclit, dar încăpățânat să existe. 
Mai fiecare orășel din țară posedă o revistă sau o foaie în 
care literatorii locului se prezintă la interval. Majoritatea 
nu au o doctrină literară sau un program organic de urmat: 
cuprinsul e făcut din însumarea aleatorie a numelor 
celor care contribuie – de aici indigestia vădită a unora, 
provincialismul ușor de detectat, infatuarea critică, 
natura apoplectică a celor publicate. Până și fotografiile 
contribuitorilor spun ceva. Urmează premiile aferente.

Cele mai importante păstrează linia conturată 
în deceniile în care și-au clarificat profilul (mă refer la 
comunism), chiar dacă plăteau tribut doctrinar epocii. 
Nu întâmplător, poate,  au existat atunci cei mai buni 
critici literari. Urme ale lor se mai văd și astăzi în 
anumite pagini ale unora dintre ele, chiar dacă locul lor 
a fost luat de tineri critici și istorici, eseiști care mizează 
pe studiul cultural amplu. Migrația acestora înspre noile 
dimensiuni de cunoaștere din Occident este clară, numai 
că literatura română se scrie aici, cu sau fără influența 
centrelor de putere mondiale. Aici gândim noi.

2. Pentru mine sunt importante – cu ele am crescut 
încă de la 17-18 ani, sunt format astfel. Fără o revistă pe 
hârtie sau o carte așijderea în față îmi par mie însumi un 
explorator în… virtual. Bea cineva o bere online? Dar 
o cafea? Nu neg însă importanța centrelor alternative, a 
revistelor online (chiar și cele vechi au astfel de site-uri) 
care par mult mai combative, mai racordate la fuiorul 
contemporan, orice ar fi însemnând acesta. Unele dintre 
ele permit cititorilor să comenteze cele citite și de aici ies 
niște polemici interesante. Alteori, cei care comentează, 
disimulați sub câte un nickname anost, găsesc doar 
motiv de răfuială cu autorii. Totuși, scriitorii nu sunt pe 
toate drumurile, în timp ce comentatorii cam da.

3. Probabil că în funcție de afinitățile elective, 
de sistemele de educație (universități) comune sau de 
grupări literare predispuse la idei și idealuri comune. 
Alteori, în funcție de cei pe care îi identifică drept 
adversarii din tabăra opusă. Nu publică în România 
literară cei care publică în Observator cultural – și 
invers. Revistele din provincie sunt mai de „centru”, mai 
puțin belicoase, mai puțin intens preocupate de voința 
de putere, și își permit colaboratori de pretutindeni. Unii 
mai buni, alții mai răi.

4. Nu știu prea bine să spun. Presupun că dacă 
fac proba valorii, sunt acceptați și astfel de autori. Altfel, 
cum publici undeva unde nu ai publicat niciodată? Prin 
recomandări, pile? O revistă e și un poligon de încercare, 
mai ales în cazul tinerilor, altminteri se osifică, devine 
cumva conservatoare. Îmi plac și revistele care au ziduri 

înalte de apărare, dau un sentiment de robustețe sinonim 
cu valoarea – care trebuie apărată cumva fizic. Însă 
revistele fluide pot opera cu valori pe care cele așa zis 
conservatoare nu le au. Ele pot descoperi mai mult – 
și mai bine. Sunt adeptul înnoirii ciclice, cu păstrarea a 
ceea ce este valoros în trecut. Când eram mai tânăr, aș 
fi vrut multe explozii pe lângă zidurile conservatoare. 
Acum vreau una doar – bine controlată, de genul 
Tunetului Tăcut de care vorbesc Arthur C. Clarke şi 
Frederik Pohl în romanul Ultima teoremă.

5. Ne întoarcem la 1. E variat, cam ca natura 
toamna, când culorile se diversifică. E bine că nu e 
iarnă. Unde este iarnă, ne dăm cu schiurile atenți să nu 
ne prindă avalanșa. Cred că avem o paletă largă, cam ca 
relieful țării: ici munți, acolo podișuri, peșteri, câmpii, 
lacuri, nisipuri mișcătoare, vulcani noroioși, Babele, 
chiar și o Mare Neagră. Da’ neagră rău…

6. E rară, cert. Puține reviste militează pentru 
asta. Preferă locul comun, sentimentul călduț al ființei 
(românești). Pentru a avea o revistă faină trebuie să faci 
război cu Troia. E regula spiritului, care este cavaler, 
se știe. Nu predic războiul sfârșitului lumii, dar istoria 
ideilor și a literelor chiar ține de spiritul războinic. Chiar 
și cei mai blânzi scriitori au lupta lor. Să nu ne păcălim: 
toată lumea vrea să câștige, dar puțini sunt dispuși să 
lupte. Revistele noastre par în anumite luni ale anului 
vederi trimise de la mare de redactorii șefi plecați în 
vacanță. Cu nevestele lor, firește.

7. Aici chiar că nu știu nimic. Am auzit că sunt 
firme care se ocupă de asta. Dar și șefii, redacția, pot 
face abonamente. M-aș duce prin școli, aș întreba la 
universități pe studenți ce reviste citesc. Cred că ar fi o 
tăcere asurzitoare. Nu e de vină publicul că nu citește. 
Trebuie să ai oferta pregătită pentru el. Chiar dacă asta 
conține și o sticluță de gel de mâini sau o măscuță 
medicinală, că tot suntem în pandemie. Unde foarte 
mult se scrie.
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Gellu DORIAN

Două falii

1. Ca să dau un răspuns într-o singură propoziţie, 
aş putea spune că peisajul (nu i-aş zice revuistic, pentru 
că termenul în sine se referă la spectacolele de revistă!) 
revistelor de cultură/literare e împărţit în două falii, să 
zic aşa. Adică despărţit precum canioanele de crăpături 
imense, oferind spectacole ale naturii de diverse dimensiuni 
şi interese peisagistice. Astfel, pe de o parte se pot vedea 
revistele de cultură care vin dintr-o tradiţie ce numără, 
pentru unele, mult peste un secol, cum ar fi Familia, 
Convorbiri literare, România literară, Viaţa Românească, 
Vatra, Luceafărul(devenit de dimineaţă, după rapt) şi 
altele, la care se adaugă reviste mai tinere, dar din secolul 
trecut, cum ar fi Steaua, Orizont, Ateneu, Ramuri, Tomis, 
Astra, Transilvania, ori cele născute după 1990, deja 
cu o longevitate de trei decenii, cum sunt Poesis, Arca, 
Discobolul, Apostrof, Euphorion, Poezia, Porto-Franco, 
Feedback, Antares, Scriptor (continuatoarea revistei 
Dacia Literară, reînfiinţată de Lucian Vasiliu în 1990 şi 
transformată de alţii în buletin muzeal), Expres Cultural, 
Caiete silvane, Dunărea de Jos, Antiteze, Conta, Bucovina 
Literară, Hyperion (continuatoarea revistei-supliment 
al revistei Ateneu, „Caiete botoşănene”, cu apariţie din 
1983), Mozaicul, Însemnări ieşene, Timpul, Baad-ul 
literar, Saeculum, Vitraliu, Nord literar, poate şi altele, 
desigur, reviste care se încadrează în parametrii revistelor 
de cultură tradiţionale, iar pe de altă parte, pe malul celălalt 
al canionului, reviste care apar în diverse localităţi din ţară, 
pentru a acoperi orgoliile sau mai curând vanităţile locale, 
aşa cum este, de exemplu, revista Luceafărul, cea care a fost 
înregistrată la OSIM de o societate comercială cu acelaşi 
nume din Botoşani, devenind o revistă de maculatură şi 
opinteli aşa-zis literare. Existenţa acestor reviste este certă 
şi acoperă un areal destul de mare, reviste în care sunt puse 
la dispoziţie curioşilor tot felul de „producţii literare” menite 
cenuşii timpului, uitării. Ar mai putea fi enumerate aici, de 
partea accidentată a canionului literar, câteva reviste literare, 
care au făcut oarecum glorie înainte de decembrie 1989 şi 
chiar după 1990, o vreme, cum ar fi Cronica, mutată, de la o 
vreme la Brăila, în timp ce la Iaşi, foşti redactori ai acesteia, 
precum Nicolae Turtureanu şi alţii, cu experienţă în domeniu, 
au scos o vreme revista Cronica veche, acum parcată într-o 
nişă a timpului, revistă care, într-o evaluare în timp, merită 
să fie evidenţiată. Sau cum, la Târgu Mureş, Nicolae Băciuţ 
se încăpățânează să scoată, din deceniul zece al secolului 
trecut, revista Vatra veche, în care, ca într-un amestec de 
bine şi rău, se pot citi producţii de nivel bun dar şi de nivel 
foarte slab, adică rebuturi. Şi aici exemplele sunt fără număr, 
pe care, însă, din decenţă şi spaţiu, nu le voi menţiona. 
Însă de menţionat aici, în peisajul revistelor de cultură de 
calitate, este revista Contrafort de la Chişinău, unde mai 
apare, de ceva vreme, Revista literară, dar şi alte reviste de 
specialitate în limba română, care publică şi literatură, cum 

ar fi Sud-Est sau Limba română. Ar mai fi fost revista Semne 
de la Bălţi sau Septentrion de la Cernăuţi. Prin urmare, 
acest peisaj al revistelor de cultură/literare este, în spaţiul 
românesc, unul divers, extins, diversificat, de la valoare la 
nonvaloare, din păcate însumând, cu excepţia unor reviste, 
cum ar fi hebdomadarul Uniunii Scriitorilor din România, 
România literară, tiraje mici, uneori simbolice, cu difuzare 
extrem de mică, unele fiind trimise doar colaboratorilor şi 
unor cunoştinţe, ceea ce le face greu de găsit, de arhivat, 
chiar dacă, în mare parte, unele au şi site-uri proprii sau sunt 
difuzate electronic pe reţelele de socializare. Chiar şi aşa 
aceste reviste reprezintă, în fond, cultura scrisă vie, cea care, 
în diverse modalităţi şi responsabilităţi estetice, dă seama 
în timp de ceea ce este în realitate fondul real al literaturii 
române vii, din care se extrage canonul, se aleg valorile, se 
poate vedea noua perspectivă. În acest peisaj, nu e bine să 
uităm, revistele de cultură tip magazin, tabloid, cum ar fi 22, 
Dilema veche sau Observator cultural. Ceea ce nu apare, 
din păcate, în acest peisaj este faptul că, deşi creaţia lor este 
prezentă în mare parte în revistele literare, tinerii, cei care 
vin şi fac posibil viitorul, continuarea literaturii române, nu 
au revistele lor, nu şi-au conturat încă un program scris pe 
hârtie, ci doar virtual, pe Net, unde nu toată lumea interesată 
caută. Este o evidenţă care ar putea însemna un semnal de 
alarmă în ceea ce înseamnă persistenţa revistelor în format 
tradiţional, fizic, pe hârtie. Un alt aspect, în conturarea 
acestui peisaj, ar fi absenţa din ce în ce mai vizibilă a 
revistelor pe suport de hârtie în biblioteci, în special în cele 
judeţene, orăşeneşti, universitare, ceea ce pentru o cercetare 
viitoare a acestui fenomen ar însemna o dificultate în plus.

2. Am răspuns, într-un fel, mai sus. Încă mai sunt 
cititori tradiţionali, cei care caută revistele tipărite, nu cele 
on-line. Cei mai mulţi dintre colaboratori, cititori, în ceea ce 
mă priveşte ca redactor-şef al unei reviste de cultură, îmi cer, 
după ce le trimit PDF-ul revistei, şi revista tipărită pe hârtie. 
Este aceasta o relevanţă clară a faptului că una este să citeşti 
o revistă, o carte de pe coala tipărită de hârtie şi alta să stai 
cu ochii pe display-ul laptop-ului, al telefonului performant 
şi aşa mai departe. Însă tendinţa este de a se înlocui, din 
diverse motive, şi în special un motiv ar fi cel economic, din 
ce în ce mai presant, forma de prezentare pentru mase, cea 
tipărită, cu forma electronică, facilă, dar, totuşi, perisabilă, 
paradoxal, imemorabilă. Important este să rămână şi forma 
tipărită, măcar pentru biblioteci, pentru arhivele fizice, 
pentru a se putea valorifica în forma tradiţională de cercetare, 
de lectură. Însă progresul, în valurile de trecere rapidă a 
timpului, va impune ceea ce este mai facil, din păcate.

3. Cele care mai ţin de canonul de apariţie pe piaţă 
a revistelor de cultură/literare îşi selectează colaboratorii 
după aceste criterii, care nu pot fi altele decât cele de 
valoare. Fiecare revistă, conform primei apărute la noi cu 
program – Dacia literară, a lui M. Kogălniceanu –, are un 
program editorial după care îşi creează portofoliul. Şi, în 
funcţie de acest portofoliu, de acest program, îşi selectează 
colaboratorii. Echipa redacţională îşi alege colaboratorii, 
care, de regulă, dacă sunt pe rubrici, sunt aceiaşi, iar dacă 
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interesul de promovare şi de descoperire a noi valori sau de 
folosire şi a altor valori de notorietate, îi atrage prin diverse 
căi, de la cele de drept de autor, pe care, din păcate, unele 
reviste nu-l mai acordă, din lipsă de fonduri şi-şi compensează 
colaboratorii importanţi anual cu diverse premii, până la 
promovarea care pentru cei mai mulţi contează, având în 
vedere dorinţa de comunicare şi în această formă tipărită 
în revistele de prestigiu. Este destul de greu, astfel, să-ţi 
formezi o reţea de colaboratori de valoare, într-un peisaj al 
revistelor destul de dens în apariţii. Însă cum, aşa cum am 
mai spus, tirajele sunt foarte mici la cele mai multe dintre 
reviste, prezenţa unor colaboratori de valoare în mai multe 
reviste este scuzabilă şi justificată.

4. Şi în continuarea răspunsului de mai sus, în ceea 
ce priveşte pe autorii, nu puţini la număr în ultima vreme, 
care se autopropun, revistele au latitudinea de a-şi alege 
doar pe cei de care are nevoie şi, foarte rar, cele care ţin 
la fondul revistelor lor, la standardul impus, la criteriile de 
valoare, mai fac loc şi acelor autori care îşi trimit textele fără 
invitaţie, şi pe care îi vezi cam peste tot în revistele care apar 
la noi. Cei mai mulţi fac parte din caracuda inevitabilă şi fără 
de care nu poate exista o viaţă literară. Dintre ei, în timp, nu 
de puţine ori, se aleg şi acei colaboratori de care revistele 
au nevoie. Uneori aceştia se reprofilează, se formează după 
nevoile revistei la care doresc să apară cu o frecvenţă bună.

5. Peisajul vieţii literare de la noi, din zilele noastre, 
nu este cu mult diferit de cel al zilelor trecute. Numai că 
pare acum, în deschiderea lui, în totala lui transparenţă, 
mult mai arid, mai sălbatic. Viaţa literară din ultima vreme 
este una, din păcate, încrâncenată, pândită parcă din toate 
părţile, prin diverse vizoare, unele puse la dispoziţie chiar de 
breslaşii mereu nemulţumiţi, de parcă aici, în acest peisaj, ar 
fi marele dezastru, furtul, când, în realitate, în acest peisaj, 
deschis, transparent, nu ai ce fura, ci doar ce agonisi pentru 
a menţine în viaţă o structură instituţională mai veche de 
un secol, care, în fond, nu este nimic altceva decât spaţiul, 
locul în care s-a acumulat fondul culturii române, cel care 
dă identitatea acestei naţii. Ce ai de luat de aici? Sunt nişte 
drepturi, nişte obligaţii; există un statut, nişte legi, pe care 
trebuie fiecare ins, care face parte din breaslă, să le respecte. 
Din acest punct de vedere, peisajul din care fac parte şi 
revistele, cele care întreţin respiraţia unei literaturi vii, este 
unul deloc ofertant pentru un stat condus de nişte oameni 
urechişti, care iau totul la primul semnal, gata oricând să 
renunţe la un set de probleme de care nu are nevoie – mai fac 
şi ei, guvernanţii, o economie, ca, de exemplu, preşedintele 
Consiliului Judeţean Bihor, care a trecut într-un con de 
umbră existenţa unei instituţii de cultură de mare tradiţie 
cum este revista Familia.

6. Independenţa de opinie? Cred că aceasta ţine de 
libertatea de exprimare, căpătată după 1990. Atâta cât poate 
fi ea aplicată. Poţi avea opinie despre orice se petrece în jurul 
tău. Or, când este vorba de literatură, aici libertatea este, 
dacă se ţine cont de criteriul estetic, etic, una nelimitată. 
Literatura, în fond, este o minciună frumoasă, pe care toţi 

cei ce ştiu ce este cu adevărat literatură o acceptă. Mai 
există încă tare ale formelor de cenzură, din afara concepţiei 
unei opinii. Dar acestea sunt răbufniri pe un fond ce ţine 
nu neapărat de exprimarea unei opinii, ci de atacul direct la 
persoană, la idee, de insultă, de jignire, ceea ce transformă 
opinia despre cineva, despre ceva într-o armă contondentă 
verbal care deranjează. Iar, în ceea ce priveşte o revistă 
literară, care are nevoie de o „independenţă” totală, fie ea şi 
„de opinie”, aici, când apar divergenţe de ordin instituţional, 
de alt ordin administrativ, de subordonare, cu intruziune 
politică, fie ea şi de corectitudine politică, orice fel de blocaj 
de acest fel duce la dereglarea unei bune funcţionări. De 
aceea independenţa de orice fel trebuie să existe şi să fie 
respectată peste orice altă formă de dominare, de creare a 
unei dependenţe deranjante oricum.

7. Într-o astfel de lume, în care tipul de corespondenţă, 
că difuzarea în sine este o formă de corespondenţă cu 
adresanți cunoscuţi şi necunoscuţi, este atât de diversificat, 
iar reţelele tradiţionale de difuzare fizică a revistelor foarte 
rare şi destul de costisitoare, deşi ai de ales, nu poţi alege 
la sigur cea mai bună cale. Prin difuzare înţelegem o cale 
de a ajunge revista la cititor, în primul rând, şi în al doilea 
rând de a recupera o parte din cheltuieli. Or, deşi prima 
pare a se justifica moral, existenţial, posibilă deci, cea de 
a doua, cea de recuperare a cheltuielilor, având în vedere 
tirajele mici dar şi rabatul imens aplicat de difuzori, nu 
prezintă nici una, nici alta vreun avantaj. Şi atunci cele mai 
multe reviste au ales calea de a trimite, prin corespondenţă 
tradiţională, revista, fie la unii abonaţi, care au solicitat 
revista, fie la colaboratori şi la alte reviste pentru promovare. 
De aici şi tirajele simbolice ale unor reviste. Nu ştiu ce altă 
cale de difuzare aş găsi, în afară de cea a abonamentelor 
la bibliotecile din ţară. Însă cum acestea nu au o reţea de 
colectare, aşa cum exista odată, iar bibliotecarii profesionişti 
au fost înlocuiţi de clientela politică, pentru că posturile de 
bibliotecari sunt căldicele şi bugetate, această reţea sigură 
altădată nu rămâne decât o iluzie, pe care nici un partid n-o 
s-o transforme în faptă.
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Adina DINIȚOIU

La limita supraviețuirii

1. În acest moment de criză pandemică globală 
– ca să nu mai zic națională –, cultura suferă cel 
mai mult. Revistele literar-culturale cred că sunt la 
limita supraviețuirii. În România, nu există un sprijin 
instituțional al culturii, nu sunt politici culturale – drept 
urmare, criza a produs un haos teribil. Ca să nu mai spun 
că a arătat starea noastră de fapt, a arătat că „împăratul 
e gol”. Pentru a răspunde la întrebare, peisajul revuistic 
românesc mi se pare inerțial și la limita supraviețuirii.

2. Sinceră să fiu, eu citesc – de când cu pandemia 
– exclusiv online presă. Pandemia ne-a forțat să trecem 
masiv – și urgent – la online, să nu mai lungim tranziția 
(un online care, oricum, mai devreme sau mai târziu, ar 
fi intervenit). Cred că presa pe hârtie are din ce în ce mai 
puțină relevanță (din păcate pentru nostalgicii ziarului 
de dimineață, de citit la cafea); cartea rezistă mai bine 
pe hârtie, dar revistele de cultură – nu (ele aveau oricum 
probleme cu distribuția, erau greu de găsit la chioșc).

3. Acum, de când cu online-ul, am impresia că 
autorii vizibili în online (activi pe social-media și care 
semnează în publicațiile online) circulă mult de la o 
revistă la alta (chiar și în reviste care au ediție tipărită). 
Se regăsesc, deseori, aceleași semnături – dintr-un 
principiu al preluării, al imitației sau poate pentru că 
avem un spațiu cultural restrâns și nu foarte divers. Mi-
aș dori mai multă diversitate (dar una de calitate).

4. Poate că acum, în pandemie (după care lumea 
nu va mai fi niciodată la fel), când s-a creat un soi de vid 
în cultură (eu așa îl resimt), revistele sunt foarte deschise 
către astfel de autori (doar să fie suficient de insistenți). 
Cultura e precară (criteriile s-au cam risipit), spațiul e 
liber, revistele – vulnerabile. Așa pot răsări peste noapte 
tot felul de nume noi, care se autopropun. Iar receptarea 
n-a fost la noi niciodată prea exigentă, astfel încât ei pot 
fi acceptați cu ușurință, și fără discernământ.

5. Cum spuneam, precar și la limita subzistenței. 
N-a stat niciodată prea bine, dar acum, e chiar într-o 
criză serioasă. Pandemia nu ajută pe nimeni, de fapt.

6. În această cacofonie – online – a vocilor în 
plină pandemie, nici nu știu ce să spun. Nici nu știu 
cât mai contează și ce impact mai au aceste reviste. 
Presupun că depind foarte mult, pentru a supraviețui, 
de finanțările lor tradiționale și atunci „independența de 
opinie” ține cont de acest lucru.

7. Eu sunt pentru presa – revistele – online, 
aici „difuzarea” e simplă și garantată, cu condiția să 
aibă sprijin financiar și instituțional. Asta mi-aș dori: 
finanțări pentru cultură, tot felul de programe, burse etc. 
care să susțină financiar revistele și inițiativele culturale 
– în felul acesta, ele ar ajunge la cât mai multă lume, și e 
mare nevoie acum de ofertă culturală de calitate, fiindcă 
spațiul cultural a devenit atât de precar și de gol...

Dumitru Augustin DOMAN

Un anumit autism

1. Bogat și foarte divers. Și schimbător, într-o oarecare 
măsură, în sensul că dacă numărul este constant, spre 200 în 
toată țara (!), unele reviste dispar, altele apar, să nu rămână 
literatura română fără reviste, Doamne ferește! Sunt și unele 
– puține – care rezistă de peste 50, 100, 150 de ani, peste 
regimuri și vitregii.

2. Aș zice că una importantă. Și asta pentru că cititorii 
de reviste sunt, în general, oameni trecuți de o anumită 
vârstă și care și-au făcut reflexe de a citi pe hârtie încă din 
anii 70-80 ai veacului trecut, iar acum sunt reticenți în a trece 
la tehnologia postmodernă. Ultimelor generații de cititori le 
ajunge smartphone-ul care – pe lângă numeroasele aplicații cu 
care e dotat - este și o bibliotecă la purtător. Dar, din ce văd 
în jurul meu, cei tineri nu citesc reviste literare pe telefon, ci 
multe alte chestii.

3. În general pe prietenie, prietenie literară, 
generaționistă. Să ne amintim că explozia de reviste literare 
a fost acum 30 de ani simultan cu explozia de ziare de toată 
mâna și de partide tot de toată adunătura. Și acum 30 de ani, 
generația 80 scosese capul în lume în doar câteva centre 
universitare: București (cu cenaclurile de Luni și Junimea), 
Cluj (Echinox), Iași, Timișoara... Dar membri generației erau 
răspândiți prin toată țara, pe unde-i împrăștiaseră repartițiile 
guvernamentale. Ca la comandă, s-au grupat și-au început 
să-și publice cărțile și să facă reviste. Și e normal, în aceste 
condiții, să se grupeze și în jurul acestor reviste. Proiectele 
editoriale ale gazetelor literare au fost croite (și) din spirit 
generaționist. Exemplele sunt la îndemână.

4. Depinde de fiecare revistă, de proiectul ei, de 
politica editorială. Și depinde cine se autopropune. Aici poți 
avea surprize plăcute, cu vreun șaizecist deținător al Premiului 
Național Eminescu de la Botoșani, lăsat în uitare ani de zile, 
să-ți trimită niște texte extraordinare. Dar, în general, se 
autopropun începători și răzbătători de-o ținută mai de jos. 
Unele reviste fără proiect propriu-zis, colectoare de texte 
multe și pestrițe, îi primesc cu brațele deschise; cele de top îi 
selectează, desigur.

5. Este un peisaj viu, cu boemi, cu oamenii vioi care 
publică și-și lansează cărți la târguri și festivaluri, care primesc 
premii mai importante, mai din orășele dintre șes și munte...

6. În general, există această independență de opinii. 
Dar, nu prea mai există polemici, revistele se complac într-
un anume autism. Să ne amintim de războaiele din anii 70-80 
între protocroniști și sincroniști, între național-comuniștii lui 
Eugen Barbu și grupul criticilor de la România literară...

7. Din păcate, în privința difuzării revistelor, ca și a 
cărții, războiul pare pierdut. Lanțul scriere, producție, difuzare 
e rupt. Rețeaua de stat (RODIPET) a fost falimentată, după cum 
Centrele de librării au fost desființate. Instituția impresarului 
literar n-a fost înființată. Nu se întrevede o soluție pentru 
difuzarea revistelor literare. Difuzorii privați cer comisioane 
mari, iar cei din supermarketuri sunt exclusiviști. 

(Continuarea anchetei în numărul viitor)
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Ofelia PRODAN 

                           

                       album de familie

părinții mei mă iubeau atât de mult când eram copil 
că mi-au cumpărat plastilină 
să mi-o bag în nas și în gură să nu mai plâng. 
când am crescut mai mare, mi-au spus 
că mă iubesc atât de mult încât trebuie să mă lege cu sfoară de calorifer 
să nu mă fure sectanții. mi-au dat și o savarină 
la care mă uitam salivând până s-a topit 
că era pe masă, iar eu legată cu sfoară de calorifer. 
când am mers la școală, părinții mei 
mi-au spus că mă iubesc atât de mult încât trebuie 
să iau zece pe linie și mi-au pus în spate 
un ghiozdan cu cărămizi. pe drum, m-am împiedicat 
de o pietricică fermecată care mi-a spus 
că îmi rezolvă temele dacă o țin sub limbă. 
când m-am întors acasă, părinții mei m-au luat la întrebări, 
dar eu tăceam. tata s-a înfuriat și mi-a ars una 
de am înghițit pietricica fermecată
și s-a făcut ditamai pietroiul în stomacul meu. 
au chemat salvarea și medicii au scos din stomacul meu un pui de dinozaur. 
au dat anunț la mica publicitate și a venit un savant 
de la Antipa care l-a disecat 
și l-a pus într-un borcan cu formol, iar pe mine m-a împăiat.

când eram bebeluș am mușcat-o pe mama de sân
mama a țipat și m-a aruncat în mașina de spălat rufe 
eu am ieșit afară și i-am sărit mamei în brațe 
care m-a aruncat în oala cu ciorbă clocotind pe foc 
eu am sărit opărită tot în brațele mamei 
care m-a aruncat de la etajul 3 de pe fereastră 
și eu m-am întors de-a bușilea pe scări 
și i-am sărit din nou mamei în brațe 
care s-a calmat și m-a pus la celălalt sân și eu 
am mușcat-o și de celălalt sân 
de data asta mama a răbdat ce a răbdat 
până a luat un clește m-a pus pe genunchi mi-a deschis gura 
cu două degete și mi-a scos toți dinții de lapte
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 mama mi-a zis că dacă nu mă fac fată 
mare și cuminte o să mă ducă la piață să mă vândă. 
tata mi-a zis că dacă nu mă fac fată vrednică și 
frumoasă mă duce la dezmembrări auto, că în 
mod sigur nu sunt decât o mașinărie defectă și o 
să mă vândă bucată cu bucată pe piața neagră. dar 
eu am crescut ca un băiețoi și mama cu tata s-au 
supărat și mi-au zis că dacă nu mă fac fată la loc 
mă închid în debara cu șoarecii și nu îmi dau nimic 
de mâncare până nu îmi vine mintea la cap. am stat 
3 zile în debara fără hrană și apă, în timp ce mama 
și tata făceau planuri mărețe de viitor pentru mine. 
eu înghițeam în gol și un șoricel care mi se urcase 
pe umărul stâng mi-a șoptit la ureche că mă învață 
cum să mă strecor prin gaura cheii și să ajung în 
altă dimensiune în care pot fi cine îmi doresc. dar 
imediat un alt șoricel mi-a sărit pe umărul drept 
și mi-a șoptit la ureche că dacă sunt cuminte și 
ascult de mama și de tata o să-mi dea o bucățică 
de cașcaval să-mi potolesc foamea și mi-a arătat o 
cursă de șoareci. bucățica de cașcaval strălucea de 
grăsime și mirosea înnebunitor. m-am făcut mică 
cât un șoricel și am mușcat cu poftă.

 în prima zi de școală, mama mi-a dat 
două palme usturătoare, m-a tras de urechi și de 
nas și mi-a zis să nu o fac de râs că altfel o încasez 
pe bune. în drum spre școală, am văzut un fluture 
colorat mișto și am alergat după el să-l prind din 
zbor. l-am prins când a aterizat pe șapca unui coleg. 
șapca a căzut în praf, dar eu aveam fluturele în 
căușul palmei. colegul mi-a zis aragaz cu patru ochi 
și mi-a tras un șut în stomac, de m-am încovoiat de 
durere, dar nu i-am dat drumul fluturelui. am intrat 
pe rând în clasă, ne-am așezat cuminți în bănci, 
cu spatele drept și mâinile la spate, iar tovarășa 
învățătoare ne-a strigat din catalog pe nume. când 
a ajuns la mine, eu i-am dat drumul fluturelui care 
a zburat cam molatic, dar a reușit să ajungă la 
tovarășa învățătoare și i s-a așezat pe cocul cu două 
etaje și acolo a rămas, deși tovarășa învățătoare 
urla ca din gură de șarpe să ia cineva bestia aia de 
fluture de pe cocul ei că altfel ne dă la toți nota 
4 la purtare, iar mie nota 2. eu mi-am făcut curaj 
și m-am dus să-mi iau fluturele, care nici nu prea 
mai putea să zboare, cred că-l strânsesem cam tare. 
tovarășa învățătoare abia a așteptat să mă apropii 
de ea, că m-a tras cu furie de urechi, încât mi s-au 
dezlipit și ea a rămas cu urechile mele în mâini, 
dar și eu i-am dat un cap în stomac de a căzut de 
la catedră în nas pe podeaua dată cu motorină. toți 
copiii râdeau și tropăiau, fluturele încerca să iasă pe 
fereastră și nu reușea, iar eu încercam să-mi lipesc 
urechile la loc șl nu reușeam.

 când eram mică-mică, am rugat-o pe mama să-mi 
cumpere o păpușă rusească și mama mi-a cumpărat o carte de 
colorat și un set de creioane chinezești cu ascuțitoare, apoi m-a 
închis în casă. eu am colorat desenele din cartea de colorat, 
apoi am colorat pereții, tavanul, ferestrele, mobila din casă, am 
colorat toată casa, ba am și desenat în colțul dinspre răsărit un 
soare strălucitor cu raze drepte ascuțite. când s-a întors mama 
de la serviciu și a văzut toată casa colorată și soarele strălucitor 
luminând fiecare lucrușor, s-a luat cu mâinile de cap și a început 
să plângă. eu nu înțelegeam de ce mama plânge – casa noastră era 
mai frumoasă ca niciodată. am vrut să o iau în brațe pe mama să 
nu mai plângă, dar ea era deja neagră de supărare. atunci, mi-am 
luat creioanele de colorat și i-am făcut mamei fața roz, obrăjori 
roșii, ochii mari, albaștri și părul blond, ondulat. mama era acum 
păpușa rusească pe care mi-o dorisem. am luat-o în brațe și m-am 
jucat cu ea până când soarele desenat de mine s-a șters și eu am 
închis ochii de oboseală.

mama e balerină la Teatrul Bolșoi
ea a dansat într-o iarnă moscovită pentru Țarul Nikolai 
care a aplaudat-o în picioare și i-a oferit 
un buchet stufos ca barba lui de trandafiri roșii cu picături de 
diamant 
care puteau fi foarte bine cristale sau picături de rouă 
mama a plâns trei zile 
mama e cea mai celebră balerină de la Teatrul Bolșoi 
ea a dansat într-o iarnă moscovită pentru Lenin 
care a aplaudat-o în genunchi și i-a oferit 
o mostră din creierul lui genial îmbălsămată 
într-o sticluță cu formol 
mama a plâns o lună și mostra din creierul lui Lenin 
s-a topit de fericire 
mama e cea mai celebră balerină din lume 
americanii au vrut să o cumpere 
dar mama nu și nu mama dansează numai la Teatrul Bolșoi 
și a dansat pentru ultima oară tot într-o iarnă moscovită 
numai și numai pentru Stalin 
care a privit-o ca un lup siberian flămând 
și a aplaudat-o ca un dement și i-a trimis o scrisoare 
în care era împachetat degetul lui mic încă însângerat 
o scrisoare în care o implora 
să fie balerina lui iubită toată noaptea 
și mama a zis Niet! și când a zis Niet! un glonte 
i-a trecut prin tâmplă

mama e cea mai celebră balerină de la Teatrul Bolșoi 
ea dansează cu tâmpla însângerată 
numai pentru Hrușciov Gorbaciov și Putin 
și fiecare o aplaudă în extaz și americanii vor să o cumpere 
și mama zice Niet! și când zice Niet! zeci de gloanțe îi trec prin 
tâmplă
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Amalia BRĂESCU

      
I

ai decis cum pot să văd în rotire cervicală 
decupajul tău din rană de pană 
multiplicată cu factori în real 
până 
în direcția de rotație vectorială 
îți lucrezi tema iubirii 
cu pasiunea secționată din mine 
stagnată în background 
m-ai derulat pe câmp de text tastat 
de poet delirant în underground 
m-ai mumificat în cuvinte 
din patru în patru puncte cardinale 
cu pană  
din os de occipital 
m-ai proiectat sintaxa ta pereche 
gata formatată cu etichetă de atribut mut 
am zis 
ia o pauză de linie 
colecționar infinit dimensional 
de vectori în rotație de pană în rană.                                 

II
mă șterg de pe suprafața pământului 
delete e stânga jos 
în grădina răului 
la fructul verificării cunoștințelor 
dumnezeu nu vrea să fiu ca el 
ghici detaliile 
dacă aduci înapoi din univers 
arderea lumânării 
faci alta din alt gen de materie 
acolo unde stă inima mea 
și a ta 
ce faci diavole pe spinarea viului 
veghez la culoarea minții cu luare a minții 
fac aici viu 
pe viu 
am fost trimis 
să nu-i las pe oameni să se cațere 
pe treburile cerești 
că nu au în sânge 
picături destule

III
mă aude glas 
din cer 
ofer deschiderea în templu 
contemplu schimbarea la interfață 
prefață la veșnicia materiei cenușii 
ruptă în fâșii de erinii 

închid rugăciunea în smerenia formei 
în fond 
nu pui drojdie nu crește 
trupul gol 
primește în dar prin tactică 
duhovnicească 
taina să meargă 
tămâia laică 
măsoară pustnicia 
din cer mă aude glas 
cu fosfați 
îngrășați.

IV
în zare îmi văd propria 
înfățișare 
ocnă de sare 
oare 
haosul e umbră plutitoare 
zidit în ochiul cosmic 
oare 
sunt conținută în planete 
rânduite termic 
sarea s-a retras în soare 
zeii au extras 
din mine 
gravitația 
mută am rămas închisă 
în glas 
lichefiată 
umblu după 
propria soartă.

V
dansez tango 
indigo 
cu născut belzebut 
caro 
cu nări de lut petrecut 
nocturn spre carbon taciturn 
străpuns de ascuns 
cu tălpile pe lună 
antipod enigmatic pe cer 
prolix 
dansez cu roșu înger 
fix 
dansez cu roșu fier 
axiomatic pretext pier 
 în text.

VI
am lăsat în urmă 
modul în care mă voi purta 
cu mine 
zbor spre tâmplă 
născând o aripă 
în întuneric 
o clipă 
sfetnic tainic 
nu am știut ce se întâmplă 
cumva sferic 
cumva încet 
m-am așezat pe măduva spinării 
să văd pământul 
nevertebrat
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Gheorghe MIHAI

          
 
 ne iubeam

... când am întâlnit-o, când a venit în viața mea,
ca un avion portocaliu pe sub cerul albastru, 
în zilele caniculare mă săruta ea de parcă ar fi avut opt ani, 
cu atâta bucurie, îmi punea mereu ceva bani în portofel, 
pentru că spunea că orice bărbat trebuie sa aibă bani le el,
îmi amintea când are meci Craiova, 
mereu avea un pachet de Luckyes nedesfăcut pentru mine 
și palmele ei pentru fruntea mea, mai avea obiceiul 
să mă sărute pe umeri din nimic și oriunde, 
fără nicio reținere îmi îmbrățișa rudele de la copil la bătrân, 
o complice perfectă în discuțiile cu prietenii, 
spunea că fericirea ei e așa ușoară ca o castană 
aproape fără greutate, lipicioasă cum era ea
îmi dormea în piele și fără să o întreb
pentru ce toate acestea mi-a zis singură 
că e pentru că sunt cuminte și merit, ne iubeam. 

 Luisa trebuie doar să îți spun

... nu am așa o viață secretă acum,
cum nici n-am avut, nici cocoșat cu chipul schimonosit
n-am umblat, poezia nu mi-a adus lentoare,
nu mi-a schimbat firea în niciun fel,
când n-am avut unde dormi țin minte, mă bucuram
dimineața de soarele ce-mi încălzea hainele,
știam că printre gândurile tale Luisa sunt,
prin graba cum judeci, cum lucrezi, sunt,
într-o dimineață spun că dintr-atâta bucurie
dansam salsa pe podul vechi de piatră, de mic o știam,
printre sfinți și pontifi de o parte și de alta
Eliades Ochoa bătrânul îmi cânta în căști, era o mireasă,
făcea fotografii la capătul celălalt, nu am așa
o viață secretă deși în pozele cu poeți apar foarte rar,
am plătit integral datoria față de câinele din nămol
și acum cresc sute de gâște albe să-mi umple balta
blestemată și la fiecare abatere mă sâsâie gâscanii suri,
acum când sunt fan înghețată de pepene galben, mango, 
caramel,
vreau numai să apuc să te ridic de pulpe în sus Luisa,
să te arăt soarelui să știe a cui ești,
să-i strig numele tău, Luisa. 

dolce far niente

... să te uiți acum atent la ea,
s-o vezi în familia ei când avea 6 ani,
apoi 11, apoi 15 ani, cu toate nesiguranțele ei,
cuminte și speriată, să vezi fata aceasta
slăbuță cu mâinile firave
încercând să înlăture o pată de pe covor,
lucrând în fabrică la fel ca o vrabie
cu o rapiditate naturală,
râzând la masă în cantină,
ca o bucurie nesperată, s-o pricepi ca pe un dar,
să te uiți atent la ea, să te rogi
să nu i se întâmple niciodată nimic urât,
să fie la fel de grăbită
precum cea mai subțire strună de la vioară,
să îi scrii o poezie pe care ea
într-una dintre dimineți o va visa,
frânturi, nu va ști atunci,
abia mai târziu se va trezi
cu o mulțumire în piept și va afla
că tu acolo în mijlocul continentului...
Acum când nisipul tău
a curs destul în partea de jos
doar stai și privești cum se mișcă o minune
în lumea aceasta
căreia i se citește pe frunte mai mult Nu.

 ... nicio metaforă

... eram amândoi atât de obosiți în dimineața aceea de vineri, 
ieșiți de la schimbul 3, în autobuz n-am mai prins loc pe 
scaune, 
cu o mână te țineai de bara metalică și cu cealaltă mă 
prindeai de mijloc, 
aproape îmi adormisei pe piept, așa de frumoasă erai femeie 
obosită,
am coborât în Masarykovo namesti, eram amândoi rupți de 
oboseală, 
am intrat în cafeneaua unor vietnamezi era 7 și ceva, 
am băut câte o cafea tare, apoi am împărțit un fel de 
limonadă, 
am mers în stație unde tu trebuia să iei 28 și eu 9, 
al tău a venit primul, m-ai sărutat prima dată, și-ai urcat,
te-ai așezat la geam și m-ai privit până ai plecat, 
așa frumoasă și obosită că n-aveai nevoie de nicio metaforă,
începusei să-mi cânți prin geamul aburit ceva în limba ta. 

 purtări și alte gesturi

învăț mereu, cuvintele fără însemnătatea lor legată de 
altceva 
nu au nicio noimă și ele aleargă prin ploaie 
să se adăpostească undeva, în autobuz 
și ele șterg cu mâneca geamul aburit să vadă potopirea, 
bulele de aer din bălți, la fel își alintă copiii și le vorbesc 
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blând,
devreme ce multe nu le înțeleg încerc să îmi fac 
propriul meu dicționar de gesturi, le privesc
să fac un vocabular al privirii, o sintaxă a atitudinii, 
văd ușor care sunt prielnice și care nu după cum se poartă, 
să știu să mă feresc, într-un moment voi fi pregătit 
și-o voi lăsa să intre fără să înțeleg prea multe, 
vom avea amândoi o dragoste pe cât de mică ce va face
însă noaptea o umbră pe cât de mică în lună. 

 dragostea îndelung răbdătoare

... în anotimpul zilelor scurte
când lumina zilei dispare
ca după șuieratul unei împușcături
am găsit o mână cu vinișoare și tendoane
subțiri, întinse ca nailonul de pescuit,
numai pe jumătate eram uitându-mă
la mesteceni, la cafenele, la câmpuri,
când încet ai venit din orașul tău
de pe dealurile mici, cu sânii mici
și n-a mai fost nevoie să privesc în sus,
doar ochii tăi zâmbind mari ca ochii vrăbiilor
zâmbind mari, totul potrivit perfect
să se lipească unde corpul meu are mici golfuri,
mâine, poimâine, vineri, pe 19, 28, în iulie
aveam deja un timp definit, așa existam
începeam să practic felul acela de a iubi
după ce în atâția ani de singurătate
făcusem o listă a tandreții, a purtărilor
după ce repetasem în oglindă cum ar trebui
dragostea să fie, micile frici
vor păli se vor usca, vântul le va lua,
și chiar dacă poemele mele de dragoste
vor povesti mai mult și mai rar,
asta va fi numai o melodie a noastră,
cum viața ne va fi, ca parfumurile calde de copii,
dragostea îndelung răbdătoare.

chintă roială

 avantajul că locuiești la parter

... am ieșit puțin în oraș, o ninsoare măruntă,
îngerul brutar își scutura haina de făină,
am ieșit fără mâna stângă de parcă așa am fost născut,
cu stânga mângâind singura mână cea dreaptă
de parcă mâna ta ar fi fost, oasele coapselor tale
se roteau de o parte și de alta în ochi, înăuntru,
aproape că mă plimbam râzând, am urcat în clădirea aceea
cea mai înaltă clădire din oraș, am căutat de jur împrejur
silueta unui deal nins ca spinarea unui taur mare, alb,
cu picioarele înfipte bine în pământ, căutam de parcă
trebuia să am o dovadă a statorniciei, a durabilității,
a faptului simplu, aievea, am coborât scările
aproape râzând, am pornit mașina și am pus acolo
pe pervazul unde locuiești lalele de la LIDL,
e foarte bine că locuiești la parter.

 gânduri din Praga goală

... m-am descurcat și eu apoi cum s-a putut,
să nu mai văd și să nu mă mai vadă, nimic
să nu mai amintească, locuri, oameni, împrejurări,
nu știu, nu cred să fi fost pe deplin rău,
am citit pe pereții unei clădiri din Praga goală
în cartierul ucrainian, am tradus cum că
omul încercat în multe feluri capătă lumină în ochi,
nu strălucitori înainte, ci strălucitori înapoi,

m-am descurcat destul, fără să fiu în apropiere,
aici nimeni și nimic nu ne știe, deși e la fel
aproape că numai în vise mai faci să tremure ceva
în încăperile goale care mă formează, ideile mari
s-au dovedit a fi un fel de ceață, privind înainte
caut liniște, construcțiile cred că sunt importante,
pașii mei unul după altul, anotimpurile la fel,
acolo ești, acolo ai fost, acolo vei rămâne.

rugăciunea lui Gaspar Gaitan

... putem recupera acele zile blânde precum duminicile caniculare 
înșiruirea acelor ore, perle egale de un alb molcom, 
acele îmbrățișări cumințite în tolăneala lor, putem redobândi 
acel soare rege bun pe sub care vor râde acei oameni povestitori, 
acolo unde atingerile tale ca spicul de papură, 
unde pielea ta de porțelan Luisa albă, luminată din interior de firea ta, 
putem recâștiga liniștea din ramurile pomilor, sufletul nostru comun 
să bea apă câtă vrea, să nu grăbim secunda de miere, 
să diluăm poezia vieții noastre Luisa, vocea ta ca vântul dogoritor 
printre lanurile înalte de secară, ochii tăi albaștri confecționați 
din cozi de libelulă albastră, mereu afirmativi să zâmbească mereu 
ca un ulcior așezat pe-o parte, numele meu mic să adoarmă în buzele tale 
cum adormeam eu copil în mușchiul gras al pădurii de fag, 
putem readuce aici Luisa acea dragoste cât un bob de muștar, 
pe cât de mică pe atât de firească, ca un cântec în livada de portocali 
părul tău blond să îmi odihnească mâinile, putem repara,
cât mai avem timp crăpăturile inimii, reînnoi totul. AMIN.
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Viorel BUCUR 

           
 o toamnă

azi e prima zi fără vânt.
în parc cineva adună frunzele rătăcite
şi hrăneşte câinii fără stăpân.

iar mâine va înscrie la şomaj toţi tăietorii de frunze la 
câini.

mă întreb dacă va veni vremea vreodată
în care
– din nu ştiu ce imbold imperativ –
să-mi vizitez patul în care am dormit prima oară.
(mai ştii  patul acela de fier ruginit cu arcuri rupte
în care salteaua era ca un curcubeu la mijloc şi îmbrăcată 
în cearceaful curat 
patul alb şi rotunjit
cum era covata în care cernea mama
fulg peste fulg
făina de pâine).

aş lua cu mine două lucruri: visul şi uitarea.

să ies.
pe drum mai scârţâie o dată uşa.
uşa.
şi nu-i găsesc nicicum floarea de mucegai
a răgazului adormit.
se prăbuşeşte aerul
sub deschizătura picioarelor
şi peste mugurul prăpastiei
(în care ar fi atât de uşor să cad ca o piatră)
simt doar golul ei luând locul golului din mine.

căci totuşi e ziua în care trebuie.
mă uit înapoi prin fereastra lăsată dinadins crăpată
şi trecutul se înşiră cuminte în urma mea.
asemeni bănuţilor căzuţi prin gaura buzunarului spart.

e prea târziu să mai adun ce-am risipit odată.
printre degetele de bărbat mi se scurg
zâmbetele chinuite ale femeilor ce n-au fost să fie.
ca nişte ogoare arate cu furie şi niciodată însămânţate

 de pe o parte pe alta

mi-a rămas timpul strâmt
îl simt cum îi pocnesc pe la subsuori cusăturile
îl simt cum îi taie ca aţa chipul zâmbetul
atunci când se duce ca fulgerul
cu umărul împins înaintea timpului

subţiri i se ascut urmele
ca nişte fire de păr îi sunt urmele
urme subţiri îi sunt seara buzele 
atunci când îi taie chipul ca aţa zâmbetul

îţi voi trimite  dimineaţa asta câteva scrisori
nu contează că tu preferi ziua iar eu mugurii teiului
important este că mă voi strecura cu tine din nou  în 
aşternuturi
important este că te vei gândi la mine cât te strecori în 
aşternuturi
cât te întorci de pe o parte pe alta
privind cum îţi scriu cele câteva scrisori gândind la mine
de parcă ţi-aş încălzi picioarele reci pe sub aşternuturile 
oarbe

„iată-l într-un sfârşit făcând ceva ce nimeni nu mai face”

 moment de respiro

dintre toate cele alese
rămâne ultima silabă a cuvântului
ca o uşă ce închide după ea
cea de pe urmă răsuflare a poetului

nu eşti frumoasă şi totuşi
eşti cea mai frumoasă din lume
nu te-adună nimeni nici măcar într-un buchet de flori 
de câmp
spre a-ţi frânge apoi în pumn trupul firav
şi totuşi în zori
coboară în cuiburile tale berzele negre
purtând cu ele hrana cea de toate zilele a nimicului

 omagiu

când mi-am văzut numele răsărind
am răsuflat de două ori adânc şi m-am întrebat
oare câtă vreme doamne îmi va mai ajunge aerul ca să 
respir
să inspir
eram între ion mureşan şi aurel pantea
iar cei doi se împietreau de-a stânga şi de-a dreapta mea
ca două ziduri ale unei cetăți 
prea înaltă ca să mai pot pleca de acolo vreodată

chintă roială
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„eu stau pe ruinele minții mele și beau votcă”
apoi
„construieşte imperii singurătatea, solitudine, soledad”

eu sunt pur şi simplu „apoi”
prins între aceste ruine şi imperii
şi de unde cu greu voi reuşi să mai evadez vreodată

 ultima ta viaţă 

te simţi unduindu-te ca un şarpe între
glezna şi tâmpla nisipului

ca o volbură atârni de ţigla de lut
îţi sorb ploi nesătule chiar şi ultimii stropi rămaşi în palme
iar toamne grăbite îţi devorează frunza lipită de frunte
dacă vrei
povesteşte călătorilor surzi cum ţi-ai risipit printre degete
una dintre vieţile tale trecute
cum te-ai rotunjit peste pietre 
cum te-ai ascuţit peste cercul de foc
până ţi s-a scurs printre sâni adâncimea fântânii
dar mai ales
(noi ştim bine că doar o ploaie de vară erai)
dar mai ales
povesteşte călătorilor surzi cum
viaţa aceea trecută era de fapt singura ta viaţă

 umărul ce ne ţine

nu pe mine mă caută moartea păgână
ea îşi duce coasa
eu îmi port crucea
şi doar  umărul ce ne sprijină armele
e acelaşi

de o vreme noaptea este chinul meu preferat
pentru că 
mai mult mă trezesc decât dorm
pentru că 
mai mult înviez decât mor
refuzând deocamdată să deprind frigul cel trist dinaintea marii 
plecări

 vara trecând cu umbră de clopot

erau de o parte şi de cealaltă 
şi rupeau bucăţi din coaja copacilor
aveau tălpile groase
groase şi umblate o vară întreagă prin mirişti
peste pământul nears de soare, peste putreda iarbă
peste vara fără sfârşit

vino
prinde-te bine de firul de fum

ţine-te după urma roţilor
iar când drumul se va frânge
frânge-te și tu 
demn 
ca o limbă de clopot

rămâneau după ei lacuri rotunde
rotunde în urme rotunde
lacuri rotunde în urmele lor rotunde

un singur drum rămâne după noi
spuneau
trecutul zace în urma noastră 
ca un copac doborât de furtună zace
şi dacă am şti-o
doar una ar trebui să fie şi calea următoare
şi nu rădăcini de nenumărat
murind nehrănite de leşul trunchiului

până la urmă
nici fluviului nu-i trebuie însoţitor
când uscat si netulburat de maluri
îşi caută singur drumul spre moarte în mare

chintă roială
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Marian OPREA

***
vibrator cu trei viteze faci suspinele mai 

treze lumea să evolueze împlineşti dorinţa care nu are 
asemănare pe obeze le adori pe urâte le cinsteşti  pe 
bătrâne le-ntărești vibrator cu apă caldă plăcerea în tin’ 
se scaldă strălucești ca și o salbă vibrator cu apă vie 
tot ce-atingi pe loc învie vibrator cu apă plată premiezi 
mamă și fată mai viril ca niciodată vibrator pătat cu 
frișcă fata babii te tot mișcă fata moșului cuminte te-a 
tocit să o ții minte plăcerea naște plăcere vibrator cu 
ciocolată nu te termini niciodată as ești ai puterea toată 
ce faci ne încurajează munca ni se ușurează că dacă 
așa n-ar fi sexuʼ n-ar mai povesti schimbi durerea-n 
stări sublime ești cu mult mai bun ca mine vibrator 
regal cu zimți de-ai spune ce vezi și simți lume-ar fi 
plină de sfinți când ești tandru când ești hard tu ești cel 
mai mistic bard toate-n tine zic o God cânți ʼnăuntru 
și afară misteruʼ ce ne-mpresoară consolezi femeia care 
suferă da’ nu ș’ce are pentru inima ta bună pomenit ești 
totdeauna zâne ondine te-or ruga să le duci în țara ta 
să-și găsească liniștea bărbații nu ș’ce să facă de-aia 
mintea-i tot săracă frunțile ar fi senine dac-ar asculta de 
tine faci opturi te dai de-a dura satisfaci toată făptura 
geniu ești nu obosești scrii poeme spui povești pentru 
toate tu ai leacuri care ne scapă de fleacuri e bine ca să 
se știe vindeci de schizofrenie vibrator cu ochi generic 
faci lumină-n întuneric scoți esența din idei convertești 
rapid atei vibrator cu gust ca mura când intri dispare ura 
și când scoți capuʼ afară luminezi o primăvară doar soţuʼ 
gelos şi prost ca rival te ia la rost vibrator clarvăzător ai 
și har și ai și spor pentru că ai karma bună urci extazuʼ 
până-n lună moartea e pe frici călare tu renaști între 
picioare ea vine și tu rămâi taman cum îmi place mie 
te-or iubi cu frenezie te-or sălta încuraja sorcova vesela

***
m-ai atenționat nu-s fata luʼ verde-mpărat nu 

lua-n seamă ce spun ce fac am probleme cu pe vremea 
aia era-n laborator coronavirusuʼ nu i-au dat drumuʼ să 
bântuie dirijat ca nebunuʼ să crească frici să ne astupe 
gura speram să te vindeci holistic rapid asta-i diferența 
dintre un capricorn și un taur încăpățânat fluctuant mai 
mult lichid erai plină de sfaturi și rezolvări pentru alții 
pânʼ la urmă ai intrat în turmă

***
cămașa lamele de ras dă-le următorului sau 

tatălui tău sau pijamaua e pentru sărmanuʼ de lângă 
moara de foc ai zis o s-avem încercări n-o să fie ușor 
în loc să mă introduci în cercu-ți de prietene pentru 
poliamor repetai relațiile de la distanță nu țin în loc să 
iei aminte la frunza de măslin (și cele de aproape pot 
fi departe) nu iau nimic în răspăr eroarea are și un pic 
de adevăr micuți încă ne lăsăm înșelați de piticii de 
pe creier ce așteaptă să fie activați deși aș fi vrut nici 
cu femeile nu prea te-ai descurcat ai zis că-s flu flu cu 
Ioana toată vara v-ați codit care să fie partea activă

Mia Khalifa
că așa-s ei te cred ușoară îți contestă pân’ și 

plăcerea vocația pregătirea de profesoară unele doar 
căsătorite se lasă atinse în anumite zile în anumite 
zone nu le permite întunericuʼ religia rușinea să le 
vezi flacăra prin care lumea s-a născut există atâtea 
inhibiții scapi de necaz aduci crispatele-n miraj în 
marele lanț trofic ești tot mai vie free energie grație de 
acu avem și noi o relație luminezi psalm postmodern 
ești ne-ncurajezi ne ispitești să nu se spună c-am fost 
inerți ca o legumă

***
cam toate se cred ocupate nu ies din zona de 

confort  nu vor să fie scanate se mulțumesc cu ce (n) 
au se-nvîrt ca betoniera-n egregoru universal dacă vrei 
să cunoști dacă ți se dă o șansă  dacă vrei să te bucuri 
cu altcineva nu înseamnă că-i înșeli (pe el pe ea) vrei 
să te perfecționezi schimbi perspectiva n-am inspirație 
nici muză abia m-am împăcat cu mintea mea difuză pe 
jumătate mort pe jumătate viu ce spune El transcriu

***
am crezut în tine ca-ntr-un descântec pururi 

visător la steaua canabis din pântec 
ce n-am putut depăși a început să ne testeze 

aveai (și nu știai) apucături burgheze ca maximum de 
siguranță de confort  ca orice viu mort beneficiam de 
pe urma tuturor hârjonelilor tale de mult de multe zi 
noapte erai nemulțumită ca toată lumea împietrită

 

chintă roială
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Dana ȘIȘMANIAN

De la călugării Muntelui Athos la Anton 
Pann... sau invers?

Pocăinţa omului desmerdat – un poem 
ocultat

Într-un studiu precedent (SHISHMANIAN D. 2020), 
am analizat un text poetic inedit, descoperit de noi într-un 
codex de la Biblioteca ASTRA din Sibiu, scris la 1670 şi 
intitulat Înţeleptului Varnava minunată arătare a vederii lui 
cu pildă tuturor, având ca subtitlu descriptiv: Despre un trup 
bogat şi despre un suflet carii după multă jaloba lor cu amar 
unul cătră altul în ce chip au pogorât în iad– text pe care 
1-am atribuit lui Ioan din Vinţ, considerîndu-1 o traducere 
a poemului publicat la Praga în 1623 Dialogus, azaz egy 
kárhozatra szállott gazdag test és Mleknek siralommal teljes 
egymással való keserves panaszolkodó beszélgetések [Dialog, 
adică conversaţie amară şi tânguitoare între corpul bogat şi 
sufletul mâhnit condamnat], al poetului baroc maghiar Nyéki 
Vörös Mátyás (1575-1654). 

Am arătat că acest text – a cărui tălmăcire românească 
constituie, de facto, primul poem dramatic scris în limba 
română – este inspirat îndeaproape de celebrul poem medieval 
latin din secolul XIII denumit, după principalele variante, 
Visio Philiberti / Visio Fulberti / Visio Bernardi, care a avut 
o enormă circulaţie, în original şi în traduceri vernaculare, 
în întreaga Europă, pe parcursul a cinci secole, traversând 
toate confesiunile; astfel, poetul maghiar – mare vicar de Gyr, 
angajat în contra-reforma catolică – a avut sub ochi o versiune 
inclusă în culegerile de rugăciuni liturgice ale predicatorului 
iezuit belgian Thomas Sailly (1558-1623). 

Răspândirea tentaculară a poemului latin într-o 
multitudine de variante, şi apropierea lui tematică de alte 
modele poetice constând din dialoguri între concepte 
personificate, precum sufletul şi trupul, spiritul şi carnea, 
moartea şi omul, au dus la numeroase confuzii, de care 
n-au fost scutiţi nici istoricii generalişti, nici specialiştii. 
Ne vom focaliza în acest articol asupra unor martori, 
pe teren românesc, ai modelului „dialogul sufletului cu 
trupul”, ca dialog edificator purtat în timpul vieţii (cu scop 
vizibil soteriologic de convertire a subiectului, de la viciu, 
reprezentat de trup, la virtute, predicată de suflet) – model 
complet distinct de cel al poemului Visio Philiberti / Visio 
Fulberti / Visio Bernardi, care pune în scenă viziunea onirică 
a unui dialog post-mortem între un trup abia pus în sicriu şi 
un suflet condamnat, în instanţa purcederii la iad, relatată 
de un „martor-autor” (în speţă, Sfântul Bernard, în poemul 
lui Nyéki Vörös Mátyás inspirat de modelul medieval, 
„înțeleptul Varnava”, în versiunea lui românească, atribuită 
de noi lui Ioan din Vinţ).

„Mustrarea sufletului cu trupul”: rectificări şi noi 
ipoteze

În clasica sa lucrare dedicată cărţilor populare, Nicolae 
Cartojan consacră două pagini unui text pe care-l intitulează 
Mustrarea sufletului (CARTOJAN N., ediţia 1974, vol. II, pp. 
264-265). 

Pentru a circumscrie acest text într-o tradiţie 
manuscrisă, istoricul se referă, în primul rând, la o versiune 
publicată de Tudor Pamfile. Acesta reproduce, în contextul 
unor colinde şi cântece de stea ce evocă, prin contaminare cu 
bocetele, tema morţii, un dialog în versuri intitulat Mustrarea 
sufletului şi a trupului, indicând că l-ar fi aflat într-un 
miscelaneu moldovenesc copiat la 1842 de N. Borcilă, „poate 
la Mânăstirea Secul” (în Sărbătorile la români. Crăciunul 
[vol. 20], 1914, pp. 149-150, apud CARTOJAN N. 1974, 
ibid.; l-am putut consulta în ediţia critică Iordan Datcu, 
PAMFILE T. 2018, pp. 360-361). 

Nicolae Cartojan indică apoi, ca martori ai acestui text, 
trei manuscrise de la BAR, anume ms. 2120 f. 105, 2135, şi 
2743. Dar cum bine s-a remarcat deja (MORARU M. 2005, 
pp. 41-42), acestea nu conţin vreun text intitulat Mustrarea 
sufletului şi a trupului, ci respectiv: 

- ms. 2120: „sub titlul Pildă pentru judecata sufletului 
cu trupul, (...) o parabolă a orbului şi a şchiopului, atribuită 
de obicei lui Chiril Turovski (vezi R.P. Dmitrieva, 1964, p. 
85)”; 

- ms. 2135: „Dioptra lui Vitalie de la Dubna, a doua 
traducere românească, după cea a lui Staico grămăticul, 
făcură de Ilarion de la Râşca”; şi în fine, 

- corectând cota indicată de Cartojan, de la ms. 2743 la 
2742, spre a da o şansă acestei referinţe, un manuscris „copiat 
de Sivestru Moldoveanul în 1689 în Ţara Românească, 
conținând tot Dioptra lui Vitalie de la Dubna în versiunea 
tradusă de Staicu grămăticul”. 

Pe de altă parte, sub efectul unei pure aproximaţii 
tematice, dar fără nici o justificare textuală, Cartojan apropia 
„cântecul” publicat de Tudor Pamfilede poemul medieval al 
viziunii dialogului sufletului cu trupul, citând în acest sens 
(apud VARNHAGEN H. 1889) versiunea anglo-saxonă 
Þe Desputisoun bitwen þe Bodi and þe Soule, şi o versiune 
franceză Li dis dou cors et de l’ame le grant – ce este de fapt 
un alt titlu pentru mai vechiul poem francez Un samedi par 
nuit – pentru a se referi în fine la versiunea Le Débat du corps 
et de l’âme intrată în circulaţia cărţilor populare, în speţă, în 
La Danse macabre (apud NISARD C. 1864, II, pp. 315 sq.).

Negăsind nici o corespondenţă între manuscrisele în 
mod eronat evocate de Cartojan ca reprezentând Mustrarea 
sufletului şi a trupului, şi binecunoscutul poem medieval 
occidental despre viziunea dialogului sufletului cu trupul 
cunoscut cercetătorilor sub denumirea de Visio Philiberti 
de care Cartojan apropia textul publicat de Tudor Pamfile, 
şi nevăzând aici nici vreun ecou oarecare dinspre versiunile 
slave ale acestui poem (apud BATIOUCHKOF T. 1891), 
Mihai Moraru conchide: „Deducem din reexaminarea datelor 
problemei că textul Mustrării sufletului cu trupul nu a fost 
selectat de cititorul român din secolele al XVII-lea şi al XVIII-
lea, fapt care, coroborat cu datele despre bogata circulaţie a 
Divanului lui Cantemir, scriere pe o temă similară, dar cu o 
altă viziune, poate fi, credem, semnificativ.” (ibid. p. 42). 

De fapt, concluzia este de formulat în mod ceva mai 
nuanţat, în trei timpi. Textul intitulat Mustrarea sufletului şi a 
trupului semnalat de Cartojan este atestat pe teren românesc: 
vom vedea mai departe că presupusului manuscris utilizat 
de Tudor Pamfile i se pot adăuga altele, tot din secolul XIX, 
identificabile în cataloagele BAR; el nu reprezintă însă 
nicidecum o versiune a celebrului poem medieval al viziunii 
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dialogului sufletului cu trupul post-mortem, de care credea 
a-l putea apropia istoricul cărţilor populare; acest din urmă 
model nu a fost, într-adevăr, atesta ca atare pe teren românesc 
– poemul Arătarea lui Varnava descoperit de noi fiind un 
hapax.

În orice caz, textul semnalat de Cartojan pe baza 
cântecului publicat de Tudor Pamfile este „un text tardiv, 
irelevant pentru tema care ne interesează” – conchidea 
pe drept cuvânt Mihai Moraru (op.cit. ibid.), referindu-se, 
în speţă, la tema „Cavalerul şi moartea” ce face obiectul 
studiului său, atestându-i prezenţa, sub titlul Viteazul şi 
moartea, în 19 manuscrise româneşti din secolele XVIII-
XIX (cea mai dezvoltată versiune, tradusă din ucraineană, 
fiind cea din ms. BAR 5507); cercetătorul rataşează varianta 
românească la modelul Dialogus Mortis cum Homine sau 
De Morte prologus, cu largă circulaţie europeană începând 
cu secolul XIV, îndeosebi în Europa centrală şi estică, unde 
interlocutorul e maestrul Policarp, model ce cunoaşte o 
celebră versiune poloneză din secolul al XV-lea.

Încercând să verificăm la rându-ne ocurenţele posibile 
ale unui text ce s-ar intitula Mustrarea sufletului şi a trupului, 
am găsit următoarele trei manuscrise în colecţiile BAR (pe 
baza cataloagelor lui Gabriel Ştrempel):

- Ms. 5337 (datat 1835-1837), 104 f., intitulat (f. 2): „A 
lui Vasilie Popescu-Scriban, Adunări de poezii a mai multor 
poeţi români, adunate şi înt<r>-acest chip orînduite de mine, 
spre folosul iubitului şi jălitului meu neam românesc. 1836. 
Eşii”, cuprinde fabule şi ode aparținând probabil lui Gheorghe 
Asachi, o serie de texte ocazionale, cântece lumeşti, în fine, 
un ansamblu de „verşuri” moralizatoare, şi anume: Creştinul 
la ceasul morţii, f. 15; Mustrarea sufletului cu trupul, f. 
23; Viclenia şi neîndestularea lumei aceştia, f. 30; Iubirea 
frumuseţii omeneşti, f. 33; Înşălăciunea acestei lume, f. 33v; 
Verşul ispitii, f. 34(MSS-ROM-BAR IV, p. 273).

- Ms. 4726 (mijlocul secolului XIX,) şi ms. 4868 
(datat 1838) cuprind titlulMustrarea sufletului cu trupul 
într-o vecinătate de apocrife (Apocalipsul Maicii Domnului. 
Cazaniia acei pentru muncile iadului) şi, respectiv, de cărţi 
populare (Istorie lui Erotocrit şi a Aretusii) (MSS-ROM-
BAR IV, pp. 102 şi 146).

E de presupus că aceste manuscrise, databile de la 
sfârșitul primei jumătăţi a secolului XIX, conţin variante 
apropiate ale aceluiaşi text, intitulat Mustrarea sufletului cu 
trupul, relativ scurt (maximum 2 file de ms., după descrierile 
din catalog). Presupunem, până la proba contrarie, că este 
vorba de un text identic sau foarte apropiat cu cel reprodus 
sub titlul Mustrarea sufletului şi a trupului, după un manuscris 
probabil de la Mânăstirea Secul, în culegerea suscitată a lui 
Tudor Pamfile. Neputând consulta manuscrisele reperate mai 
sus, considerăm, ca ipoteză de lucru, că textul publicat de 
etnograf este singurul martor accesibil la ora actuală pentru 
acest titlu.

Examinând Mustrarea sufletului şi a trupului în 
versiunea publicată de Tudor Pamfile, constatăm că e vorba 
de un dialog versificat în care sufletul reproşează trupului că 
se complace în satisfacerea poftelor vieţii lumeşti, trecătoare 
şi înşelătoare, fără a se preocupa de moarte şi de soarta de 
apoi; trupul răspunde mai întâi sfidător, refuzând să renunţe 
la plăceri şi la bunul trai în favoarea unor privaţiuni de tip 
monahal, mai apoi, înfricoşat de ameninţările cu muncile 

iadului, se pleacă sufletului, declarându-și dorinţa mântuirii 
prin sobrietate, lepădarea de bunuri lumeşti, şi ispăşirea 
păcatelor în pustnicie. 

Credem că este vorba de o producţie în stil voit 
popular, cu scop de alegorie edificantă, ce a putut apare, ca şi 
„verşurile la morţi”, în mediul preoţesc al cazaniilor funebre, 
fie spontan, fie stimulată sau chiar inspirată de o sursă cultă, 
neidentificată: un dialog moral suflet/trup în timpul vieţii, 
ca acele disputatio carne/spirit din secolele XII-XIII, ce au 
putut fi prelucrate şi redifuzate în diferite limbi până în plin 
secol XIX, prin culegeri de tipul „cărţilor populare” şi/sau 
almanahuri, ca şi prin culegeri de predici funebre. Nu avem 
însă date la ora actuală asupra modului în care aceste texte, 
foarte rar evocate în studiile de specialitate, au putut circula în 
Europa în general, şi în special pe teren românesc.

De menţionat în acest context şi un text în greaca 
modernă pe care Nicolae Cartojan îl leagă de Mustrarea 
sufletului (op. cit. p. 265). Înregistrat de C. Litzica (MSS-
GR-BAR I, p. 119), acest text, datând tot din secolul XIX 
şi ocupând o filă dintr-un manuscris de 27 file ce a aparţinut 
episcopului Buzăului, Dionisie Romano (1806-1873), se 
intitulează Dialogos psychès te kai sômatos, cu menţiunea: 
„în versuri aritmice şi iambice”. Autorul catalogului 
precizează că dialogul este deschis de trup, pe când în textul 
românesc sufletul vorbeşte întâi. Fără posibilitatea unei 
consultări şi confruntări a manuscriselor, nu putem avansa 
vreo ipoteză privind raportul eventual între textele româneşti 
ale Mustrării şi acest Dialog grecesc, dar conjunctural 
vorbind, ocurenţa lor sincronă, spre mijlocul secolului XIX, 
în circulaţia manuscrisă pe teritoriul românesc sugerează o 
posibilă comunitate de origine. 

În concluzie, Mustrarea sufletului şi a trupului nu 
reprezintă, după martorul-cheie consistând din publicaţia 
lui Tudor Pamfile, un text afiliat modelului literar al viziunii 
dialogului post-mortem între suflet şi trup, cunoscut 
cercetătorilor sub denumirea generică (şi improprie, căci 
limitată la una din variantele principale) de Visio Philiberti, 
la care se referea Cartojan, ci un model înrudit – disputa 
sufletului cu trupul în timpul vieţii – introdus în literatura 
română modernă printr-o sursă cultă sau „populară” 
neidentificată la ora actuală.

„Viaţa şi petrecerea omului desmerdat”, la 
Prodromul de la Athos?

Nicolae Cartojan semnalează, în contextul Mustrării 
sufletului (op. cit., p. 264, n. 2),ca fiind „o versiune mai 
dezvoltată” a acestui text, o publicaţie de la începutul 
secolului XX a ieromonahului Paisie Lambru: Viaţa şi 
petrecerea omului desmerdat sau convorbirea sufletului cu 
trupul. Ea se prezintă ca purtând un text„de la anul 1648”, 
dacă e să dăm crezare subtitlului publicaţiei, ce a cunoscut 
4 ediţii (1905, 1909, 1913, post 1918). Cităm după BRM 
(Bibliografia Română Modernă): „Viaţa şi petrecerea omului 
desmerdat sau convorbirea sufletului cu trupul. Şi alta mai 
la urmă: Convorbirea omului păcătos cu Maica Domnului. 
Această broşură sʼa găsit în biblioteca mănăstirei noastre 
Prodromul românesc din Sfântul Munte Athos, un manuscris 
vechiu cu slove chirilice de la anul 1648 şi acum s’a dat în tipar 
pentru prima oară de Ieromanahul Paisie Lambru. Bucureşti 
(Stab. Grafic Clemenţa), 1905. (16 x 11,5). 27 p. (I 2765); 
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Ed. II. Bucureşti (Tip. Jubileu), 1909. (15,5 x 11,5). 31 p. 
(Publicaţiuni religioase ale Mănăstirii române Prodromul din 
Sf. Munte Athos, nr. 1) (I 17795); Ed. III. Bucureşti (Schitul 
Icoana), [1913]. (15,5 x 11,5). 32 p. cu il. 20 bani. (Biblioteca 
religioasă a Sfintei Monastiri româneşti Prodromul din Sf. 
Munte Athos) (I 34478); ediţia a IV-a a apărut după 1918.”

Deşi absentă din cataloagele numerizate ale 
principalelor biblioteci (BAR, BCU Cluj, Iaşi, Bucureşti), 
publicaţia există (BAR cota I 2765) şi am putut-o consulta 
în format scanerizat graţie serviciului oferit de Biblioteca 
Academiei din Bucureşti. Ni s-a confirmat astfel bănuiala 
că subtitlul ne induce în eroare, lăsându-ne să credem că 
ar fi vorba, cum o declară ieromonahul Paisie Lambru,de 
editarea unui manuscris românesc de la 1648 găsit la schitul 
Prodromul românesc de la Muntele Athos, ce eventual ar fi 
putut conţine un text afiliat temei noastre.

Or, ambiguitatea formulării permite deja orice dubiu 
asupra naturii exacte a sursei („Această broşură sʼa găsit 
în biblioteca mănăstirei noastre Prodromul românesc din 
Sfântul Munte Athos, un manuscris vechiu cu slove chirilice 
de la anul 1648”, s.n.). Am putea deci avea de fapt a face cu 
o „broşură” în caractere chirilice şi nu cu un „manuscris”, în 
care caz datarea „1648” ar putea fi o greşeală pentru „1848” 
(vom vedea mai jos despre ce tipăritură ar putea fi vorba în 
acest caz).

Dar lectura textului însuşi ne convinge de la primele 
versuri – căci e vorba de un poem ce ocupă paginile 3-10 ale 
publicaţiei – că nu poate fi vorba de un manuscris din secolul 
XVII, şi nici de o „versiune mai dezvoltată” a cântecului 
popular publicat de Tudor Pamfile... Este un poem „modern”, 
de secol XIX (şi vom vedea imediat cui aparţine el). Cât 
despre natura textului însuşi, modelul lui literar e diferit nu 
doar de cel urmat în Arătarea lui Varnava, despre care am 
văzut anterior că reprezintă o adaptare în româneşte după 
Dialogul lui Nyéki Vörös Matthyas scris în 1624, dar şi de 
familiile de variante latine ale viziunii dialogului suflet/trup 
cunoscute sub denumirile de Visio Philiberti / Fulberti / 
Bernardi, din care s-a inspirat poetul maghiar.

Va trebui deci să excludem, din acest context literar, 
referinţa la presupusul manuscris publicat de Paisie Lambru, 
şi să abandonăm ipoteza lui Cartojan în acest sens, ca fiind 
neîntemeiată. 

„Omul desmerdat” sau Pocăinţa lui Anton Pann
Ne vom opri acum asupra unei opere a lui Anton 

Pann (1794-1854), nesemnalată de nici un cercetător în 
contextul temei noastre, operă tipărită sub un titlu ce conţine 
şi el lexemul rar „desmerdat”: Pocăinţa omului desmerdat 
sau Vorbire între suflet şi trup şi osebite sfătuiri folositoare 
trupește și sufletește, prin culegere versificate și date la 
lumină cu bine-cuventarea înalt prea sfințitului Mitropolit 
D.D. Neofit, Bucureşti 1849, în tipografia sa (text reeditat cu 
puţin înainte de moarte, în 1854, sub patronajul următorului 
mitropolit, Nifon, care va patrona şi o ultimă ediţie, postumă, 
la Editura Tipo-Litographiei Dor. P. Cucu, 1880; apud BRM). 

Deşi figurând în Bibliografia operei (PANN A. 1963, 
vol. III, nr. 48 şi 86), Pocăinţa omului desmerdat nu este 
inclusă în nicio ediţie a operelor lui Anton Pann. 

Vorbind despre acest text, pe care desigur l-a consultat, 
Paul Cornea, care semna prefaţa ediţiei susmenţionate – cea 

mai completă la data aceasta – îl descria astfel: „un dialog 
între suflet și trup, bazat pe doctrina creștină a abstinenței, 
neașteptată la un om de factura lui Pann, în versuri de o 
platitudine și de o uscăciune care par neverosimile după 
giuvaerurile Poveştii vorbii” (ibid. p. LX). E probabil că 
această judecată „critică” fără apel şi vădit ideologizantă, 
cenzuristică, i-a decis pe editorii din 1963 să excludă Pocăinţa 
omului desmerdat din Scrierile literare ale lui Anton Pann – şi 
din păcate, nici o editare ulterioară nu a venit să repare, după 
decenii, această voluntară şi nedreaptă omisiune, dictată la 
epoca ei de un climat politic.

Absentă din cataloagele numerizate ale principalelor 
biblioteci (BAR, BCU Cluj, Iaşi, Bucureşti), publicaţia există 
(BAR cota I 523452) şi am putut-o consulta, ca şi cea a lui 
Paisie Lambru, în format scanerizat graţie serviciului oferit 
de Biblioteca Academiei din Bucureşti.Am putut-o găsi şi la 
Biblioteca Naţională din Franţa, unde există un exemplar rar 
al ediţiei princeps din 1849, purtând autograful posesorului 
pe copertă: „Emile Picot, Cernica, 4 oct. 1885”. Este vorba 
de romanistul francez Emile Picot (1844-1918), creatorul şi 
ocupantul, din 1875 până în 1908, a primei catedre de limbă 
şi literatură română la Paris (la École des langues orientales 
vivantes, viitorul INALCO). Romanistul francez i-a tradus 
astfel titlul, în notiţa manuscrisă introdusă, pe foaie volantă, 
după foaia de titlu a broşurii: „La pénitence de l’homme 
débauché, ou Entretien entre l’âme et le corps, versifié et 
édité par A. Pann”.

Pocăinţa omului desmerdat sau Vorbire între suflet 
şi trup este un text în versuri ce ocupă 15 pagini (3-17) ale 
broşurii omonime, tipărită în caractere chirilice. Or, lectura 
acestui poem semnat de autorul Poveştii vorbii ne convinge 
imediat că el reprezintă chiar textul pe care Paisie Lambru îl 
dă când ca „broşură” când drept „manuscris vechiu cu slove 
chirilice de la anul 1648”, reproducându-l aidoma în publicaţia 
sa de la 1905 intitulată Viaţa şi petrecerea omului desmerdat 
evocată mai sus. Retroactiv deci, lucrurile se dovedesc a sta 
cu totul altfel decât ne lăsa să credem ieromonahul Paisie...  

Într-adevăr, putem mai degrabă presupune că autorul 
Poveştii vorbii a dăruit Pocăinţa sa vreunui călugăr athonit 
ce va fi luat cu sine broşura la Prodromul românesc de la 
Athos, schit înfiinţat în 1852, unde avea să o găsească peste 
o jumătate de secol ieromonahul Paisie (pentru istoricul 
schitului vezi BERCIU-DRĂGHICESCU A. 2008, pp. 177-
178).Sau poate vreun călugăr prodromit aflat la Bucureşti pe 
la sfârșitul secolului XIX sau începutul secolului XX– dacă 
nu ieromonahul Paisie însuşi – a recuperat un exemplar al 
poemului lui Anton Pann, găsit poate în biblioteca mitropoliei, 
căci textul fusese imprimat „cu bine-cuventarea înalt prea 
sfințitului Mitropolit”, şi l-a dus cu sine la Athos, pentru a-l da 
mai apoi tiparului în 1905...  

Oricum ar sta lucrurile cu transmiterea tipăriturii 
lui Anton Pann la Prodromul athonit, autorul publicaţiei 
de la 1905 ni se pare a fi în culpă (fortuită sau voluntară). 
Pe de o parte, Paisie Lambru nu menţionează nicăieri pe 
autorul „broşurii” sau „manuscrisului” cu pricina, deşi e 
cert că a avut ca model tipăritura lui Anton Pann, poate în 
ediţia princeps din 1849, pe care o reproduce în întregime, 
adăugând poemului – căruia îi schimbă titlul, cum am văzut 
– şi acele „osebite sfătuiri”, cu exact aceleaşi texte şi aceleaşi 
titluri ca la Anton Pann, atâta doar că le transcrie din „slove 
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chirilice” în caractere latine. Pe de altă parte, ieromonahul 
Paisie „învecheşte” voluntar textul de origine, datându-l de la 
1648 în loc de 1849,şi confundând, voit sau fortuit, o broşură, 
deci o tipăritură, cu un manuscris (oare o tipăritură „cu slove 
chirilice” datând de cu o jumătate de secol în urmă îi putea 
apare ca un... „manuscris vechi”?)

Nu putem să nu-l blamăm pe Paisie Lambru pentru 
faptul de a ne fi ocultat pe autorul real al broşurii, marele 
Anton Pann, însuşindu-şi în plus meritul inexistent al editării 
unui pretins manuscris din secolul XVII – ceea ce a indus în 
eroare pe Cartojan, care, crezându-l pe cuvânt, a menţionat 
publicaţia ieromonahului de la Atos ca reprezentând un 
manuscris legat de modelul dialogului medieval al sufletului 
cu trupul! Să concedem totuşi că această multiplă eroare ne-a 
dus până la urmă, printr-un ocol deloc inutil, la descoperirea 
poemului lui Anton Pann, de care nici un cercetător n-a 
pomenit în acest context: felix culpa, Paisie! 

În privinţa surselor, putem presupune că Anton  Pann 
va fi „cules” un text în vers popular, fie pe cale orală, fie 
din vreun manuscris ca cele enumerate mai sus, conținând, 
pe lângă cazanii la morţi şi/sau apocrife apocaliptice, 
o  „mustrare a sufletului cu trupul”. Text pe care îl va fi 
dezvoltat şi versificat la modul propriu, cum a făcut şi cu alte 
surse, după propria sa mărturie („prin culegere versificate”). 
Gaster presupunea că acest procedeu stă la baza majorităţii 
scrierilor lui: „Pe de altă parte, e stabilit că în mod frecvent 
el a apelat la manuscrise româneşti anterioare, pe care le-a 
editat, aducîndu-le la o serie de transformări, de mai mare 
sau mai mică întindere, cf. opiniei lui Gaster (Literatura 
populară română, 1883, p. 106” (cf. P. Cornea, în PANN A. 
1963, pp. XXXIV-XXXV). Menţionăm doar câteva dovezi 
evidente în acest sens: Poezii populare şi Calendare (1846), 
Înţeleptul Archir şi nepotul său Anadan (1850), Versuri sau 
Cântece de stea, De la lume adunate şi iarăşi la lume date.

Dar înainte de a purcede la ipoteze asupra surselor 
textuale ale Pocăinţei lui Anton Pann, se cuvine să observăm 
că imboldul, investirea personală, patosul pus în expresie, 
depăşesc cu mult un simplu exerciţiu de versificaţie şi 
prelucrare literară, trădând impactul unui eveniment biografic 
major, ce l-a marcat profund. E probabil vorba de marele 
incendiu din 1847 care a devastat capitala şi i-a distrus o bună 
parte din tipografie, dimpreună cu stocuri de cărţi abia ieşite 
de sub teascuri (Memorabilul foc mare, întâmplat în Bucureşti 
în ziua de Paşte 1847, martie 23, reportaj „poetizat” publicat 
pe viu); boala ce a urmat trebuie să-l fi scuturat de asemenea, 
încât cartea de pocăinţă pe care o publica în 1849 şi o reedita 
în 1854, cu doar un an înainte de moarte, după ce îşi editase 
între timp Adiata, apare ca o mărturie personală.  

În plan strict literar, putem repera, la un examen atent 
al poemului, două surse directe de inspiraţie, ce ni se par 
revelatoare pentru modul în care opera autorul Poveştii vorbii. 

Prima poate fi identificată fără mari ezitări în textul în 
vers popular susmenţionat, al cărui singur martor deocamdată 
accesibil este Mustrarea sufletului şi a trupului, text cules şi 
publicat de Tudor Pamfile. Textual vorbind, la o confruntare 
a Mustrării publicate de Tudor Pamfile cu Pocăinţa lui Anton 
Pann constatăm mai întâi că trama dialogului e comună. 
Avem astfel, în ambele texte, o succesiune identică de replici 
şi de atitudini pentru cei doi protagonişti: 

- sufletul mustră trupul că petrece în plăceri şi nu duce 

grija morţii şi a pedepsirii păcatelor;
- trupul răspunde trufaş respingând ca „nebunie” 

îndemnurile la pustnicie pentru ispăşirea păcatelor şi 
apărându-și modul de viață;

- sufletul îi descrie cu jale starea de putreziciune post 
mortem şi îl ameninţă cu muncile iadului;

- trupul se pleacă sufletului, convins şi îngrozit de 
„straşnica muncă”.  

Structura comună şi articulaţiile dialogului ne conving 
astfel că autorul Pocăinţei a putut lua ca model textul Mustrării 
aşa cum circula el în epocă în câteva manuscrise, ca cele 
susmenţionate. Forma nu e însă deloc cea a poeziei populare: 
vastul poematico-religios al lui Anton Pann e compus din 
stihuri lungi de 14-15 silabe, cu rimă împerecheată, într-o 
ritmică savantă şi cu mari amplificări retorice. Pe de altă 
parte, concepţia poemului depăşeşte cu mult presupusul 
model, trădând o viziune mult mai largă asupra temei precum 
şi, eventual, alte surse de inspiraţie.

Astfel, argumentele sufletului sunt doctrinale, e vorba 
explicit de învierea trupului la judecata de apoi şi de soarta 
păcătosului, cu o enumerare detaliată a viciilor pedepsite – 
pe când în textul „popular” singurul argument persuasiv e 
evocarea putreziciunii corpului şi a nestatorniciei bunurilor 
lumeşti, orizontul escatologic limitându-se la ameninţarea: 
„cu draci te vei munci” (fără nici o referire la a doua venire...). 
Trupul invocă argumentul responsabilităţii sufletului, într-o 
dialectică interactivă străină poemului în vers popular din 
manuscrise – ceea ce aminteşte poemele medievale latine, ce 
proliferează în epoca „disputelor” scolastice (secolele XII-
XIII). În fine, anumite detalii ca de pildă starea de slăbiciune 
provocată trupului de discursul sufletului evocă unele motive 
preluate din apocrife (ca în Visio Monachi, adaptarea latină 
a apocrifului conținând viziunea lui Macarie Alexandrinul).

O filiaţie necunoscută: Anton Pann şi Oxenstierna
Unele din aceste elemente tematice, precum şi anumite 

fapte de stil şi de expresie, ne pun pe pista unei a doua surse 
de inspiraţie, „cultă” de data aceasta, şi binecunoscută, de 
fapt, de câteva bune decenii, cititorilor români din vremea lui 
Anton Pann. Este vorba de Cugetările lui Oxenstiern, opera 
suedezului Johan Thuresson, conte de Oxenstierna (1666-
1733), scrisă în franceză şi editată de numeroase ori din 1721 
până în 1825, tradusă şi editată de asemenea în germană, 
suedeză, engleză, italiană, spaniolă, poloneză1.

Aceste cugetări (Pensées de M. le Comte Oxenstirn sur 
divers sujets, avec les Réflexions morales du même auteur) 
cunosc, pe teren românesc, o traducere larg răspândită prin 
manuscrise, efectuată probabil în Moldova, în anii 1770, 
avându-l ca posibil autor pe Gherasim Putneanul – sau 
pe Leon Gheuca, episcop de Roman (1769-1786), apoi 
mitropolit al Moldovei (1786-1789), care putea fi însă doar 
patronul traducerii – şi din care au fost identificate până 
acum 25 de copii, majoritatea din prima jumătate a secolului 
XIX: cea mai veche (ms. BAR 2773, scris de Gheorgache vel 
clucer la 1779) a aparţinut lui Eminescu (vezi MITU A. 1996, 
CIURCIUN E. E. 2017).

Or această operă conţine, încă de la prima ei ediţie, 
antumă, şi apoi în toate ediţiile ulterioare, o piesă curioasă 
căci distonând faţă de „reflecţiile” moralistului, pe drept 
cuvânt numit „un Montaigne al Nordului”: acestea se 
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prezintă toate ca meditaţii asupra unui subiect, fiind intitulate 
ca atare, cu subiecte amestecate fără vreo clasificare anume 
(astfel, De la solitude, De la volupté, Du tabac, Du Grand 
Alexandre, De la Pologne, Des quatre saisons, De l’avarice, 
De la compassion, De la danse, De la Cabale, De la France, 
Des spectacles, De l’athéisme, De la liberté, Du jeûne, De 
la pénitence, De l’Allemagne etc.; de remarcat în trecere că 
traducerea românească e selectivă, nu toate subiectele din 
originalul francez sunt reţinute de tălmăcitor). 

Piesa singulară la care ne referim este însă o 
„prosopopee” cu două figuri perrsonificate, corpul şi sufletul, 
scrisă în proză şi intitulată Dialogue entre le corps et l’âme– 
iar în traducerea românească: Vorba trupului cu sufletul 
(reprodus în Crestomaţia lui M. Gaster, tom II, pp. 46-49). 
Modelele îndepărtate sunt acele „disputatio” medievale 
deja evocate (ca de pildă Altercatio carnis et spiritus) – dar 
„personajele” sînt tratate în spiritul unei comedii baroce.

Compararea sumară cu poemul Pocăinţa omului 
desmerdat sau Vorbire între suflet şi trup ne convinge că Anton 
Pann a folosit dialogul contelui Oxenstierna, prin intermediul 
traducerii româneşti, reflectându-i parţial titlul (Vorba trupului 
cu sufletul devine Pocăinţa omului desmerdat sau Vorbire 
între suflet şi trup). El a versificat dialogul, urmându-l mai ales 
în latura sarcastică, cu accente virulente, persiflatoare până la 
caricatură şi parodie, împrumutând şi elemente de vocabular 
(sac de lut, scîrnav, dezmierdări, misantropie...). 

Ca o dovadă în plus a acestei directe influenţe literare, 
adăugăm corespondenţa textuală constatată între trei din 
„osebitele sfătuiri folositoare” ce urmează Pocăinţei – şi ele 
versificate, în acelaşi ritm amplu de cca 15 silabe – şi câteva 
alte capitole din Cugetările lui Oxenstiern, pe care le-am 
putut repera cu ajutorul originalului francez: Pentru smerenie 
(De l’humilité), Pentru post (Du jeûne), Pentru rugăciune 
(De l’oraison) (în schimb, nu am găsit capitolul original 
corespunzând cu Pentru supunere şi plecăciune: să fi avut 
Anton Pann, pentru acesta, o altă sursă?) Cât despre ultimul 
poem, Mustrare de sine – un monolog interior al monahului 
ce-şi mustră trupul pentru slăbiciune – el este, cum ne indică 
clar de data aceasta autorul, „prelucrat din scrierea Cuvioşii 
sale Părintelui Diomid Ieroschimonahul din Căldăruşani”.  

Este important de semnalat că dialogul lui Oxenstierna 
începe cu discursul corpului, continuă cu sufletul, şi revine la 
corp: secvenţa iniţială, interpelarea corpului de către suflet, 
deşi este de presupus din reacţia trupului care intervine 
evident în replică, lipseşte; ori ea este prezentă în „cântecul” 
publicat de Tudor Pamfile, şi e prezentă şi la Anton Pann, 
care dezvoltă enorm tocmai acest prim segment al poemului 
său, într-o viziune teologică şi cu argumente doctrinale care 
lipsesc şi din textul „popular” al Mustrării sufletului şi din 
Dialogul inclus în cugetările contelui Oxenstierna. Poetul a 
lucrat deci cu ambele modele, şi le-a prelucrat pe amândouă 
într-o operă originală. Avea el oare şi alte surse?

Pe de altă parte, care este sursa dialogului lui 
Oxenstierna? Ne amintim că un Dialogos psychès te kai 
sômatos, scris în neogreacă, „în versuri aritmice şi iambice”, 
se caracteriza şi el prin faptul că disputa era deschisă de trup, 
şi nu de suflet. 

Au totuşi vreo sursă comună cele două texte folosite 
de Anton Pann, „cântecul” publicat de Tudor Pamfile după 
un manuscris moldovenesc din 1842, şi dialogul în proză 

franceză al contelui de Oxenstierna? Sau, altfel stând poate 
lucrurile, este versiunea românească în proză a acestuia din 
urmă, realizată în Moldova în a doua jumătate a secolului 
XVIII, o sursă posibilă a versului în stil popular de la mijlocul 
secolului XIX publicat de folclorist, după un manuscris 
provenind poate de la Mânăstirea Secul (ctitoria din 1602 a lui 
Nestor Ureche, tatăl cronicarului)? Proximitatea geografică 
este o premiză posibilă, dar o asemenea eventuală filiaţie nu 
exclude altele, ca de pildă culegerile de predici funebre. În 
orice caz, în stadiul actual al cercetărilor noastre, nu putem 
lansa încă nici o ipoteză asupra acestor legitime chestiuni.

Pentru a reveni la poemul lui Anton Pann, textul 
reclamă, fireşte, o ediţie, vom da aici doar câteva citate 
exemplificatoare. 

Trupul răspunde astfel îndemnurilor la pocăinţă şi 
asceză ale sufletului, pe care-l acuză de „nerecunoștință” şi 
„misantropie”:

Şi de ce una c-aceasta? După ce tu ca un orb
Te-ai supus legilor mele şi te-am avut ca un rob
Să voeşti ca eu acuma la voiata să mă plec
Şi de plăcerile mele să mă lipsesc ca un sec? (...)
În loc să-mi îndreptez cîrma către traiul cel mai bun
Să mă-ncarc cu grija morţii şi să plîng ca un nebun?(...)
Replica sufletului pocăit e şfichiuitoare:
Tu! Trupule ticăloase! Sac de lut, schelet grozav!
Tu al şerpilor mîncare ş-al broaştelor cuib scîrnav... 

(...)
Voi cu postirile tale poftele să-ţi pedepsesc,
Cu smerenia mîndria-ţi s-o surp, s-o nimicnicesc.
Discursul intransigent al sufletului, determinat 

a răsturna raportul de forţe şi a prelua puterea, slăbeşte 
rezistenţa trupului, ce pare atins fizic:

Suflete! Sînt în pieire, ce cuvinte mi-ai vorbit?
Că văz simţirile mele desăvîrşit s-au slăbit,
Au rămas în nelucrare, nu mă slujesc nici decum,
Li s-a dus acea pornire ce o avea pîn’acum.
Mădulările-mi cu totul a se mişca nu mai pot,
Sînt întreagă moliciune, ca un mort sînt peste tot.
Pocăinţa omului desmerdat sau Vorbire între suflet şi 

trup ni se dezvăluie, astfel, ca o operă originală prin calităţile 
ei literare intrinseci, revelând o autentică vână a barocului 
religios tardiv, colorată de o vervă dialogală virulentă şi de o 
imagistică naturalistă în plin secol XIX românesc, destul de 
departe de temele vehiculate în epocă sau chiar mai târziu. 

Acest poem ignorat al lui Anton Pann constituie astfel 
un alt hapax în literatura română cultă. E vorba de un model 
literar înrudit dar distinct de cel ce stă la originea Arătării 
lui Varnava: conflictul interior, în viaţă fiind, al sufletului 
cu trupul, lupta cărnii cu spiritul... temă de tradiţie patristică 
(Sfântul Augustin,Conf. VIII.11) şi apostolică (Sfântul 
Pavel, Gal. 5.17), dar de veche sorginte platoniciană (sôma/
sêma), ce înfloreşte abundent în epoca medievală a poemelor 
utilizând tehnica disputatio (secolele XII-XIII) şi este 
preluată peste secole, în pragul epocii luminilor, în opera unui 
moralist barochizant ca suedezul Johan Thuresson, conte de 
Oxenstierna.

Se cuvine să amintim aici puternica impresie pe care 
au stârnit-o Cugetările lui Oxenstiern asupra lui Eminescu, 
care le citează după manuscrisul traducerii româneşti aflat în 
posesia sa („Pentru comedia cea de obşte” – corespunzând, 
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în originalul francez, capitolului De la comédie universelle 
– în Curierul de Iaşi, 13 iunie 1876, v. MITU A. 1995, pp. 
132, 135, cu referire la Murăraşu, „Eminescu şi Oxenstiern”, 
în Făt-Frumos, Cernăuţi, XI, 1936, no. 5, p. 244-255). 
Cugetările contelui au contribuit poate, major, la influenţa 
exercitată asupra imaginarului eminescian de marile teme 
baroce (şi indirect medievale) ale lumii ca teatru, oglindă a 
deşertăciunilor, fortuna labilis, ubi sunt, memento mori.

Să mai remarcăm în fine faptul că întâlnim la Anton 
Pann, ostentat prin titlu, termenul de „desmerdat”, cu sensul de 
„depravat, desfrânat” (Emile Picot îl traduce perfect în franceză 
prin débauché – în fond, „desmerdat” în context stă pentru 
„păcătos”), şi că acelaşi sens îl are, substantivat, termenul 
„dezmierdare” în traducerea românească a Cugetărilor lui 
Oxenstiern (capitolul Pentru dezmierdare, corespunzând, în 
originalul francez, capitolului De la volupté). Este, fireşte, 
înainte de toate, o nouă dovadă a folosirii de către Anton Pann 
a acestei traduceri moldoveneşti din secolul XVIII. Dar, mai 
mult decât atât, este vorba aici de o lungă tradiţie semantică, 
mult mai veche şi ce se va continua până în zilele noastre. 

Într-adevăr, acelaşi sens se află în tipăriturile lui Ioan 
din Vinţ (Sicriul de aur, 1683) şi, semnificativ, în Arătarea lui 
Varnava, tălmăcirea din maghiară pe care i-o atribuim, prin 
dubla substantivare „dezmierdare” şi „dezmierdăciune” – ca 
şi în alte scrieri din epocă, din toate provinciile româneşti 
(Cazania lui Varlaam, Iaşi 1643, Psaltirea de la Alba Iulia, 
1651, Îndreptarea legii, 1652), deci nedeterminat dialectal. 
Sensul depreciativ al „dezmierdărilor” ca ispite ducând la 
păcat, din perspectiva unei morale ascetice şi antimundane, era 
curent exploatat în traducerile româneşti de scrieri patristice 
şi monastice, îndeosebi isihaste, din secolele XVIII-XIX (un 
exemplu: Nicodin Haghioritul, Cărticică sfătuitoare pentru 
păzirea celor cinci simţiri, a nălucirei şi a minţii şi a inimii, 
în ms. BAR 3704 din 1819, provenit din biblioteca lui Mihai 
Eminescu, MSS-ROM-BARII, p. 449). El e preluat ca atare şi 
în vocabularul religios actual (astfel, în relativ recenta traducere 
din greacă a Omiliilor la parabola despre săracul Lazăr şi 
bogatul nemilostiv ale Sfântului Ioan Gură de Aur, realizată de 
Adrian Tănăsescu-Vlaş, ed. Sophia, Bucureşti 2002). 

Această marcă terminologică atât de caracteristică ne dă, 
poate, o cheie de înţelegere a prelungului filon baroc românesc 
în care se înscrie Arătarea lui Varnava. E vorba de faptul că, 
între toate toposurile binecunoscute ale morţii, instabilităţii 
universale şi lumii ca teatru, pe care barocul în genere le-a 
preluat, exacerbându-le, din literatura medievală (de la acele 
disputatio ce proliferează în secolele XII-XIII, trecând prin 
dansul macabru ca scenariu ce înfloreşte în secolele XIV-XV, 
şi ajungând la drama ca gen în secolele XVI-XVII), autorii şi 
textele de care ne-am ocupat aici, pe teren românesc, ostentează 
cu predilecţie tema lumii ca iluzie, ca înşelăciune, ca o capcană 
pentru om: „dezmierdările” ei sunt moartea spiritului. Nu ni se 
pare a fi vorba numai, sau în principal, de o viziune religios-
creştină (deşi argumente nu lipsesc, dar ar fi doar parţial 
valabile), ci şi de o mult mai profundă şi atavică mefienţă, ale 
cărei temeiuri ontologice le-am evocat cândva într-un studiu 
comparativ despre balada Soarele şi luna şi ereziile dualiste 
(SHISHMANIAN D. 2006, în ed. 2 accesibilă online). 

____________________
1 Autorul nu este, cum s-a afirmat deseori, Gabriel (1641-1707), ci 

Johan Thuresson, fratele său vitreg (1666-1733), cu 25 de ani mai tânăr: 
ambii erau conţi de Oxenstierna şi nepoţii celebrului Axel Gustavsson 

Oxenstierna (1583-1654) (pentru genealogia familiei vezi siturile geni.com 
şi linkpedium.com). Mai toate informaţiile necesare pentru a trasa viaţa 
şi opera acestui autor discret, ce-şi semnează ediţiile antume cu iniţiale 
(Recueil de Pensées du Comte J.O. sur divers sujets, la Frankfurt pe Main, 
prima ediţie în 1720, apoi, în 5 fascicole, 1721-1725, iniţialele J.O. fiind 
revelatoare pentru a spulbera orice confuzie posibilă cu un alt membru al 
numeroasei familii nobiliare suedeze), sunt cuprinse în prefaţa, nesemnată, 
a lui Antoine Augustin Bruzen de La Martinière (1662-1746), care preia 
editarea, corectată, a operei, în 2 volume, la aproape un deceniu după 
moartea autorului (Pensées de M. le Comte Oxenstirn sur divers sujets, 
avec les Réflexions morales du même auteur. Nouvelle édition revue et 
corrigée soit pour le style soit pour les citations, par Monsieur D. L. M. 
[de La Martinière], Jean Van Duren, La Haye, 1741), numeroase reeditări 
succedându-se apoi până în plin secol XIX (La Haye 1746, 1757, 1762, 
Paris 1761, 1774, 1787, 1825). Între ediţiile antume cu prefaţa autorului, şi 
cele postume, revăzute, corectate şi prefaţate de Antoine de La Martinière, 
se inserează alte câteva ediţii postume, necorectate, ce reprezentau probabil 
ultimele versiuni de autor, îmbogăţite şi reorganizate, cu regruparea celor 
5 fascicole de Pensées într-un singur volum, şi cu adăugarea unei a doua 
părţi, Réflexions, ca un al doilea volum, structură ce va fi urmată ulterior 
(Penses [sic] sur divers sujets de morale par Mr. le Comte Oxenstirn. Revüe, 
et augmente [sic] de maximes et reflexions par le meme auteur, François 
Varrentrapp, Francfort sur le Meyn 1736, 1746, 1755). Opera de revizie 
ortografică întreprinsă în paralel de Antoine de La Martinière, începând cu 
ediţia din 1741, ce se va impune ca normă pentru ediţiile următoare, a fost 
salutară pentru a asigura perenitatea şi succesul operei.
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Senida POENARIU

Alexandru Mușina și poezia confesivă 
americană (II)

Dacă în prima parte a acestui eseu1 m-am concentrat 
asupra relațiilor posibile dintre poezia lui Alexandru 
Mușina și cea a lui Robert Lowell, în această secvență mi-
am propus o incursiune la nivelul adeziunilor, afilierilor și 
filiațiilor literare pe care le putem identifica între poetul 
optzecist și John Berryman. 

Așadar, pentru a discuta despre punctele comune pe 
care le prezintă poetica lui Mușina cu cea a lui Berryman, 
am selectat un poem care este exemplificator atât pentru 
stilistica americanului în ansamblul ei, cât și pentru 
modul particular al înfățișării unei experiențe-limită. 
Nu este de mirare că întreaga poetică a lui Berryman stă 
sub semnul depresiei, o oscilație permanentă între stări 
contradictorii. Aceeași pendulare se poate sesiza și la 
nivelul tonalității poemelor sale:Placa se lasă-ntr-o parte, 
fără flori, ziua-i aproape dusă, / Stau pe mormântul tatălui 
meu cu mânie, / deseori, deseori și înainte / am mai făcut 
pelerinajul ăsta crâncen la unul / care nu mă poate vizita, 
care și-a rupt pagina / cu totul: mă întorc pentru mai mult, 
/ scuip pe mormântul bancherului ăstuia groaznic / care 
și-a făcut inima ferfeniță în zori de zi în Florida / O ho 
uf uf / Când va veni indiferența, gem & delirez / Aș vrea 
să râcâi până ajung dedesubt / departe dedesubt sub iarbă 
/ și să deschid sicriul cu toporul ha să văd / doar cum se 
descurcă cu ce a căutat așa de tare / o să sfâșiem / hainele 
putrede de îngropăciune ha & atunci Henry / o să ridice 
toporul încă o dată, ultima lui carte, / și o să-l lase să cadă 
peste cauză2. 

Frustrarea și acutul simțământ al tristeții, atât de 
prezente în poemele sale, și-au găsit exprimată cauza în 
acest poem care reușește cu brio să atingă reacția pe care 
Berryman declară că își dorește să o obțină de la cititorul 
său – o explozie a simțurilor care dislocă nervii3. Dacă 
adăugăm la această experiență tragică a sinuciderii tatălui 
și problemele cu alcoolismul, divorțurile și – cum bine 
amintea Radu Vancu în prefața volumului de poezii pe 
care-l traduce – erotismul incontrolabil, se poate sesiza o 
tendință de autodistrugere a poetului manifestată cu mult 
înainte de a-și lua viața. Berryman este, ca și Ginsberg, 
un poet al experiențelor extreme. Însă, dacă Berryman se 
autodistruge, Mușina se autoconservă, trăiește cu și prin 
viclenie. 

 În cazul relației Mușina – Berryman mă preocupă 
aceeași tendință de a proiecta din particular în universal. 
Pentru a înțelege concret cum se realizează această 
transpoziție, am selectat Poemul despre minge al lui 
Berryman din Antologia lui Caraion. Poezia ia naștere 
dintr-un eveniment banal, precum o minge care ajunge 
dintr-un șut necoordonat în apa portului, fapt urmat de 
posibilele ipostaze sentimentale ale pierderii prin care 
trece băiatul, și culminează cu proiecțiile whitmaniene 
asupra eului: 

Ce-o să se-ntâmple cu băiatul care / Și-a pierdut 
mingea? Am văzut-o cum / Sărea pe stradă, până când s-a 
dus / În apă, unde zace și acum. / N-ar avea rost să spui 
«Sunt alte mingi»: / Băiatul copleșit de-o grea durere, / 
Stă locului, cu ochii pironiți / Asupra apei portului, în care 
/ I s-a dus mingea. Nu l-aș tulbura. / Un gologan – o altă 
minge – n-ar fi / de niciun preț. Acum întâia oară, / El simte 
ce-i răspunderea-ntr-o lume / A posesiunii /[…] / Treptat, 
lumina se întoarce-n stradă, / Se-aude-un fluier, mingea 
n-o mai vezi, / Curând o parte a ființei mele / Va explora 
întunecatul fund / Al portului... Căci eu sunt pretutindeni; 
/ Mă mișc și sufăr, inima-mi și mintea-mi / Se mișcă-odată 
cu tot ce mă mișcă. / Când fluier sau când mă scufund în 
apă, / Eu nu-s un băiețaș necopt la minte4.

 Miza poemului lui Berryman nu este aceea de a 
înfățișa, respectiv problematiza, prin mijloace stilistice, 
întâmplarea în sine: un băiat care pierde o minge în apa 
portului. Acțiunea în sine ia forma unei parabole despre 
„răspunderea într-o lume a posesiunii”, tonul devine 
ușor moralizator căci băiatul chiar are ceva de învățat de 
aici  – „Oamenii, băiete, / Au obiceiul să mai fure mingi” 
–, iar „banul e un lucru exterior”, cu alte cuvintele nu 
banul în sine, nici chiar lucrul pe care-l poți procura prin 
intermediul lui nu are valoare, ci propriile noastre proiecții 
și atașamente asupra lucrurilor. Băiatul nu a pierdut un 
lucru, ci acel lucru, banala minge, prin personalizare și 
în cele din urmă resemantizare devine o parte integrantă 
din ceea ce este el. Aceasta ar fi problematizarea morală, 
exterioară, a poemului. În timp ce băiatul „învață 
epistemologia pierderii”, referentul se schimbă, atenția 
este deplasată asupra străzii care își „primește lumina 
înapoi”, ca și cum poetul ar lăsa în urmă întreaga poveste. 
Devierea atenției asupra străzii luminate este o eschivă. Se 
creează un moment de destindere numai pentru a se reveni 
în forță prin meditațiile asupra propriei vieți obligate să-și 
sondeze tenebrele care se potrivesc de minune cu portul 
întunecat.

Am putea spune că această proiecție din particular în 
universal, care are loc printr-o revalorizare a întâmplărilor 
banale, este o formă de reprezentare a biografiei. Vorbim 
despre o „poezie, deci despre viața noastră obișnuită, dar 
care, totodată, să exprime și poezia din această viață”5, 
cum spunea Alexandru Mușina.

 Lecțiile deschise ale profesorului de limba 
franceză A. M. au la bază aceeași metodă de a deschide 
poemul printr-o scenă prozaică și, apoi, prin revalorizare, 
ea devine pretext. Protagonistul scenei este de această 
dată, ca întotdeauna, A.M. care, ori călătorește cu trenul și 
e preocupat că se va strica din nou în drum rabla ruginită, 
ori corectează extemporale în camera cu leandru, ori 
asistă la discuții deochiate, ori participă activ, ca orice 
băiat cuminte, la aprovizionarea autumnală a părinților. 
Acțiunea în sine, prezentată de fiecare dată cu umor și 
autoironie, devine parabolă. Un cadru care, pe de-o parte 
deschide poemul, și implicit meditațiile ulterioare, iar pe de 
altă parte distrage atenția de la adevărata miză a poemului 
– o reală critică îndrăzneață a societății tranchilizate, dar și 
adevărate introspecții caustice asupra propriei persoane. 
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Să luăm ca exemplu Lecția întâi. Spre culmi:
 Călătorind cu trenul dis-de-dimineață / de bon 

matin spre locul muncii / întorsura buzăului polul frigului 
exclamă / prima reacție desigur n. topor și această figură 
/ de puști pe care abia acum / încep să-l înțeleagă și să-l 
aprecieze când viața / i-a dat și lui niște pumni în gură 
nu mai e / așa colțos nu mai poate face rău nimănui / de 
bon matin răspunzând zâmbetului cariat / al ceferiștilor 
politicoși cu studii incomplete / bonsoir mes élèves 
pândind lumina de mercur de pe fețele navetiștilor / cu 
satisfacția de a te cufunda ușor / lăsând doar ochii afară 
de bon matin / trecând cohorte de trei pe hârtie ațipind / pe 
banchetele roșii în drum / spre locul muncii auzi gâfâitul 
locomotivei / urcăm mereu e greu la deal numai să nu / se 
strice iar în drum rabla asta6.

 Titlul trimite din start la retorica găunoasă 
comunistă, foarte probabil la versurile cântecului 
Cutezător fiu al poporului, în care Nicolae Ceaușescu, cel 
mai bun dintre cei mai buni, urcă spre culmile legendelor 
și „se înalță drept, neobosit făuritor”. Oare nu este A. 
M., profesorul de franceză, un fiu cutezător al tagmei 
intelectualilor navetiști, urcând cu glorie spre locul 
muncii, un mândru formator de generații, util societății 
și care are conștiința datoriei împlinite? Sau este doar „o 
figură de puști pe care abia acum / încep să-l înțeleagă și 
să-l aprecieze când viața / i-a dat și lui niște pumni în gură 
nu mai e / așa colțos nu mai poate face rău nimănui”7? 
De la simpla înregistrare a călătoriei de dimineață, 
„de bon matin” spre locul muncii, poetul ajunge la o 
„epistemologie a înfrângerii” – cum ar spune Berryman –, 
o înfrângere care planează nu doar asupra propriei ființe, 
ci și asupra întregii societăți care se îndreaptă însă „spre 
culmi”. Finalul e de o ironie savuroasă: „urcăm mereu e 
greu la deal numai să nu / se strice iar în drum rabla asta”8. 
Înfrângere mai degrabă afișată, căci Alexandru Mușina, 
deși răspunde „zâmbetului cariat / al ceferiștilor politicoși 
cu studii incomplete”, pândește „lumina de mercur de 
pe fețele navetiștilor / cu satisfacția de a te cufunda ușor 
/ lăsând doar ochii afară de bon matin”9. Bunăvoința 
mimată, precum și ascunderea (demascată) prin viclenie a 
adevăratei naturii sunt de altfel teme recurente ale poeticii 
lui Alexandru Mușina. Miza poeziei nu este sub nicio 
formă descrierea călătoriei matinale cu trenul, discuțiile 
neinteresante din compartiment sau corectarea lucrărilor, 
așa cum și în cazul lui Berryman nu șutul băiatului este 
important, nu realitatea în forma ei brută, ci, dincolo de 
acestea, reflecțiile spontane care ajung să fie universalizate 
prin conștiința particulară a poetului.

Atât în cazul poeticii lui Mușina, cât și în cea 
a lui Berryman, imaginația se „comportă agravant” – 
cum spunea Al. Cistelecan – printr-o „intensificare și o 
densificare: o fotografie care deviază în expresionism. [...] 
Notațiile, asociațiile, paradoxurile se țin strâns de gramatica 
deprimării, a cărei ultimă substanță (morală, existențială) 
e mereu revelată”10. Deși la bază avem aceeași metodă de 
comprimare a realității la esența morală prin condensarea 
unei viziuni frustrat-deprimate, în termenii lui Al. 
Cistelecan, se remarcă „persecuția imaginativului, forțarea 

acestuia de a evolua în mefiență și în riguroasă redundanță 
cu realul”11, tușele expresioniste amintite de Cistelecan 
sunt specifice lui Alexandru Mușina, individualizându-l în 
comparația cu Berryman sau Lowell. 

Pentru că nu vreau să forțez analogiile dintre poetica 
lui Berryman și cea a lui Mușina, voi mai aduce în discuție 
o singură trăsătură care permite o tratare comparativă, și 
anume proiecția sinelui. Ambii poeți sunt exponenți ai 
categoriilor umane pe care le întâlnesc, tocmai de aceea 
poemul „comunică” cititorului. Tonalitatea este una de 
cele mai multe ori ironică. Nu putem să nu ne gândim, 
involuntar chiar, la Alexandru Mușina atunci când citim 
următoarele versuri de Berryman: „Sunt omulețul care 
fumează & fumează. / Sunt fata care știe mai bine și tot. / 
Sunt regele piscinei. / Sunt așa de deștept că mi s-a cusut 
gura. / Sunt un oficial de la guvern & un păcălici blestemat. 
/ Sunt o doamnă care acceptă glumele. / Sunt dușmanul 
minții. / Sunt dealerul auto și vă iubesc. / Sunt un cancer 
adolescentin, cu un plan. / Sunt omul fără memorie. / Sunt 
femeia puternică precum o grădină zoologică. / [...] / Sunt 
Henry Pisicuța! Mustățile mele zboară”12. Berryman este 
un poet al traumatizantului cotidian, în timp ce Alexandru 
Mușina poate fi considerat corespondentul său pe tărâmul 
„metafizicii traumatizante a contingenței”13 . Berryman 
este regele piscinei, în timp ce Mușina – metaforizând 
– este „un rege transparent al dimineții. / Un împărat cu 
ochii de ceață”14 sau, dacă vreți, un „prinț de rozmarin”. 

În cazul lui Berryman avem o ipostaziere 
permanentă prin intermediul lui Henry, care este un 
exponent al tuturor tipologiile umane menționate și 
al comportamentului aferent. Henry cade în tot felul 
de păcate, toate gloriile și nenorocirile lumii îl lovesc, 
este când sictirit, când exaltat, și tot timpul zace câte o 
„chestie” pe inima lui Henry, acritul. Nu este acesta un 
demers de recuperare a omului în datele lui concrete? O 
reconstituire prin ipostaziere ca și în cazul lui Alexandru 
Mușina care afirma: „chel și obez, reconstitui fotografia / 
Acelui altcuiva”, o reacție cumva naturală a poetului după 
ce a „călătorit prin atâtea epiderme”15. Întotdeauna acesta, 
fie că vorbim de Berryman sau de Mușina, se întoarce 
după călătoria prin alte epiderme în punctul din care a 
plecat – propriul eu. 

Cum până în momentul de față am receptat 
poemele lui Berryman drept „operații de mare finețe”16, 
nu putem să nu redăm și o tomografie brută, care ia forma 
scrisorii, realizată de Alexandru Mușina asupra lui A. M.: 

Am fost un om mai degrabă bolnăvicios cu obrajii 
/ rumeni întotdeauna un generos obsedat / să nu-l tragă 
nimeni pe sfoară ideile mi-au fost dragi / dar trăind mai tot 
timpul printre obiecte am învățat / câte ceva din ciudatele 
când eram mic / îi admiram pe toți oamenii fără deosebire 
încetul pe-ncetul / au ajuns să mă calce pe nervi atâta de 
tare încât / nu puteam să pricep de ce naiba mai am / două 
mâini două picioare poziția / bipedă şi aşa mai departe-am 
citit / cărţi cu miile am ascultat / de sfaturile celor din jur 
pînă am constatat / că nu mai înţeleg chiar nimic cerul a 
fost / senin uneori apele limpezi cîte o dimineaţă / părea 
anticamera paradisului o viaţă / obişnuită cum e şi-a ta 
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nimeni nu a sărit / cu-adevărat peste balustrada clipei în 
gol îți scriu / de-aici ghemuit lângă tine17. 

Poemul evoluează în construirea (auto)
portretului lui A.M. prin intermediul unor perechi aparent 
opoziționale. Disocierile, scindările și dedublările sunt de 
altfel comune acestui volum de poezii, însă nu cred că ele 
sunt creatoare de distanță, cum le cataloghează Andrei 
Bodiu18, ci, din contră, printr-un soi de dialectică se ajunge 
la o perspectivă unitară, coerentă, tocmai prin spulberarea 
mitului consecvenței și a prezumtivei evoluții rectilinii. 
În cele din urmă, sunt depășite limitările temporale dintre 
atunci și acum. Prin titluri precum Amintire din viitor se 
iese de sub incidența timpului, nu prin anularea lui, ci 
avem același principiu ca și în versurile „Noi am învățat 
ceva mai presus / Decât frica. Să scriem / Despre frică 
fiindu-ne frică. / și să trăim”19. Cele mai mari „frici” sunt 
singurătatea și trecerea ireversibilă a timpului, ambele fiind 
raționalizate și în egală măsură îmblânzite prin meditațiile 
asupra lor, meditații care devin poemele din Tomografia și 
alte explorări. 

Desigur, această introducere în subiectul 
descendențelor literare mușiniene este cât de poate de 
reductivă. Cu siguranță, nu putem reduce complexul 
influențelor la doar două nume, sau chiar, extinzând aria 
de cuprindere, numai la influența poeziei americane. Apoi, 
pe lângă cei doi poeți americani ar mai trebui menționați 
și Gregory Corso (de pildă poemele Întâmplare I – 
Alexandru Mușina și Poeți făcând autostop pe autostradă 
al lui Gregory Corso înregistrează într-un mod similar, din 
postura unei competiții, exhibarea dibăciei de a epuiza 
potențialitățile combinatorii ale limbajului în plină acțiune 
de realizare a poemului) și, mai ales, Ezra Pound.

Se poate concluziona că relația pe care o stabilește 
Alexandru Mușina cu cele două modelele ale sale este 
una inter-subiectivă. Elementul care motivează explorarea 
planului inter-subiectiv este caracterul „comunicațional” 
al poeziilor în cauză – capacitatea de a transmite un 
mesaj nu doar perceptibil, ci şi interiorizabil, altfel spus 
capacitatea poeziei de a comunica ceva palpabil poetului 
influenţat. Este o relație bazată pe afinități structurale – de 
aici şi insistenţele lui Alexandru Muşina asupra apropierii 
şi a aproprierii pe care le-a experimentat în urma lecturii. 
Fascinaţia pentru poeţii americani a venit pe fondul 
unei căutări care şi-a găsit împlinirea în poezia acestora. 
Afinităţile iau forma unei viziuni comune, dar şi a unui 
simţ comun prin care poeţii percep şi redau realitatea. 

___________________
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Alina Silvana FELEA

Movere, placere, docere sau ficţiunea 
împrumutând de la retorică 

Ficţiunea nu mai este, de mult timp deja, această 
modalitate blamabilă sau ruşinoasă sau pur şi simplu 
inutilă de fugă în afara lumii. Este ridicol să fie văzută ca 
o modalitate de divertisment nedemnă să intre în categoria 
activităților serioase, pe care viaţa societală şi individuală 
le cere pentru derularea în parametrii eficacităţii. Nu este 
neobişnuit în prezent să susţii că activităţile imaginative, 
printre care ficţiunea, contribuie activ la dinamica vieţii 
cotidiene, la transformarea lumii actuale. Totuşi, din 
cauza lipsei dovezilor materiale, concrete şi irefutabile 
ale capacităţii ei de intervenţie activă în viaţă, ficţiunea se 
menţine în acest orizont oarecum echivoc. Ea se desfăşoară 
între ideea lipsei de randament, a gratuităţii şi, pe de altă 
parte, ideea interpretării lumii, ficţiunea reprezentând 
de asemenea un proces constitutiv şi structurant. Este 
deci foarte posibil să treci de la virtual, la imaginabil, la 
conceptual şi la actualizabil. 

Literatura, ficţiunea artistică reprezintă, la fel 
precum conştiinţa, de exemplu, efecte sau produse ale 
unei evoluţii a sistemului nostru neuronal, care caută 
mereu modalităţile pertinente şi, de ce nu, diversificate de 
a stăpâni şi controla mediul vieţii, care este excepțional de 
complex şi de dinamic. Ficţiunea este văzută de fapt ca o 
modelizare, un comportament specific, „păcăleala ludică” 
(noţiunea făcută celebră de Jean Marie Schaeffer1). Şi 
aceasta nu este o inutilă şi gratuită pierdere de timp, cu atât 
mai condamnabilă astăzi când lumea se plânge de această 
lipsă de timp endemică. 

Ficţiunea literară a îmbrăcat atâtea semnificaţii, 
în conştiinţa occidentală, de la ruşinoasa minciună sau 
perfida înşelăciune până la consolare, terapie, inspiraţie, 
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în procesul alegerii şi implementării valorilor stabile şi 
sigure.... cel puţin pentru un timp. Ficţiunea care, chiar în 
secolul trecut, era considerată de o autoritate ca Barthes 
un discurs cu scopuri intranzitive şi nu un discurs care 
poate acţiona direct asupra realului. La antipozi, vrem ca 
discursul ficţional să ne influenţeze, îl vrem deci discurs 
instrumental. Pista pragmatică a fost „marea câştigătoare”2.

Movere

În Antichitate, peithô3 era prezent în discursul 
retoric, dar şi în poezie, implicând forţa impresionantă de 
persuasiune. Naratorii de mituri îşi stabileau drept ţintă 
să ajungă la peithô. Cântecul lui Orfeu, de exemplu, avea 
puterea de a cuceri, de a încânta auditoriul, de a-l mişca. 
Poezie, cântec, ficţiune sau, pentru a folosi un termen 
mai general, literatura posedă acest caracter magic, care 
nu are mereu o explicaţie logică sau raţională, dar ne 
determină să urmăm şi să cultivăm experienţa literară. 
Ea are o intensitate variabilă, cu toate acestea e vorba 
de o intensitate care ne afectează sensibil. Creatorul este 
dominat de această furoare, inspiraţie sau beţie a creaţiei 
artistice, care se poate „transmite” receptorului cu forţa 
unei revelaţii miraculoase. Bineînţeles, magia nu este 
disponibilă pentru toată lumea şi oricând, însă este poate 
principala raţiune care declanşează nevoia experienţei 
artistice şi a frumuseţii ei.

 „Putem judeca frumuseţea unei cărţi – scria 
Flaubert Louisei Collet – după forţa loviturilor pe care 
ţi le-a dat şi după timpul necesar după aceea pentru a-ţi 
reveni”4. Judecăm destul de des valoarea unei cărţi, având 
drept criteriu capacitatea ei de a ne mişca, de a ne da acele 
„lovituri” care ne trezesc din letargia cotidiană, pentru a 
ne oferi nu doar o altă perspectivă asupra vieţii, asupra 
noastră, asupra a ceea ce considerăm definitiv, ci ne oferă 
şi unele bulversări. Nu suntem cu adevărat conştienţi cât 
de necesar este din când în când să răsturnăm stereotipurile 
zilnice: „Odată cu scrisul, nota Charles Julit, marea pasiune 
a vieţii mele a fost şi este încă lectura (...). Unele cărţi mi-
au provocat emoţii vii şi durabile, altele m-au bulversat 
cu totul. În asemenea hal că mi s-a întâmplat uneori ca, la 
terminarea unei lecturi, să mă simt ca drogat. Realitatea 
ambiantă îmi părea îndepărtată, mi se părea foarte greu 
să-mi revin şi tot ce se întâmpla în viaţa mea interioară 
purta amprenta a ceea ce cartea citită depusese în adâncul 
meu. Trăiam sub influenţa ei, sfâşiat între cotidian şi ceea 
ce pusese stăpânire pe mine. Zilele acelea mi-au lăsat 
amintirea unui rău constant. Pe firul orelor, zilelor, ceea 
ce primeam, atâta viaţă, se restrângea, se dilua, mă lăsa în 
faţa unei realităţi terne”5. 

Important este deci efectul creat de ficţiune 
şi acest efect nu se obţine fără tăgadă şi mereu printr-o 
scriitură conformă realităţii reprezentate. Prea puţin 
contează de fapt în ce măsură o ficţiune este denotativă 
sau referenţială. Ea poate să nu fie şi cu toate acestea să 
răspundă aşteptărilor specifice unei receptări artistice. I. A. 
Richards, de exemplu, în bine cunoscuta lucrare The Two 

Uses of Language, sublinia faptul că adevărul sau falsitatea 
referinţei nu este sau nu poate fi problema ficţiunilor 
artistice şi nici a cititorilor lor. Pentru că nu e vorba despre 
utilizarea ştiinţifică a limbajului. Dimpotrivă, utilizarea 
emotivă a limbajului reprezintă o focalizare asupra 
atitudinilor şi emoţiilor, principalul punct de atracţie 
pentru creatorul de artă literară şi pentru receptor. Dacă 
este emoţionat, mulţumit sau chiar bulversat, arta, care nu 
este condiţionată de adevărul referenţial, şi-a atins scopul6. 
Fără nicio îndoială, lumea acţionează asupra noastră, însă 
şi ficţiunea artistică poate s-o facă la fel! Concepţiile 
în teoria ficţiunii au parcurs deci drumul de la câmpul 
semanticii şi al epistemologiei, centrate cum sunt pe 
problema conţinutului veridicţional, pe modurile noastre 
de a cunoaşte lumea, către câmpul acţiunii, al utilizării 
ficţiunii şi efectelor pe care le produce. O atenţie sporită se 
acordă astăzi atitudinilor pe care ficţiunea le promovează 
sau le face posibile. În zilele noastre, interogaţia asupra 
ficţiunii are o dominantă de natură pragmatică. Cum 
funcţionează ficţiunile? Cum sunt utilizate?

 În caietele sale de memorii, Paul Valery vorbea 
despre „gimnastica mentală” pe care era obişnuit s-o 
„practice” în fiecare zi, reflectând asupra diverselor 
subiecte pe care cotidianul şi arta i le ofereau. Mutatis 
mutandis putem spune că practica lecturii literare 
reprezintă un exerciţiu demn de atenţia noastră. O 
gimnastică ce poate să ne facă mai apţi pentru adaptarea 
la viaţă şi la realitate, chiar dacă literatura nu este viaţa 
şi nici realul! Un ajutor preţios pentru necesara noastră 
evoluţie şi, de ce nu, pentru emanciparea fiinţei umane. 
Ea ne poate determina să ne implicăm în proiecte care 
contează pentru noi în calitate de indivizi şi societate. A 
ne dezvolta, de exemplu, sensibilitatea sau un simţ mai 
ascuţit al justiţiei, pentru a regenera reţeaua socială. Sau, 
dacă e prea ambiţios pentru persoane care nu sunt direct 
implicate în sistemul şi deciziile juridice, valoarea etică, 
critica etică, pe care literatura le implică, poate ajusta 
sensul experienţelor noastre sau să construiască un sens 
etic. E necesară parcurgerea drumului între identitatea 
personală, orizontul propriu şi orizontul Celuilalt, e nevoie 
să fim sensibili şi să percepem experienţa alterităţii, ceea 
ce înseamnă că ceva se poate schimba, în sensul bun, în 
noi. Ideal este progresul spiritual care implică un plus de 
toleranţă în interacţiunile noastre cu ceilalţi. Însă încă o 
dată, dacă acest deziderat este prea ambiţios, a acorda pur 
şi simplu atenţie celorlalţi poate fi un plus semnificativ. În 
consecinţă, nu este exclus ca încărcătura morală a ficţiunii 
literare să aibă consecinţe practice şi să producă sfâşieri în 
obiceiurile noastre egocentrice. Ficţiunea literară are rolul 
ei de jucat!

 Ştim foarte bine că „identificarea” cu personaje 
literare, „transferul afectiv” reprezintă practici curente 
în experienţa de lectură. Ceea ce ne poate conduce să ne 
fasonăm sensibilitatea. Personajele pe care le iubim devin 
pentru noi inspiraţie, un punct de plecare pentru imitarea 
comportamentelor, ceea ce ne poate aduce îmbogăţirea 
vieţii noastre mentale, emoţionale, spirituale. Se pare că 
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există, în creierul oamenilor o reţea neuronală constituită 
din neuroni oglindă care devine activă nu doar când un 
subiect face un gest sau resimte anumite afecte ci şi când 
nu face altceva decât să observe un subiect executând un 
gest sau resimţind afecte. Este ca şi cum se execută sau se 
simte fără... să se simtă sau să se execute în planul concret. 
O simulare care poate avea efectul loviturii despre care 
vorbea Flaubert. 

Ficţiunea literară are capacitatea de a mişca, 
movere, în sensul de a ordona dezordinea vieţii, a 
emoţiilor, a comportamentelor, a pulsiunilor. Ea poate 
reconfigura, aranja, orienta în labirintul care este lumea 
exterioară şi interioară. Paul Ricoeur, unul din susţinătorii 
cei mai fermi ai tezei capacităţii structurante deţinute 
de ficţiune (mimesis), dezvoltă ideea punerii în formă a 
realităţii haotice. Ea este articulată, condensată, susţinută 
de această gândire organizatoare. Acţiunile omeneşti, 
experienţele noastre care se derulează în timp primesc 
formă şi sens prin punerea în poveste. Şi cum există atâtea 
ficţiuni implicând poveşti, este foarte clar că atracţia pe 
care o manifestăm pentru aceste produse ale imaginaţiei 
este traducerea sau expresia unei forţe structurante pe care 
o deţine fiinţa umană.

Placere

 Arta are puterea aproape magică de revelaţie. 
Operele sale au aceste calităţi intrinseci, armonie a 
structurilor, formelor, sunetelor, care ne transportă într-o 
lume imaginară, mirifică.

Aristotel, în Poetica sa, explica înclinaţia noastră 
pentru mimesis prin plăcerea pe care o provoacă actul 
imitaţiei (mimesis), precum şi rezultatul acestei acţiuni 
(mimema). Interesul şi nevoia noastre de cunoaştere ne 
provoacă plăcere. Desigur, el pune în evidenţă capacitatea 
de a cunoaşte prin intermediul mimesis-ului, dar în acelaşi 
timp este şi bucuria pe care arta o poate provoca. Iar 
explicaţia psihologică a acestei plăceri pe care ars poetica 
ne-o oferă, una din explicaţiile posibile, ne este dată de 
Freud. De obicei, fantasmele altora nu ne trezesc interesul, 
dar pot s-o facă atunci când sunt puse în formă literară. Prin 
tehnici, modalităţi specifice, opera literară înlătură barierele 
care se ridică între eul individual şi ceilalţi. Ea eliberează în 
intelectul cititorului o plăcere care emană din sursele psihice 
cele mai profunde şi reprezintă o „relaxare a tensiunilor din 
sufletul nostru”. În consecinţă, se produce acea defulare 
care eliberează, un mecanism explicând bucuria, nevoia, 
prin această modalitate specifică, de a te simţi mai bine7. 

Însă natura acestei plăceri estetice este un alt 
subiect de reflecţie. Ea nu are un caracter senzual, vibraţia 
produsă nu este fizică, ci psihologică şi spirituală. Dacă 
vorbim despre caracterul ei superior, este pentru că emoţia 
artistică este intelectualizată şi raţionalizată. În consecinţă, 
nu e vorba despre plăcerea simţurilor, ci de acea plăcere de o 
calitate înaltă şi de un ordin mai subtil decât simpla excitare 
a simţurilor. Când percepţiile estetice sunt confirmate la 
receptori prin emoţii estetice, survine satisfacţia intelectuală 

şi emoţională. Putem spune că forma „vânată” de artist este 
dorită de receptorul de artă pentru că şocul, bucuria, emoţia 
pe care opera de artă le poate produce este acest supliment 
de suflet de care avem nevoie în vieţile noastre.

 Desigur, plăcerea are, nu chiar rar, această 
conotaţie de distracţie. Avem nevoie de literatură pur şi 
simplu pentru a ne gândi la altceva, însă motivul artei ca 
drog nu este cel mai nobil, când vorbim despre „beneficiile” 
literaturii. Totuşi există o pulsiune a divertismentului, care 
nu este întrutotul blamabilă. Gradele pe care le cunoaşte 
atracţia pentru literatură sunt diverse, însă această stare de 
fapt nu este un motiv pentru a pune sub semnul întrebării 
interesul pe care îl acordăm artei. Nu trebuie să corectăm un 
comportament, adică faptul că se produce acea imersiune în 
opera de artă, sau să-l „alungăm pe artist din cetate”, pentru 
că ne minte! Mai degrabă viaţa reală este mincinoasă, falsă, 
plină de constrângeri, clişee şi consensuri, neîncrederi... Şi 
atunci arta, care nu este viaţa şi nu are nevoie de travestirile 
pe care realitatea le impune, arta interogându-ne raportul 
cu lumea, poate fi o revelaţie asupra... vieţii, oferindu-ne 
totuşi o călătorie imaginară, plină de satisfacţii şi de emoţii 
estetice.

 
Docere

Privim trăsăturile epocii noastre, interesele, 
preocupările şi valorile ei şi observăm cu uşurinţă care este 
locul pe care îl acordăm cunoaşterii. Un loc central, prioritar, 
motiv pentru care expresia „capitalism cognitiv”8 nu pare 
prea forţată pentru a descrie epoca în care trăim. Bunurile 
imateriale sunt astăzi bunurile cele mai valorizate şi elogiul 
general al inventivităţii, invenţiilor şi creativităţii umane 
aminteşte celălalt val de entuziasm general occidental, 
acela al Iluminismului. Totuşi, dacă luăm distanţă, devine 
evident că nu doar modernitatea ca epocă acordă un interes 
special cunoaşterii. Psihanaliştii vorbesc despre o „pulsiune 
epistemofilică” care se manifestă deja în primele luni 
de viaţă la bebeluşul care explorează corpul mamei sale 
pentru a găsi sânul hrănitor. Pentru adult, această nevoie 
exploratorie s-a transformat în nevoia de explicaţii. Şi atunci 
noi ca indivizi, precum ca şi specie, avem un comportament 
specific faţă de cunoaştere şi cunoştinţe. Ele reprezintă 
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în realitate răspunsul dat unei nevoi atavice sau mai bine 
spus poate adamice?! Nu este deci doar graţie acestui 
câştig cultural pe care societatea îl impune membrilor ei 
prin educaţie şi şcolarizare că epoca noastră a descoperit 
„capitalismul cognitiv”. Din acest motiv preferăm fie şi 
explicaţiile imperfecte absenţei oricărei explicaţii.

Este imperativ ca actul cunoașterii să iasă dintr-un 
cadru rigid pentru a adopta o „poziţie” plastică, flexibilă. 
Experienţa gnoseologică a umanităţii a dovedit că există 
utilizări diferite ale raţiunii decât acelea pe care le oferă doar 
ştiinţa. Gândirii discursive, care are drept punct de sosire 
certitudini sau reguli, i se opune o gândire interogativă, 
o gândire mobilă şi uneori neliniştită în ceea ce priveşte 
„stabilitatea” ei. Alte modalităţi de cunoaștere, mistică sau 
artistică, ascultând de reguli diferite decât acelea ale ştiinţei, 
sunt astăzi acceptabile sau legitimabile. 

Dimensiunea cognitivă este una din funcţiile pe 
care le are ficţiunea; textul literar are valoare de cunoaştere, 
nu este doar generator de plăcere, ci are şi utilitatea lui. 
Modelizările cognitive ale ficţiunii literare au o capacitate 
de reificare şi de redinamizare a realului, a vieţii noastre 
mentale. Ele ne invită să investigăm realul, nu să-l acceptăm 
ca atare. Nu e neobişnuit ca ideile propuse în ficţiuni să 
producă mutaţii în cunoştinţele noastre, ceea ce reprezintă o 
reevaluare a certitudinilor noastre, a priorităţilor şi ţelurilor, 
a ideilor primite care nu trec de obicei prin filtre. Acceptăm 
orbeşte prea des „valori”, doctrine, fără a lua o anume 
distanţă. Este inevitabil, bineînţeles, ca societatea noastră să 
ne orienteze credinţele. Doar facem parte din trib.... Dar din 
timp în timp, fiecare individ trebuie să înveţe să se distanţeze 
de falsele evidenţe. Pentru că necesara reconfigurare a 
categoriilor este făcută de indivizi lucizi şi capabili să se 
desprindă de ceea ce automatismele noastre de fiecare zi şi 
„bunul simţ” transformat în dogmă ne impun. Ni se spune 
ce este „bine”, unde este adevărul şi ce trebuie să facem, 
însă reprezentările sociale nu sunt niciodată inocente sau 
obiective sau neutre. Ele nu sunt nici expresia unui adevăr 
în afara oricărui dubiu. În comportamentul social nu există 
perfecţiune, ci ajustări pentru a găsi cea mai bună variantă, 

soluţia cea mai adecvată şi cea mai pertinentă.
Ficţiunea este, în această lume a controlului, o 

practică ludică de rezistenţă şi de clarificare, de punere 
în evidenţă a ceea ce este ascuns. Paradoxal, toate aceste 
tehnici de detaşare estetică, de distanţare ne fac mai prezenţi. 
Perspectivele sunt multiple. De ce suntem obişnuiţi să 
privim puncte de vedere unilaterale în viaţa cotidiană? 
Umanitatea este diversă, plină de contradicţii, diferenţe, 
opoziţii. Nevoia de a le vedea cu claritate, de a le asuma este 
indubitabilă pentru progresul spiritual colectiv şi individual. 
Ficţiunea, ca practică de modelizare, ne oferă posibilitatea 
experimentării fără riscuri asumate. Ea este „simulatorul de 
zbor”, „cabina de probă” a comportamentelor, reacţiilor, 
opţiunilor, atitudinilor noastre. Detaşaţi, relaxaţi şi implicaţi 
în acelaşi timp, dacă ştim să profităm, ficţiunea ne poate 
ancora ulterior în realitate, dacă avem cu adevărat nevoie 
să fim în ea. 

Ficţiunea ne poate oferi un model al lumii şi 
pentru lume. În realitatea care ne compune viaţa, investim 
enorm în raţiunea conceptuală a ştiinţelor, uitând că ea 
ne poate trăda. Trăim cu legile care funcţionează sau 
nu prea, ne confruntăm cu dogmatismul şi cu o gândire 
repetitivă, cu clişee şi automatisme... Literatura surprinde 
această funcţionare care are monotonia unui mecanism 
simplificator, minimalist şi adesea absurd, dar tot literatura 
este cea care întoarce pagina, oferindu-ne răspunsurile 
pe care le căutăm. Adesea indivizii nici măcar nu ştiu să 
pună întrebările care contează. Literatura poate s-o facă: să 
ne ofere o cunoaştere aparte. Foarte posibil, o cunoaştere 
parţială, ambiguă, nesigură, dar ea ne invită şi să gândim, 
uneori cu inima, uneori cu inteligenţa sau raţiunea noastră 
adormită, pe care caută s-o trezească. 

______________________
1 Jean Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction, 1999, Seuil, 

Paris
2 John Searle, în „Statutul logic al discursului ficţiunii” 

(1975), instituia definiţia pragmatică a ficţiunii ca o comunicare 
diferită de comunicarea uzuală. Teoria lui a ficţiunii ca însumare de 
acte ilocutorii pretinse, fără intenţia de a înşela, este bine cunoscută 
în teoriile ficţiunii. E vorba deci de un mod de comunicare 
neobişnuită, implicând tot felul de abateri acceptate de la logica 
comunicaţională. 

3Traducerea temenului peithô este dificilă pentru că nu este 
vorba doar despre persuasiune sau poate este sensul superior al 
persuasiunii care presupune să câştigi inimile, nu doar intelectul 
şi voinţa. 

4Flaubert, Correspondance, scrisoare adresată Louisei 
Collet, 15 juillet 1853, éd. J Bruneau, Pléiade, t.2, p.385

5 Charles Julit, Dans la lumière des saisons. Lettres à une 
amie lointaine, P.O.L, 1991, p.40

6I. A. Richards lasă să se înţeleagă în Principles of Literary 
Criticism (1924), Routledge, că poezia şi ficţiunea se definesc 
prin limbajul emoţional şi prin atitudinile care sunt prioritare în 
economia generală a artei şi nu adevărul reprezentaţional : „Poezia 
permite cele mai clare exemple ale acestei subordonări ale referinţei 
la atitudine. Este forma supremă a limbajului emotiv” (p.273). 

7Sigmund Freud în Der Dichter und das Phantasieren
8Voir Yves Citton, Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les 

études littéraires?, Editions Amsterdam, 2007, p.28

ars legendi

Rudolf Schweitzer-Cumpăna, 
Violonistul



90

Maria ZINTZ

Muzeul Municipal „Octavian Moșescu” 
din Râmnicu Sărat sau „omul sfințește 

locul” Cum prin activitatea unei instituții 
de cultură un oraș mic se transformă într-

un centru, prin ștergerea graniței între 
provincie și centru

Mi-au atras atenția numeroasele evenimente 
expoziționale de artă, postate pe Facebook, organizate 
de Muzeul Municipiului Râmnicu Sărat. Evident, 
o activitate intensă care confirmă proverbul „omul 
sfințește locul”, acum prin munca pasionată a 
istoricului de artă Alexandru Măciucă, nepotul lui 
Octavian Moșescu, al cărui nume îl poartă Muzeul din 
Râmnicu Sărat.

Într-un arc peste timp, evoc mai întâi 
personalitatea imensă a lui Octavian Moșescu, 
întemeietorul muzeului din Râmnicu Sărat. Octavian 
Moșescu a iubit arta, literatura, descoperindu-și vocația 
pentru poezie și proză încă din timpul studiilor liceale, 
publicând poezie și proză. Și încă pe atunci a dorit 
să întemeieze el însuși reviste de cultură și literare, 
în 1915, editând la Râmnicu Sărat revista Vestala, la 
care au colaborat scriitorii: Victor Ioan Popa, Adrian 
Maniu, Gala Galaction, Zaharia Bârsan și alții. În 1916 
a înființat și editat publicația Carpații, unde se susținea 
marea unire a românilor. După obținerea licenței în 
drept, în 1920, a editat revista Foaia Râmnicului, care 
a existat până în 1926. Între 1921-1925 a studiat la 
Viena, Filozofia și Istoria Artelor și încă din primul an 
a fost ales Președinte al Societății Academice România 
jună (ai cărei fondatori au fost Mihai Eminescu și Ion 
Slavici), funcție pe care a deținut-o până în 1926. Tot 
atunci, în anul 1925, s-a ocupat de editarea și publicarea 
Cărții semicentenariului România jună – prima 
analogie literară apărută după război, având o prefață 

semnată de Regina Maria, carte ce reunește contribuții 
literare datorate lui Octavian Goga, Lucian Blaga, 
Liviu Rebreanu, Ion Agârbiceanu, Panait Istrati, etc. 
Octavian Moșescu s-a ocupat direct de strângerea de 
fonduri pentru realizarea bustului lui Mihai Eminescu 
și în continuare a înființat și editat publicații, cum a fost 
și Jurnalul nostru. După terminarea studiilor la Viena, 
în anul 1925, a fost profesor de limba și literatura 
germană la gimnaziul din Balcic și avocat, iar din anul 
1927 s-a stabilit în acest mirific oraș de la țărmul Mării 
Negre. Prezența și activitatea sa aici a însemnat în 
același timp o înflorire a orașului, dar și a vieții artistice 
din România. Deși cunoscută, simt dorința de a puncta 
activitatea sa din perioada interbelică. În anul 1928 a 
înființat Universitatea liberă „Coasta de argint”, în 
cadrul căreia au conferențiat ilustre nume ale culturii 
românești: Nicolae Iorga, Tudor Vianu, Mihai Ralea, 
Gala Galaction, Camil Petrescu, Ion Pillat, Ion Marin 
Sadoveanu, Oscar Walter Cizek, Jean Bart ș.a. Cu 
acest prilej, a editat revista Coasta de Argint în limbile 
română, bulgară, turcă și armeană, publicație care a 
beneficiat de colaborarea, printre alții, a scriitorilor 
Tudor Vianu, Gala Galaction, Ion Maniu, Ion Marin 
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Sadoveanu, Jean Bart, Emanoil Bucuța, Camil 
Petrescu, Oscar Walter Cizek, precum și a artiștilor 
Jean Al. Steriadi, Nicolae Toniza, Ion Teodorescu-Sion 
ș.a. În anul 1927 înființase la Balcic Farul Caliacrei, 
unde au publicat personalități culturale de primă 
mărime. În perioada 1931-1932 a ocupat pentru prima 
dată funcția de primar al Balcicului. Apoi, între 1932-
1939 a lucrat în cadrul secției de turism a ziarelor 
Adevărul și Dimineața, conducând revista de turism 
Lumea turistică, între 1934-1937. A fost încă o dată 
primar între 1939-1940. Octavian Moșescu a avut 
un rol decisiv la înflorirea artei românești. I-a ajutat 
pe artiști să se afirme, creându-le condiții de lucru, 
punându-le la dispoziție terenuri pentru case. Le-a 
organizat expoziții la Balcic, sprijinindu-i să participe 
la Saloanele de Artă din București.

După pierderea Cadrilaterului de către 
România în anul 1940, existența și activitatea sa s-a 
desfășurat între Capitală și orașul Râmnicu Sărat. În 
ultima parte a vieții, așa cum făcuse și la Balcic, a 
luat inițiativa înființării Muzeului Orășenesc Râmnicu 
Sărat și a Secției de Artă Plastică din cadrul acestuia, 

cronică plastică

în anul 1960. A sprijinit construirea colecțiilor cu o 
importantă donație. A făcut mai multe donații, în 1960, 
1961, 1971, 1973, ele având o importanță covârșitoare 
pentru formarea patrimoniului inițial al Secției de Artă 
a muzeului.

Printre pictorii prezenți la Muzeul din Râmnicu 
Sărat prin lucrările lor se numără Jean Al. Steriadi, 
Petre Iorgulescu-Yor, Ion Teodorescu-Sion, Corneliu 
Michăilescu, M. H. Maxy, Ion Popescu Negreni, Ion 
Gheorghiu, Dumitru Ghiață, Ion Pacea. În același 
timp, Octavian Moșescu a înlesnit donații și achiziții 
care au îmbogățit patrimoniul secției de artă și a adus 
la Râmnicu Sărat expoziții ale unor artiști consacrați, 
îndemnându-i să doneze lucrări. A dorit, de asemenea, 
să facă cunoscută creația unor artiști din colecția sa, în 
1969 realizând la București, la Sala Dalles, expoziția 
„Patru pictori desenatori din colecția Octavian 
Moșescu: Lucian Grigorescu, Corneliu Mihăilescu, 
Theodor Pallady, Jean Al. Steriadi”. În tot acest timp a 
organizat numeroase expoziții la muzeul din Râmnicu 
Sărat  prin care a promovat pictorii care se consacraseră 

Michaela Eleuheriade, Peisaj dobrogean

Ion Theodorescu-Sion, 
Portret de bătrân

în cadrul Școlii de pictură de la Balcic, al cărei fondator 
fusese în perioada în care a trăit acolo. Concomitent a 
desfășurat o intensă activitate literară și culturală. În 
1971 îi apare la Editura Litera din București, primul 
volum de memorialistică, Vitralii, în care sunt relatate 
întâlniri și evenimente petrecute cu personalități 
culturale ale vremii (scriitori, poeți, artiști etc.), printre 
care Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, Victor În Popa, 
Petre Iorgulescu-York, Cincinat Pavelescu și alții. În 
1972 a apărut al doilea volum de memorialistică, Din 
jurnalul unui colecționar, cu evocarea unor mari artiști 
plastici români. A murit în anul 1982, lăsând în urma 
sa o activitate imensă. Balciul s-a dezvoltat datorită 
acestui OM admirabil, Râmnicu Sărat de asemenea, 
și bineînțeles artele plastice din România. Proverbul 
„omul sfințește locul” i se potrivește pe deplin acestui 
făcător de cultură și artă, Octavian Moșescu. Poate 

Vasile Grigore, Vase cu flori
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că arta românească nu s-ar afla pe culmile spre care 
privim cu admirație, dacă Octavian Moșescu nu i-ar fi 
susținut pe artiști în perioada interbelică la Balcic. 

Revenind la Muzeul „Octavian Moșescu”, 
înființat în anul 1960, prin efortul și pasiunea celui ce i-a 
dat numele, pe bună dreptate, pe lângă donațiile la care 
deja m-am referit, acesta a organizat la muzeu expoziții 
ale unor artiști valoroși, care au și donat lucrări ce au 
îmbogățit patrimoniul. Datorită invitației și îndemnului 
său, Valentin Hoeflich a donat muzeului, în 1973, șase 
pânze ale lui Iorgulescu-York și un important fond 
documentar al acestuia. Petre Iorgulescu-Yor, care s-a 
născut la Râmnicu Sărat, fiind un artist important al 
artei românești, e reprezentat în muzeu cu peste 30 de 
lucrări de pictură și grafică.

Secția de artă a continuat să se îmbogățească 
mai cu seamă prin donația istoricului și criticului de 
artă clujean, prof. Dr. Negoiță Lăptoiu, autor a peste 
20 de cărți de specialitate, autor a peste 1200 de 
cronici, medalioane, recenzii. Și-a început donațiile 
către muzeu în 1987 cu 87 de picturi și două sculpturi, 
în 2008 a donat 47 de picturi ale unor importanți 
artiști contemporani. Pe lângă aceste donații Negoiță 
Lăptoiu, a dăruit muzeului și un important fond 
de carte de specialitate. În semn de prețuire pentru 
generozitatea arătată i s-a oferit în anul 2000 titlul de 
cetățean de onoare al orașului Râmnicu Sărat. Muzeul 
expune o mare parte a donației în sălile sale, fiind 
prezente lucrările unui număr mare de valoroși artiști 
transilvăneni. 

În continuare, numeroși artiști contemporani 
au făcut la rândul lor donații, muzeul a făcut și 
achiziții, iar nepotul lui Octavian Moșescu, Alexandru 
Măciucă, cunoscut și valoros istoric și critic de artă, 
a continuat tradiția de a dona lucrări muzeului din 
Râmnicu Sărat. Alexandru Măciucă a avut privilegiul 
de a fi trăit înconjurat de tablouri ale celor mai 
prestigioși artiști români și de a fi fost educat în respect 
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și dragoste pentru cultură și artă. Mama sa, Balcica 
Măciucă (Moșescu) a fost o distinsă specialistă în 
istoria artei românești. Alexandru Măciucă a fost 
muzeograf la Muzeul Național de Artă al României, 
între 1985-2014, și la Muzeul Colecțiilor, între 
2014-2017, apoi la Muzeul de Istorie al Federațiilor 
Evreiești din România, unde de altfel a și colaborat 
constant la îmbogățirea patrimoniului. În 2020 a 
devenit muzeograf (acum este director) al Muzeului 
Municipal „Octavian Moșescu” din Râmnicu Sărat, 
dintr-o puternică dorință de a contribui la îmbogățirea 
colecțiilor și a vieții culturale a orașului unde bunicul 
său a avut o contribuție covârșitoare.  El a redactat 
numeroase cataloage și albume ale unor expoziții de 
artă, dintre care notez: Catalogul expoziţiei „Nicolae 
Dărăscu în colecţii bucureştene” editat de MNAR, 
1996; Catalogul expoziţiei „Jean Al.Steriadi în colecţii 
bucureştene”, editat de MNAR, 1999; Catalogul 
expoziţiei „Trei pictori desenatori: Th. Pallady, Lucian 
Grigorescu, Ştefan Popescu – din colecţii bucureştene”, 
editat de MNAR, 2000; Catalogul expoziţiei „Samuel 
Mutzner în colecţii bucureştene”, editat de MNAR, 
2001; Catalogul expoziţiei „Max W. Arnold în colecţii 
particulare bucureştene”, editat de MNAR, 2002;  
Ghidul Muzeului Colecţiilor de Artă, editat de MNAR, 
2003; Catalogul expoziţiei retrospective „Petre 
Iorgulescu Yor”, editat de MNAR, 2005; Realizarea 
Catalogul expoziţiei retrospective „Rodica Maniu”, 
editat de MNAR, 2007; Realizarea catalogului 
expoziţiei „Jewish and romanian artists – Uzunov Art 
Collection, editat de Monitorul Oficial al României, 
2008; Catalogul expoziţiei personale „Gheorghe Ştefan 
Samoilă”, Bucureşti, 2012;  Cuvânt de deschidere la 
expoziţia „Jewish art in Romania between the wars” 

Jean Al.Steriadi, Florărese

Ștefan Popescu, Casă la Răducești
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– Ambasada SUA, publicat în revista „Realitatea 
evreiască”, 2012; Albumul „Muzeul Colecţiilor de 
Artă” – editat de Muzeul Naţional de Artă al României, 
2013; Catalogul „Pinacotecii Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România” – publicat de European Jewish 
Fund, 2014. 

S-a remarcat și prin organizarea unui mare 
număr de expoziții cu o ținută profesională impecabilă. 
Dintre numeroasele expoziții numesc câteva: Expoziţia 
„40 de artişti contemporani”, Căminul Artei din 
Bucureşti, 2010; Expoziţia „Jaques Herold”, Colors 
Art Gallery, Bucureşti, 2010; Organizarea secţiei 
de artă plastică a Muzeului Municipal din Râmnicu 
Sărat, 2009; Organizarea şi redeschiderea Muzeului 
„Zambaccian”, 2008; Expoziţia „Jewish and romanian 
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național, dintre care menționez, în 2019: Expoziția de 
grup „Pictori de azi ai Balcicului acasă la Octavian 
Moșescu”; în 2020, expoziția pictorului Mihail Gavril 
„Grăit-au cerurile și prin oamenii pământului”; în 
2021, expoziția pictorului Dumitru Macovei, în 
cadrul proiectului Medalion de artist, inițiat pentru 
promovarea artei românești contemporane; la fel 
expoziția artistei Carmen Poenaru și a pictoriței Stela 
Garstea-Filip. O inițiativă generoasă a fost și invitarea 
unor artiști care să picteze în grădina Casei „Octavian 
Moșescu”, răspunzând invitației artiști valoroși din 
România, care au donat o parte din lucrări Muzeului.

O activitate intensă, continuată în timp, de 
valorificare a artei românești, ceea ce înseamnă că un 
oraș mic poate deveni un centru național prin pasiune 
și competență profesională.

Samuel Mutzner, Piața Națiunii

artists – Uzunov art Collection”, World Trade Center,  
Bucureşti, 2008; Expoziţia retrospectivă „Rodica 
Maniu”, Muzeul Naţional de Artă al României, 
2007; Expoziţia retrospectivă „Petre Iorgulescu-
Yor”, Muzeul Naţional de Artă al României, 2005; 
Expoziţia „Max W. Arnold în colecţii particulare 
bucureştene”, Muzeul Colecţiilor de Artă, Bucureşti,  
2002;  Organizarea colecţiei „Sfinţescu” (colectiv), 
Muzeul Colecţiilor de Artă, 2002; Expoziţia „Samuel 
Mutzner în colecţii bucureştene”, Muzeul Colecţiilor 
de Artă, 2001; Expoziţia „Trei pictori desenatori: Th. 
Pallady, Lucian Grigorescu, Ştefan Popescu”, Muzeul 
Colecţiilor de Artă, 2000; Expoziţia „Albert Dov-
Sigal” în colaborare cu Ambasada Israelului, Muzeul 
Colecţiilor de Artă, 2000; Expoziţia „Jean Al.Steriadi 
în colecţii  Bucureştene, Muzeul Colecţiilor de  Artă, 
1999 ; Organizarea Secţiei de Artă a Muzeului de 
Istorie a evreilor din România, Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România. 

Este o activitate impresionantă și complexă, 
cunoscută de iubitorii de artă, pe care o continuă 
la Muzeul din Râmnicu Sărat unde, în anul 2019-
2021, a organizat evenimente și expoziții la nivel 

Lucia Dem.Bălăcescu, Peisaj citadin

Petre Iorgulescu-Yor, Muncă în port
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Bogdan IACOB și cărbunele. În lumina lunii galbene, se deslușea o casă. O 
cabană montană, făcută din bușteni așezați unul peste altul. 
Însă cabana nu era chiar gata. Linile erau doar schițate în 
creion, încă nu transmiteau destulă nostalgie. Auzi larmă  
afară. În ciuda focului arzând în șemineul din camera vecină 
atelierului, aerul încă părea înghețat. Pe parcursul nopții, auzi 
sticla paharelor ciocnite: oaspeții toastau. Dar, într-un final, 
îndelungata ei răbdare se dovedi a fi cu folos. Ciuli urechile. 
Ușa se deschise. Pictorul, însoțit de o femeie și  de un bărbat 
înaintați în vârstă, intrară. Erau bunicii ei! Tatăl ei se apropie 
de ea. Îi vedea zâmbetul larg, îi deslușea sclipirea de fericire 
din privire. Simți cum sub ea se deschide sertarul, după care 
atingerea plăcută a grafitului gros. Creionul roșu, făcut special 
pentru desen, o mângâia. Ca un copil, încercă să facă primii 
pași. Fruntea pictorului se încruntă, trase o linie greșită. Pânza 
se simți ca un bebeluș care încerca să meargă, dar cădea în 
șezut. Bunicii deveniseră puțin îngrijorați privind spre ea. Se 
uită în jos. Căsuța nu mai arăta așa bine, dar mai putea fi 
reparată. Cu mâna-i perspicace și cu privirea-i concentrată, 
pictorul începu să transforme greșeala. După câteva secunde 
tensionate, se auziră aplauze în spate. Reușise! Cabana arăta 
mai bine ca înainte. Pânza, încurajată de familia ei, făcuse un 
pas mare în drumul ei.  

  Broboanele de sudoare se scurgeau de pe fața 
tremurândă a pânzei. Aruncă o privire spre pictor. Stătea ca 
un boier, cu picioarele unul peste altul, și vorbea la telefon. 
Din momentul în care pictorul își aruncase pensula și strigase 
„Gata!”, simți un gol în stomac. Și când Arhimede strigase 
„Evrika”, coroana nu avusese parte de un viitor strălucit. Iar 
în cazul acesta, pânza era podoaba din argint suflat cu aur. Iar 
presimțirea se dovedi a fi întemeiată. După un apel telefonic 
îndelungat, canvas-ul simți cum pielea crăpată a degetelor 
tatălui ei o mângâie cu mișcări circulare, ștergând sudoarea 
de pe ea. În ochii tatălui ei se citea împlinirea. O satisfacție 
asemănătoare cu aceea a părintelui când copilul termină 
liceul, o fericire pentru viitorul mai bun ce îl așteaptă, dar și o 
tristețe pentru că se desparte de opera crescută și formată de 
el. Își iubea tatăl. Și spera ca faima sau banii să nu îi separe.

 O dubă parcase pe aleea din fața atelierului. Pânza 
avea o premoniție. Din vehicul coborî o tânără cam de 25 de 
ani, cu ochii verzi, strălucitori precum smaraldele, protejați 
de genele lungi și negre ca tăciunele. Obrajii săi se înroșiră 
când pictorul ieși să o întâmpine. Pânza își aduse aminte de 
vremurile bune, de demult, pe când bunicii veniseră în vizită 
la ei pentru prima dată. De primul ei Crăciun petrecut alături 
de ei. Atunci ei stătuseră mult în camera vecină atelierului, 
luminată de flăcările din șemineu. Acum era primăvara 
devreme. Și voia ca întâlnirea în desfășurare să se încheie cât 
mai repede. Dorea să scape odată pentru totdeauna de intrusă. 
Pânza simțea, pentru prima dată, teama de posibilitatea 
despărțirii. 

 Ușa se deschise. Tatăl ei, împreună cu pisica și 
străina, intrară în cameră. Zâmbetul femeii se aprindea încet, 
încet. În ciuda aerului cald, împrăștiat de sobă, atmosfera 
din cameră se transformase într-una glacială. O șoaptă ca o 
adiere se auzi: „O cumpăr!”

 Pânza se simțea trădată, învinsă de soartă, biruită de 
destin. Pictorul o purtă din atelier la dubă. Aerul neprietenos 
al primăverii îi bătea în obraji ca niște sulițe nemiloase, dar 
nu se compara cu ceea ce simțea pentru așa-numitul ei „tată”. 
Nu o deranjă că niște cagule groase, albe o acoperiră, însă nu 
mai apucă să vadă cum pictorul își ștergea o lacrimă; dar și 
dacă ar fi reușit, ar fi simțit doar o bucurie malițioasă.

Bogdan Iacob s-a 
născut pe 18 decembrie 2008, 
în Târgu Mureș. Este elev la 
Școala Gimnazială „Augustin 
Maior” din Reghin, în clasa 
a VII-a. A publicat povestirea 
„În spatele tablourilor”, în 
Revista Nouă, text cu care a 
câștigat premiul I la Festivalul 
Internațional de Arte ediția 
a II-a. A primit și premiul de 
originalitate la Concursul de 
creație „Aripi de Primăvară”, 
2021, cu povestirea „Tybias, 
băiatul călător”.

Interdependență
 Lemnul de sub ea era tare, un pic ud. Putea să-i 

simtă desenele făcute de natură prin marginea șevaletului.  
Parcă putea să se vadă pe ea însăși așezată pe un raft bine 
lucrat, cu aspect natural. Probabil un pic murdar. Poate verde. 
Ce bine ar fi fost să fie verde! S-ar asorta atât de bine cu 
polița, de parcă ar fi fost coroana ei! Și, în spate, un perete 
îngrijit, dar cu pete uscate de vopsea. Un perete care îi servea 
drept suport, drept... Nu era bine. Mai potrivit ar fi fost dacă 
lemnul avea să înconjoare șevaletul, dacă s-ar fi arcuit brusc, 
dar elegant la margini. Cedrul era potrivit. Un lemn atât de 
rezistent...!

 Un zgomot se auzi în dreapta. Oare ce putea să 
fie? O fi venit pictorul în cabinet? Sau o fi fost doar vietatea 
îmblănită, pe care o striga „pisică?” Oare la ce se gândea 
înainte? Se îmbufnă. Zgomotele astea! Niciodată nu apuca 
să construiască camera ei perfectă! Începu să plângă. Însă 
ceva nu era bine. Chiar simțea lacrimile! Deschise ochii 
speriată. Ce noroc! Era doar apa care picurase de pe pensulă, 
un pic mai mult decât de obicei.  Se scufundă înapoi în lumea 
gândurilor. Tresări șocată. Vedea! Cu teamă, încercă să-și 
despartă pleoapele. Într-o secundă ce păru lungă precum 
un secol, descoperi noul simț. O față concentrată îi captă 
privirea. Doi ochi negri i se arătau. Buzele roșii precum 
rubinul i se crăpau, lăsând la iveală dinții de un alb imaculat. 
Nasul bine conturat era destul de mare cât să fie văzut, dar 
nici atât de mare încât să iasă în evidență. Era îmbrăcat cu 
un tricou negru, însă murdărit de felurite vopsele. Își așeză 
creionul după ureche, și se ridică. Folosindu-se de vederea-i 
pe jumătate încețoșată, își studie tatăl. El se ridică, după 
care luă vietatea misterioasă în brațe. Era gri, cu ochi verzi, 
feroce. Pictorul se uită la schiță și zâmbi. Pe pânza de pictură, 
primele linii prindeau viață.

 Până la urmă, se dovedise că șevaletul nu era atât 
de protector precum se așteptase ea. De fapt, era format 
din câteva bucăți de lemn îmbinate una cu alta. În schimb, 
avusese dreptate. Sub ea, se afla un sertar din lemn natural. 
Un pic pătat, dar nu verde. Ci chiar albastru, un albastru 
ca lumina cerului străvechi. Era dimineața de Crăciun. 
Știa asta, căci tatăl ei, când era în atelier, primise un apel. 
Urmau să aibă vizitatori. Era entuziasmată. Liniile de pe 
pânză încet se închiseră, până când deveniseră o noapte ca 
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Premiile Observator Cultural

Gala Premiilor Observator cultural 
2021, în care s-au premiat cărțile apărute 
în anul 2020, a avut loc, în regim online, 
live, pe 25 noiembrie 2021. Pentru cei 
interesați, înregistrarea Galei poate 
fi urmărită pe pagina de Facebook a 
revistei. Juriul care a acordat premiile în 
această ediția a fost format din Carmen 
Mușat (președintă), Bogdan Creţu, 
Cezar Gheorghe, Adrian Lăcătuş, Doina 
Ioanid, Iulia Popovici și Alina Purcaru. 

Așadar, „Premiul pentru Proză” a 
ajuns la Bogdan Coșa, Cât de aproape 
sunt ploile reci (Trei) și Simona 
Sora, Complezență. Înălțarea la 
ortopedie • Musafir pe viață (Polirom), 
iar „Premiul pentru Poezie” la Ruxandra 
Novac, Alwarda (Trei). „Premiul pentru 
Debut” i s-a acordat Simonei Goșu 
pentru volumul de proză scurtă Fragil 
(Polirom), în timp ce „Premiul pentru 
Critică Literară / Istorie Literară / 
Teorie Literară” a fost primit de Andrei 
Corbea, „nu vrea/cicatrice“ (Polirom) 
și Miruna Runcan, Teatru în diorame. 
Discursul criticii teatrale în comunism. 
Amăgitoarea primăvară 1965-
1977 (Tracus Arte). „Premiul pentru 
Memorialistică” i-a revenit lui Viorel 
Ilișoi pentru Strălucitor (GRI), „Premiul 
pentru Eseu / Publicistică” a ajuns la 
Angela Martin, Lăuntrul ca scenă. 
Dialoguri cu Fernando Pessoa (Tracus 
Arte), iar volumul Enciclopedia 
imaginariilor din România (Polirom), 
coordonat de Corin Braga, a primit 
„Premiul special al revistei Observator 
cultural”. Premiul „Gheorghe Crăciun” 
pentru Opera Omnia i-a fost acordat 
Martei Petreu. 

„Premiul Observator Lyceum”, 
al cărui juriu este alcătuit din liceeni 
de la diverse Colegii bucureștene, 
a fost acordat volumului Toţi copiii 
librăresei (Polirom), semnat de 
Veronica D. Niculescu. 

„Premiul Observator Universitas” 
a ajuns la Ruxandra Novac 
pentru Alwarda (Trei). Juriul care a 
acordat acest premiul a fost format 
din studenți din mai multe centre 
universitare din țară. 

Și, nu în ultimul rând, „Premiul 
pentru Cea mai bună traducere din 
limba spaniolă” (sponsorizat de 
Institutul Cervantes în colaborare 
cu revista Observator Cultural) a 

fost acordat traducerii din Fernando 
Aramburu, Patria (Litera, traducător 
Marin Mălaicu-Hondrari) (S.P.)

Maratonul de Poezie, ediția a 21-a
 
Pe 26 noiembrie 2021, între orele 

14-21, a avut loc Maratonul de Poezie 
de la Facultate de Litere a Universității 
Transilvania din Brașov. Invitata 
specială a acestei ediții a fost Simona 
Popescu. Au citit din creația proprie 
Crina Bega, Romulus Bucur, Rareș 
Călugăr, Ioana Ceh, Bogdan Coșa, Caius 
Dobrescu, Cornel Donea, Andrei Dósa, 
Vlad Drăgoi, Silviu Dudescu, Florin 
Dumitrescu, Anca Dumitru, Robert 
G. Elekes, Alexandru Funieru, Florin 
Gherman, Adriana Marcu, Ștefania 
Mihalache, Vlad Minea, Răzvan Mitu, 
Denisa Păun, Andrei Peptine, Daniel 
Pișcu, Rucsandra Pop, Ioana Zenaida 
Rotariu, Iulia Stoichiț, Ioan Șerbu, 
Nicoleta Șimon, Mihail Vakulovski. 
Au moderat seriile de lectură Adrian 
Lăcătuș, Dan Țăranu, Robert G. Elekes, 
Caius Dobrescu și Virgil Borcan. (S.P.)

Memoria tiparului – o istorie a 
presei mureșene

Angela Precup a realizat prima 
cercetare integrală a presei mureșene 
scrise din secolul XX, concretizată 
în lucrarea monumentală intitulată 
Memoria tiparului. Presa mureșeană 
în secolul XX (apărută în două volume, 
primul fiind editat de Ecou transilvan, 
în 2015, al doilea, de Eikon). Deși 
volumul al doilea a apărut în 2020, 
de o lansare care să o aducă în fața 
publicului târgumureșean a avut parte 
abia în 2021.

Lucrarea este în mod cert una 
de referință pentru orice demers 
preocupat de înțelegerea profundă a 
societății mureșene. Cele două volume, 
a câte peste 300 de pagini fiecare, 
constituie instrumente de neevitat 
pentru cercetarea manifestărilor 
culturale, caracteristicilor politicii 
și evoluției relațiilor interetnice 
din tumultuosul secol XX. Aceasta 
deoarece Angela Precup nu realizează 
o simplă panoramă; depășește nivelul 
inventarului sau al dicționarului 
publicațiilor - un nivel oricum 
anevoie de atins și onorabil pentru 
oricare cercetător – în primul rând 

talmeș-balmeș

prin realizarea, pe baze analitice 
și deopotrivă sintetice, a unei 
periodizări: începuturile (1845-
1918), epoca interbelică, „perioada 
ocupației maghiare”, pe care o leagă 
de „tranziția spre comunism” (1940-
1947), cea a comunismului și, desigur, 
deceniul postcomunist. Pe de altă 
parte, cadrul dicționarului e depășit 
prin sistematizarea publicațiilor în 
funcție de tipurile de informații sau de 
domenii. Astfel, cercetarea realizează 
necesarele delimitări între sfere 
cum sunt cea culturală, informativă, 
politică, specializată (în funcție de 
instituțiile care guvernează publicațiile 
respective), studențească și școlară, 
la fel cum, atunci când a fost cazul, 
a identificat și întrepătrunderile. 
Tocmai de aceea, volumul oferă, 
subtil, punctele de plecare pentru 
cercetări ample ale unor aspecte cum 
sunt complexul provincial, disputa 
dintre tradiționalism și europenism, 
raportul dintre naționalism/etnicism și 
multiculturalitate sau evoluția culturii 
românești în zona mureșeană. 

Cu astfel de mize, autoarea și-a 
selectat cu atenție instrumentarul 
și și-a construit metodologia în 
măsură să le atingă. A contextualizat 
momentele apariției diferitelor 
publicații românești din zona supusă 
investigației, raportându-le la ceea 
ce se petrecea în restul Transilvaniei, 
atentă la asemănări și deosebiri. 
Fiecare din cele 380 de publicații scrise 
în limba română din județul Mureș au 
fost analizate astfel încât să-și ocupe 
locul meritat în cadrul întregului.

Merituos este demersul Angelei 
Precup și datorită analizei pe care 
o dedică revistei „Vatra”, realizată 
din perspectivă istorică și intitulată 
„Revista Vatra - marcă a culturii 
mureșene și naționale”. În cadrul 
activității antedecembriste, distinge 
între etape cum sunt cea de „laborator”, 
„debutul”, două faze ale persuasiunii 
politice și una a „manipulării 
manipulatorilor”.

Am putea spune că Memoria 
tiparului, întrucât este un demers 
întins de la startul presei românești din 
Mureș până la anul 2000, constituie 
o veritabilă istorie a presei mureșene, 
una care își așteaptă, desigur, aducerea 
la zi, prin investigarea celor două 
decenii recente. Iar Angela Precup a 
dovedit că este cea mai în măsură să 
o facă. (CC)
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Dumitru  CHIOARU
 

Clepsidra

Când îți privești o poezie publicată
într-o revistă la care ai jinduit încă din copilărie
simți așa cum deodată
îți cresc parcă niște aripi de hârtie
și te pătrunde un dor de zburat
din mușuroiul de lumină*
unde până atunci ai fost legat –
ei, vezi, din această pricină
nu e bine să fie publicat
oricine, oricând, oriunde –
(așa mi-a spus bătrânul meu mentor
de la Echinox-ul clujean)
și are dreptate bătrânul, fiindcă imediat
individul respectiv se crede
un respectabil autor,
chiar obligat
să facă  noapte din zi  și invers
și să scrie  noua poezie nouă  pe teme  vechi,
fără ca măcar un vers
să respecte  poetica temporalității, adică
să ne rămână în urechi
precum nisipul într-o clepsidră.
_________________
*Cuvintele scrise cu aldine reprezintă sau fac referire la  titluri de volume ale autorului

în lectura lui Lucian  PERȚA

 

contra-tolle


