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De o lunã încoace se discutã despre înlãturarea lui Adrian Alui
Gheorghe de la conducerea Bibliotecii Judeþene Neamþ. Ar fi fost al
cincilea an de directorat al sãu, dar a fost stopat în urma evaluãrii anuale.
Pentru o mai bunã înþelegere, explic pe scurt mecanismul. Existã o lege
a managementului în instituþiile de culturã potrivit cãreia acestea sînt
conduse de un manager general evaluat anual prin raportare la proiec-
tul înaintat ºi aprobat de cãtre consiliile locale. De asemenea, la încheie-
rea contractului de management cu instituþia finanþatoare, se desfãºoa-
rã evaluarea finalã. În funcþie de notare, respectivul poate sau nu rãmîne
la conducere. Legea stabileºte atît condiþiile pe care trebuie sã le înde-
plineascã managerul, cît ºi modalitatea de alcãtuire a comisiilor de eva-
luare. Într-o primã variantã, legea permitea oricui, indiferent de studii y
compris specialitate sã ajungã pe acest post. Apoi, dupã accidente repe-
tate, s-a introdus condiþia specialitãþii. 

Adrian Alui Gheorghe a fost pînã la momentul cu pricina evaluat
de alte 3 ori ºi a primit calificativul maxim. Sã se fi prostit aºa de mult în
ultimul an încît sã nu fi putut lua nota 7? Greu de crezut, mai ales cînd
e vorba de o bibliotecã nu foarte mare, nu foarte complicatã. ªtiu asta
din proprie experienþã. Am avut o experienþã de acest fel, dar eu nici nu
am fost evaluat, ci demis pur ºi simplu, prin voinþa personalã a preºedin-
telui CJ, act evident abuziv ºi nelegal pentru care am fost despãgubit. ªi
atunci, ce le-a cãºunat ºefilor CJ Neamþ? Din 2008 au mai învãþat legea.
Cum procedeazã ca totul sã parã legal? Neexistînd experþi în domeniu,
sau nefiind aceºtia obligatorii, se numeºte o comisie care îºi cunoaºte de
la început obiectivul. Se mai poate întîmpla, cum i s-a întîmplat lui Ioan
Moldovan al nostru cu acelaºi preºedinte de CJ Bihor, sã nici nu mai fii

Editorial
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evaluat, sã se scurgã termenele ºi sã fii în afara legislaþiei. Nu conteazã cã
de fapt ei ar fi în afara legislaþiei, pentru cã tu tragi ponoasele. 

Dar de ce odatã ajunse la putere fac partidele astfel de manevre
inclusiv în Culturã? Evident, pentru a-ºi rãsplãti ostaºii, cu grade mai
mari, mai mici, pînã la lipitorii de afiºe. Al meu preºedinte era de la PNL,
iar eu eram liberal. Dar se dorea, atunci, ca la unele instituþii de culturã
directorii sã fie stabiliþi ºi dupã apartenenþa religioasã, în cazul nostru,
sã fie penticostali. La revistã a ºi fost unul, o singurã zi, fost ofiþer adus
de la Satu Mare. 

Este de domeniul proverbial cã fiecare funcþie publicã se mãsoarã
în bani sau voturi. Acum cã sînt finanþate de la buget campaniile elec-
torale, candidaþii cheltuie mai puþini bani pentru cumpãrarea locului de
la partid, dar rãmîn, totuºi, alegãtorii. Un preºedinte de CJ are de adunat
un anumit numãr de voturi, iar pentru asta îºi va construi piramida. De
aceea are nevoie de directori care sã fie din piramida lui. Asta e condi-
þionarea politicã. 

Se mai întîmplã, cum cred cã e cazul lui Adrian Alui Gheorghe, sã
ieºi prea mult în faþã. În astfel de situaþii se porneºte invidia confraþilor,
chiar prieteni, a veleitarilor, a adversarilor inevitabili. Prea puþini îºi în-
chipuie cît de ardent funcþioneazã în interiorul instituþiilor ºi de la ele
spre vîrf delaþiunea, pîra. Pot fi lucruri inventate (cã eu am ars cãrþile
foºtilor redactori ai revistei, de exemplu), pot fi jumãtãþi de adevãr (la
mine, cã am interzis apariþia revistei Familia Românã – într-adevãr nu
am mai editat-o pentru cã nu apãrea în nici un act al bibliotecii, fostul
director o scotea la negru, prin tot felul de manevre), cã ai zis, cã ai fãcut
etc. ºi acestea picurate mereu în urechile funcþionãreºti.

ªi în cazul lui Adrian Alui Gheorghe, cum s-a întîmplat ºi cu mine,
se vede cã presiunea semnãturilor de protest, intervenþiile la ºefii politici
nu au nici un efect. Liviu Dragnea n-o sã-i spunã preºedintelui de la
Neamþ sã þinã în funcþie un scriitor important sau pur ºi simplu un om
de culturã pentru cã ei au anume obiective fundamental politice. La noi,
unul dintre cei mai buni preºedinþi CJ a fost maghiar – în relaþia cu insti-
tuþiile de culturã. Nu vorbea foarte bine româneºte, fusese depanator
radio-tv, dar era un om pragmatic ºi limbajul lui avea plasticitate. Cînd
ne-am întîlnit prima oarã mi-a spus cam aºa: ºtiu cã dumneata nu eºti
fidel al meu, dar sã faci la bibliotecã lucruri cu care eu sã mã pot lãuda.
Dl Kiss Alexandru ºtia cã se poate lãuda, la o adicã, ºi cu ceea ce face
unul cu alte opinii sau altã formaþie. De ce nu s-ar fi putut lãuda
preºedintele PSD Neamþ cu cele fãcute de Adrian Alui Gheorghe? Ei vor
mai mult, vor soldaþi întocmai ºi la timp. Evident, nu putem generaliza.



La noi a fost o excepþie acel preºedinte, cum ºi la Neamþ poate fi o ex-
cepþie acest preºedinte, dar excepþiile pot deveni regulã. 

Se observã, apoi, cã aceºti ºefi nu te cheamã la o discuþie sã-þi
spunã ce vor de la tine, dacã îi nemulþumeºte ceva. Le este teamã tocmai
de civilitate. Ei nu-ºi închipuie cît de uºor cedeazã un intelectual în faþa
unor argumente sau pseudoargumente.

Dincolo de aceste evenimente, mai e o problemã cu grad mai
mare de generalitate: respectul ºi locul scriitorului în þara noastrã, astãzi.
În interbelic, era director de teatru naþional, de bibliotecã naþionalã, re-
prezentant în misiunile diplomatice. Astãzi este supus unor umilinþe,
cea mai mare fiind aceea de a þi se da cîte ceva, ºi mai ales de a te simþi
obligat sã primeºti, de parcã am fi într-o veºnicã reeducare. ªi apoi, cine
sã-þi recunoascã valoarea? Cam peste tot eºti recunoscut doar dacã par-
ticipi la un comerþ, dacã te freci de cei ce dau diplome oficiale de valoa-
re. Reminiscenþele despre care s-a tot vorbit continuã sã se manifeste ºi
astãzi. Oficialitatea este aceea recunoscutã public ºi doar prin interme-
diul ei eºti recunoscut public. În acest context, oficialul ar trebui sã fie
conºtient de rolul sãu, sã aibã cultura ºi inteligenþa de a li se alãtura
acelora cu valoare, disponibilitatea de a dialoga, vremea unei societãþi
care sã-ºi evidenþieze singurã valorile fiind îndepãrtatã în viitor.

Pe oficialul politic de astãzi nu l-a învãþat nimeni cã valoarea este
aceea care integrazã funcþia. Ceea ce ºtie el este cã funcþia face valoarea.

Mãsuri ºi mãsurãtori
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„Omul de lume” posedã prin natura sa o abilitate ce nu exclude
ipocrizia, o adaptabilitate ce nu exclude afectarea, o benevolenþã ce nu
exclude conjuncturalismul. E un egoist „bine crescut”, mai pe ºleau spus
un triºor rafinat care joacã, e drept, pe mize mici fiindcã acestea con-
cordã cu cadrul de nuanþe al psihologiilor ºi cu cadrul de umbre al
aparenþelor. Oportunist, vrea sã zboare din floare în floare cu graþia
unui fluture. Filosofia lui e cea a afirmãrii proprii necondiþionate, însã
se fereºte, prudent, de-o formulã explicitã a acesteia, pozeazã într-o
anume modestie galantã. Se aratã capabil totuºi de unele deschideri
reale, de-o anume complexitate în cazul în care e grefat pe o structurã
de intelectual sau de artist. Mãrturisesc cã am cunoscut cîþiva „oameni
de lume”, absolut remarcabili, chiar strãlucitori, în fiinþa unor autori de
seamã faþã de care am nutrit preþuire ºi simpatie. La aceºtia limitele ca-
racterului în chestiune se relativizeazã, masca lor dobîndeºte o transpa-
renþã sub care se pot desluºi trãsãturile profunde ale fiinþei. 

*
Aerul de severitate al unei fete poate avea o notã picantã, oarecum

provocatoare, dar odatã cu vîrsta trece, regretabil, într-o rigiditate
antipaticã, enervantã. Aidoma unui balon care, dobîndind o fisurã, se
dezumflã ºi cade la sol. 

* 
„Nu cred cã omul îmbãtrîneºte. Cred mai curînd cã în viaþa unui

om se întîmplã altceva: la o anumitã vîrstã, omul rãmîne pe loc ºi stag-
neazã” (T. S. Eliot). Important e momentul în care intervine aceastã
stagnare. Unii se opresc la tinereþe.

Asterisc

Gheorghe Grigurcu

„Omul de lume” 
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* 
O excentricitate: citesc undeva cã rimbaldianul Le bateau ivre ar

fi o prelucrare ermeticã a unui roman al lui Jules Verne, 200.000 de
leghe sub mãri.

* 
Un plagiator dovedit mi se lamenta: „E vorba acolo de cîteva pagini

din douã sute cîte conþine cartea mea ºi care sunt în rest ale mele”. E ca
ºi cum un hoþ ar spune: „am jefuit doar un apartament din cîteva zeci
cîte are blocul în care se aflã!”.

*
Moment negru: a trãi e un act dur, necruþãtor faþã de restul omenirii. 

*
„Dinu Sãraru ºtie cã fãrã funcþii ºi fãrã sã-ºi cultive relaþiile cu pu-

ternicii zilei nu înseamnã nimic. E un romancier gãunos ºi un drama-
turg cãruia nu i se joacã piesele dacã nu dã el ordin. De conivenþã cu
Rãzvan Theodorescu, cel care a furnizat banii, a dus o politicã de cum-
pãrare a actorilor de la Naþional ºi de anihilare a UNITER. În acest scop,
a folosit banii pompaþi de Ministerul Culturii ºi teroarea administrativã.
Zãhãrelul ºi gîrbaciul – instrumentele stalinismului cultural autohton,
singurele, de altfel, pe care Dinu Sãraru le-a înþeles în lunga lui carierã
de politruc ambiþios. Pe vremea lui Ceauºescu, Dinu Sãraru era un to-
vãrãºel care n-a pupat în schimbul tãvãlelilor sale encomiastice decît di-
recþia Teatrului Mic. Culmea e cã acest slugoi ceauºist a ajuns directorul
teatrului numãrul 1 din þarã, dupã cãderea lui Ceauºescu. La o adicã însã
Dinu Sãraru e un personaj care ºi-a atins adevãrata anvergurã în zoaiele
tranziþiei, ºi-a deschis Fundaþia «Niºte þãrani», devine membru fondator
al Bãncii Internaþionale a Religiilor ºi cu largul concurs al MediaPro,
unde e coleg cu Rãzvan Theodorescu, îºi schimbã imaginea publicã.
Devine dl. Dinu Sãraru, romancierul ºi dramaturgul, o personalitate. Iar
cei care vor sã aminteascã de vechiul Dinu Sãraru, ceauºistul izgonit în
ºuturi de la Teatrul Mic, în decembrie ‘89, sunt ignoraþi, iar dacã insistã,
marginalizaþi. Iar asta înainte ca personalitatea sa sã devinã director al
Teatrului Naþional. (…) Mi se pare jalnic memoriul semnat de cîþiva din-
tre marii noºtri actori pentru susþinerea lui Dinu Sãraru. Un salariu gras
la bãtrîneþe poate fi un argument pentru Radu Beligan sau pentru
Damian Crâºmaru, dar pentru tînãrul Dan Puric, de pildã, chiar nu con-
teazã din partea cui primeºte rangul de societar de onoare al Naþiona-
lului? Fiindcã, în privinþa banilor, aceºtia n-au venit, nu vin ºi nu vor veni
din puºculiþa lui Dinu Sãraru, ci de la Ministerul Culturii” (Cristian Teo-
dorescu, 2005).
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* 
Amintirile pot fi mai tari decît orice alcool. Într-o clipã te eufori-

zeazã, sugerînd un soi de Destin cu direcþie inversã. 
* 

Iubirile cele mai pure sunt, evident, iubirile nerealizate. Fîlfîiri de
aripi de îngeri în vãzduhul trecutului (neîmplinirea însãºi e o castitate
ce le izbãveºte).

* 
„Am sã încerc sã strîng treptat în jurul meu ºi lîngã mine tot ceea

ce este neîndoielnic, mai tîrziu tot ceea ce e credibil, apoi ceea ce este
posibil ºi aºa mai departe. Fãrã îndoialã, existã în mine lãcomia de cãrþi.
Nu ca sã le posed sau sã le citesc, cît mai degrabã sã le vãd, sã mã
conving, la vitrina vreunei librãrii, de existenþa lor. Dar existã undeva
mai multe exemplare din aceeaºi carte, mã bucur pentru fiecare din ele.
E ca ºi cum aceastã lãcomie mi-ar porni din stomac, ca ºi cum ar fi o
poftã de mîncare, evoluînd greºit” (Kafka). 

* 
Melancolia trupului poate fi mai dureroasã decît cea a spiritului,

deoarece dispune de mai vechi resurse pe calea evolutivã a vieþii, pune-
rea în chestiune a acestora fiind dramaticã. 

* 
„Omul care simte nevoia sã fie egoist ºi totuºi nu este, e singurul

om respectabil” (Simone Weil). Cãci respectãm mai mult ispita învinsã
decît virtutea neatinsã de ispitã.

* 
X trece prin bibliotecã precum proverbiala „gîscã prin apã”.

Citeºte enorm, dar penele spiritului sãu rãmîn dezolant de uscate. 
* 

Incapabil a-ºi depãºi platitudinea, Y reduce pînã ºi poezia la sim-
pla informaþie. Lectura poeþilor pe care o practicã asiduu îl „documen-
teazã”, fiind vecinã cu cea a gazetelor. 

* 
„Sã lãsãm exhaustivitatea pe seama celor care se mulþumesc nu-

mai cu atît” (Tzvetan Todorov). 
*

Sentimental, adicã apt de aventuri metafizice. 
* 

Un cuplu modern, cît se poate de armonios. Absurdul: disocierea
lucrurilor de sens. Plictisul: disocierea lucrurilor de emoþie.
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SONETELE DE PESTE AN

Un fel de explicaþie simte nevoia poetul sã ne
dea la început de carte nouã. Sonetul nu a
devenit „o formã obsoletã” (erodatã, demo-
datã, care-va-sã-zicã), cele trei mari modele cla-
sice continuã sã provoace poporul modern al
poeþilor, esenþial e mai degrabã „rigoarea
conþinutului decât tiparul formei”. Se va vedea
din traducerile incluse în Addende cã „uneori
singura traducere posibilã e o variantã fãrã
rime ºi cu o metricã mai generoasã decât cea a
originalului”. A urmãrit sã vadã dacã forma
aceasta fixã  „poate primi materialul ingrat al
unui fals jurnal” pe parcursul unui an dominat
în ce-l priveºte pe poet „de tot felul de furii, de
interogaþii, de angoase”. În latura temelor,
acestea graviteazã în jurul obsesiilor literare
ale autorului, al plonjãrii în trecutul sãu ºi al
familiei. Destule abateri de la canon, rupturi
de ritm, rime aproximative sau absenþa lor
completã pot fi detectate cu uºurinþã, dar ceea
ce n-ar trebui sã lipseascã ar fi
prezentarea/oferta unui „limbaj încãrcat de
semnificaþie”, dupã formula lui Ezra Pound.
Dinu Flãmând ºi-a fãcut un nume nu doar prin
propria-i creaþie liricã ci ºi prin îndelungata ºi

Poeþi în cãrþi

Ioan Moldovan

Dinu Flãmând 
Veghea ºi somnul - un an

de sonete
viziune graficã – gravurã

în lemn de Mircia
Dumitrescu

Ed. ªcoala Ardeleanã,
2016

Cluj-Napoca
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valoroasa lucrare de traducãtor din poeþii de limbã spaniolã ºi por-
tughezã, între care Fernando Pesoa e cel dintâi.
Pãrþile cãrþii de faþã sunt numite dupã anotimpurile anului:
Primãvarã, Varã, Toamnã, Iarnã. Fiecare are câte 25 de texte. Trei
Addenda completeazã cuprinsul: prima cuprinde trei sonete model
shakesperean publicate de autor în Viaþa româneascã în anul (incert)
1988; a doua, în original ºi în traducere, Psalm XXVI de Francisco de
Quevedo (Spania, 1580-1645), câte un psalm de Luís de Camões
(Portugalia, 1525?-1580), Olavo Bilac (Brazilia, 1865-1918) þi Fernando
Pessoa (Portugalia, 1888-1935); a treia, alt psalm de Francisco de
Quevedo, traducerea acestuia þi un comentariu în versuri asupra difi-
cultãþii de a traduce psalmul cu pricina
Corvoada de a scrie sonete e liber consimþitã, un mod de a verifica
reacþiile facultãþii de plãsmuire liricã la ordinul voinþei de acþiune
poeticã: „Ar trebui sã fac ceva artistic, rime ºi sentimente escaladate/ o
compoziþie cu elan, sã ies cumva din nimicul acesta zilnic, / poate un
ritm ceva mai strâns, consubstanþial totuºi/  cu nepãsarea, devenitã
forma pasului meu prin glod”. 
Informul imediatului e absorbit în rigoarea formei, în ordinea constru-
itã a compoziþiei, ceea ce produce uimire cu privire la ingeniozitatea
soluþiilor gãsite, dar ºi, uneori, un efect de umor bun. Starea de „somn”
ºi cea de „veghe” întreþin un conflict metafizic ilustrat de întruparea
sonetului din anomia existenþei diurne-nocturne. Locuitor al
Bucureºtiului, poetul mãrturiseºte la un moment dat: „Iubesc aceastã
capitalã exasperantã”, cu memoria glorioaselor ei figuri ºi locuri, cu
ororile prezentului, „cu miros de spermã de câine ºi iasomie./ ªi
nepãsarea, ºi robusta ei spaimã de moarte ºi le trage direct din glie.”
(în 26, prima piesã a Verii). Secvenþe din transport cu tramvaiul,
monologuri ale cutãruia, sugestia unor poveºti de viaþã a sãrmanilor, a
obidiþilor, mã rog, ce a adus poetului una sau alta dintre zilele anului,
sunt prilejuri de compoziþie pentru poet, care, de altfel, nu duce lipsã
de „subiecte”.
Nu mai puþin admirabile sunt sonetul despre limba românã (12), cele
despre funcþionarea limbii, cele desfãºurând reverii ale arhaicitãþii,
cele despre senzaþiile ºi amintirile copilãriei cu miracolele sale mereu
încântãtoare, cele cu coloanã reflexiv-filosoficã, cele ale confesiunii
cãreia sinceritatea i se amplificã parcã prin constrângerile formei etc.
Iatã, bunãoarã, sonetul 29, exemplu de felul în care  substanþa reflexi-
vã, rafinata orchestrare formalã, lexicul aproape în totalitate abstract
se armonizeazã într-un balet verbal sugerând înþelesuri surprinzãtoare:
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„Pune sare-n cuvântul sare, pune suflet în rãsuflare,/ pune apã în râul
pe care-l rosteºti fãrã apã,/ aºa cum, în vis, le verºi apã cailor tãi care 
se-adapã,/ toarnã în setea cuvintelor tale o ºi mai mare-nsetare.// Ceea
ce-i mai înalt decât tine, în tine fiind, sã înceapã/ chiar din incerti-
tudinea bucuriei tale, din aceastã nestare/ ce te împinge dincolo de
tine, uneori purã întâmplare/ a iluminãrii sãrace, din ceea ce sãrac dar
atât de bogat îþi scapã.// Clipa prielnicã nu vine nicicând, ea este acolo
unde nu este/ ºi te devorã, legãnându-te indistinct chiar din obosealã,/
în armistiþiul cu timpul, împingându-te spre aceste ciudate creste// ale
imposibilului, dar deºi se apropie gândul tãu din greºealã/ de
renunþarea ta, iar propria ta neputinþã te umileºte,/ va înflori un copac
al tãu chiar din ghinda ce pare goalã.”
Obsesia lui Dinu Flãmând este, în sonetele de idee, „inexplicabila exis-
tenþã”, „viaþa anonimã”, „lipsa de înþeles a celor care existã”, „bâjbâiala
omeneascã” ºi, totuºi, simultan, uluitoarea „lucrare a misterului” pe
lângã un „eu precar”, senzaþia cã cineva te locuieºte înlocuindu-te. „Iar
neliniºtea mea bâjbâie dupã o formã” e încã un fragment de vers care
exprimã foarte bine demersul liric al lui Dinu Flãmând din Veghea ºi
somnul. Cel ce va citi aceastã carte de poezie cu subtitlul „un an de
sonete” se va simþi, fãrã îndoialã, câºtigat: de calitatea contemplativã ºi
reflexivã a lirismului, de rafinamentul „gramaticii” formale, de 
autenticitatea confesiunii ºi, nu mai puþin, de frumuseþea poeticã a
fragmentului ºi a întregului.
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Majoritatea celor care, o datã ajunºi la Paris, se îndreaptã cu reli-
giozitate spre rue de l’Odéon, unde timp de 35 de ani, în imobilul de la
numãrul 21, a locuit Cioran, ignorã unde a stat acesta pânã în 1960, când
a obþinut mansarda devenitã între timp atât de  celebrã. Numele
hotelurilor lui Cioran sunt totuºi destul de cunoscute: Marignan, Racine
ºi Majory sunt cele care l-au gãzduit, din momentul sosirii sale la Paris,
în 1937, pânã la mutarea sa pe rue de l’Odéon, unde a locuit pânã la
sfârºitul vieþii. Mult mai puþin cunoscute ºi cercetate sunt împrejurãrile
în care a ajuns sã schimbe un hotel dupã altul ºi perioadele în care a
locuit în ele. Datã fiind relaþia cu totul specialã, de fascinaþie ºi urã, pe
care Cioran a avut-o cu Parisul, aceste amãnunte ale vieþii sale nu sunt
cu totul lipsite de importanþã.

Toate cele trei hoteluri în care a stat între 1937 ºi 1960 se aflau în
Cartierul Latin, pe strãzi foarte apropiate. Atât Hôtel Marignan, de pe
rue du Sommerard, cât ºi Hôtel Racine, de pe strada cu acelaºi nume,
precum ºi Hôtel Majory, de pe rue Monsieur-le-Prince, se gãsesc într-un
perimetru de câteva sute de metri, în apropierea Sorbonnei ºi a Grãdinii
Luxembourg. Etern student (chiar ºi fãrã a frecventa cursurile), dar ºi
mare amator de plimbãri zilnice, Cioran ºi-a ales locul perfect în inima
Parisului, spre a trãi liber, dupã cum poftea, fãrã vreo slujbã sau ocupaþie
propriu-zisã.

Înainte însã de a ajunge la Paris cu bursa primitã de la Alphonse
Dupront, directorul Institutului Francez din Bucureºti, Cioran mai fuse-
se cu o ocazie în oraºul luminilor. E un lucru din nou adesea trecut cu
vederea: în  prima decadã a lunii martie a anului 1935, încã bursier în

Restituiri
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Germania, Cioran pleacã pentru întâia oarã la Paris, pentru a-l vizita pe
bunul sãu prieten ºi consãtean, Bucur Þincu, care se afla acolo la studii.
„În 1935, am locuit la un prieten, Bucur Þincu, venind din Germania, în
2 rue Lhomond ºi Parisul mi s-a pãrut colosal. Cu o fascinaþie aparte, fe-
mei frumoase ºi elegante, bistrouri, o viaþã de noapte excitantã ºi
perversã”, îi relateazã Cioran lui Ion Deaconescu. O notã din Caiete con-
firmã ºi ea cã a stat la Paris, în 1935, pe strada Lhomond. La puþin timp
dupã aceastã vizitã, îi scrie lui Arºavir Acterian, pe care îl informeazã cã
a fost pentru o lunã la Paris (scrisoarea e datatã de editor „probabil 1937-
1938”, dar în mod cert a fost trimisã imediat dupã vizita din 1935): „Te
sfãtuiesc sã te duci la Paris când þi se va oferi întâia ocazie. Numai acolo
se poate învãþa ce înseamnã un cer melancolic, sub atracþia cãruia
sfârºitul bulevardelor se împânzeºte într-o boare ºi te cheamã ca adieri-
le unei mãri; acolo trãieºti numai trecutul în mod intim ºi calci pe isto-
rie cu fiecare pas ºi numai acolo nu te dor lucrurile care mor.” Fascinaþia
sa pentru Paris dateazã aºadar din aceastã perioadã. Ceva mai târziu,
într-o scrisoare cãtre Jeni Acterian din ianuarie 1940, îi mãrturiseºte pri-
etenei sale: „M-am sincronizat incurabil decadenþelor acestui oraº.” Sunt
lucruri care explicã obstinaþia sa de a rãmâne la Paris, chiar ºi atunci
când circumstanþele îi sunt cu totul potrivnice, stând mereu în camere
de hotel plãtite cu luna, cu chirii ieftine, la ultimul etaj.

Începând de la sfârºitul anului 1937 ºi pânã în 1960, când va reuºi
sã obþinã un apartament cu chirie pe rue de l’Odéon nr. 21, Cioran va
trãi aºadar în cele trei hoteluri amintite, de fiecare datã în camere situa-
te la mansardã. „Întotdeauna am locuit sub acoperiº. Sunt omul de la
ultimul etaj, omul de sub streaºinã”, îºi va nota el ceva mai târziu, în Ca-
iete. La Hôtel Marignan, care se afla pe rue du Sommerard, la numãrul
13, în arondismentul V, a stat începând din noiembrie 1937, când a
ajuns la Paris,  pânã în 1940. O scrisoare cãtre Henry Corbin confirmã
faptul cã în luna mai a anului 1940 locuia încã în acest hotel. În noiem-
brie este nevoit sã se întoarcã în România, fãrã perspectiva de a mai re-
veni în Franþa. În luna februarie a anului urmãtor, reuºeºte însã ca prin
minune sã obþinã numirea sa în calitate de consilier cultural pe lângã
legaþiunea românã din Franþa. Va sta câteva luni la Vichy, unde se afla
guvernul colaboraþionist al mareºalului Pétain, pânã dupã încheierea, în
luna mai, a extrem de scurtei sale cariere diplomatice, acest fapt fiind
atestat de douã scrisori cãtre Alphonse Dupront: una din 19 aprilie,
cealaltã din 11 iunie 1941.

Întorcându-se la Paris, îºi va gãsi o nouã locuinþã, la doi paºi de rue
du Sommerard, în arondismentul VI, pe rue Racine, în hotelul cu acelaºi
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nume. Va locui aici pe toatã perioada ocupaþiei, pânã la încheierea
rãzboiului, în 1945. Prietena sa Simone Boué relateazã cã, în 1942, când
s-au cunoscut, Cioran locuia deja pe strada Racine, unde „avea o camerã
foarte frumoasã”. Cum relaþia dintre ei se dovedeºte una de duratã, în
curând se va impune gãsirea unui aranjament locativ pentru amândoi.
Astfel cã, în 1946, Cioran îºi anunþã pãrinþii cã s-a mutat de la vechiul
hotel, unde camera îl costa 400 de franci pe lunã, cea actualã fiind de
trei ori mai scumpã, cãci preþurile crescuserã dupã încheierea rãzboiu-
lui. Noua sa adresã este pe rue Monsieur-le-Prince, la numãrul 20, unde
se gãseºte Hôtel Majory, la colþ cu strada Racine. Aici va închiria douã
camere, una dintre ele servind drept bucãtãrie; trebuie spus însã cã
Simone avea ºi ea camera ei, de ochii lumii.  Cioran e vizibil încântat de
hotelul gãsit, scriindu-le pãrinþilor sãi pe 19 februarie 1948: „(…) cele
douã camere în care locuiesc, expuse la soare, îmi plac nespus de mult;
nu le-aº schimba pentru cel mai luxos apartament.” Avea ºi de ce sã fie
încântat, cãci de la ferestrele noii sale mansarde putea vedea „peste
acoperiºuri, cãtre cupola Panteonului”, dupã cum relateazã Alexandru
Busuioceanu în jurnalul sãu. 

În mansarda de la Hôtel Majory va petrece cel mai lung rãstimp de
pânã atunci – 15 ani. Aici va scrie ºi rescrie în mai multe rânduri prima
sa carte în francezã, Tratatul de descompunere (1949), urmatã de
Silogismele amãrãciunii (1952), Ispita de a exista (1956) ºi Istorie ºi
utopie (1960). Înainte de a se muta în mansarda de pe rue de l’Odéon,
noteazã în Caiete: „De douãzeci ºi cinci de ani, trãiesc prin hoteluri.

Hotel
Majory, 20

rue
Monsieur-le-

Prince



Ceea ce are un avantaj: nu eºti fixat nicãieri, nu eºti legat de nimic, trã-
ieºti o viaþã de trecãtor.”

Va pãrãsi Hôtel Majory în 1960, doar fiindcã i se iveºte ocazia de a
putea sta cu chirie, într-un apartament ce fusese pe vremuri locuinþã
pentru servitori, cocoþat deasupra mansardelor unui imobil din apro-
piere de Odéon. Pentru moment e bucuros cã a scãpat de viaþa la hotel,
având un apartament al lui. Îºi va da curând seama cã, de fapt, nu se
schimbase nimic: „De zece ani, am tot visat un apartament. Visul mi s-a
împlinit, fãrã sã-mi aducã nimic. Deja regret anii de hotel. Posesiunea
mã face sã sufãr mai mult decât sãrãcia.”

Despre semnificaþia mansardelor în viaþa lui Cioran, eternul lo-
cuitor de sub streaºinã, Ion Vartic a scris un eseu pe deplin lãmuritor, în
volumul Cioran naiv ºi sentimental, la care nu mai rãmâne mare lucru
de adãugat. Eventual un fapt de ordin anecdotic: ultima sa locuinþã, ale
cãrei ferestre turistul de ocazie încearcã în zadar sã le zãreascã privind
în sus, din dreptul porþii de la numãrul 21, nici mãcar nu se aflã acolo.
Celebra mansardã e pe partea cealaltã a clãdirii, în strada Casimir
Delavigne, paralelã cu rue de l’Odéon, de la ferestrele ei zãrindu-se cate-
drala Notre-Dame.  

Pe urmele lui Cioran la Paris
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DOINA RUºTI – MÂÞA VINERII, EDITURA

POLIROM, COLECÞIA FICTION. LTD, IAºI, 2017

Dacã în Manuscrisul fanariot totul era culoare
ºi miros, în noul roman al Doinei Ruºti, o
poveste pe fundalul aceleiaºi perioade istorice,
predominã gustul. Cu toate acestea, deºi vor-
bim aici despre cele mai fanteziste reþete vrãji-
toreºti, iar acþiunea duce într-adevãr cu gândul
la romanele fantasy occidentale, parcã lipseºte
acel grad necesar de exotism. În fapt, de multe
ori ezoterismul, printr-un efect bizar, anuleazã
chiar exotismul. Dacã aceasta a fost intenþia
autoarei – ºi totul în acest roman indicã asta –
atunci putem vorbi despre o reuºitã. Textul
este, desigur, adaptat lingvistic la momentul
istoric discutat, vãdind o aptitudine de care
Doina Ruºti ne-a convins deja; însã, dincolo de
aceasta, ne este servit într-un registru alert,
adesea rece, cu puþine excursuri de coloraturã
ºi sentiment. Naratoarea, vrãjitoarea Pâtca, ne
vorbeºte de peste timp despre o întâmplare
din minoratul sãu. Discursul ei desfãºoarã un
fir al amintirii pe bucãþi mici, încercând o
împletire a faptelor pentru efect imediat
asupra cititorului, cu impactul promis ºi sus-
pendat adesea pentru o justã dozare în cheia
poveºtii de mister. Tocmai de acea, Mâþa

Camera de gardã
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Vinerii este un roman cinematografic.
Detaliile cu greutate sunt puse în luminã ºi
urmãrite de-a lungul poveºtii de un ochi regi-
zoral exersat, întregul roman se clãdeºte, de
fapt, pe aceste piese de puzzle a cãror impor-
tanþã ne este tot timpul reamintitã. Aventurile
fetiºcanei rãmasã singurã pe lume, într-un
Bucureºti strãin, în timpul domniei fanariotu-
lui Costas (gurmand ºi hrãpãreþ), rãpitã,
arestatã, acuzatã de uciderea propriului unchi,
reabilitatã prin grija unei boieroaice „puciste”,
sunt strãbãtute de firul roºu al descoperirii
propriilor puteri „satanice”, de maturizarea
întru vrãjitorie – iar aceasta îmbracã forma
naraþiunii detectivistice, a descoperirii ade-
vãratului vinovat pentru uciderea „moºicului
Zãval”. Povestea se încheie abia peste 30 de
ani, odatã cu vizita Pâtcãi la Leipzig (Lipsca),
odatã cu aflarea adevãratei sale descendenþe. 
Roman de mister, roman de epocã, roman ezo-
teric în cheie... realistã, Mâþa Vinerii ne aratã o
autoare care se joacã cu realã plãcere în lumea
sa preferatã, un Bucureºti fanariot încã prea
puþin înþeles de contemporanii noºtri.

MARIUS CHIVU – TREI SÃPTÃMÂNI ÎN ANZI,
EDITURA HUMANITAS, BUCUREºTI, 2016

Cãrþi de cãlãtorie avem puþin, cãrþi de cãlãtorie
atât de bine scrise încât se citesc ca tot atâtea
romane de aventuri cred cã nu avem deloc.
Cel puþin pânã la Trei sãptãmâni în Anzi, noul
jurnal/roman itinerant scris de Marius Chivu
în urma cãlãtoriei sale, alãturi de mai vechiul
camarad M. (cu care a escaladat ºi Himalaia,
experienþã descrisã într-o altã carte), prin
Peru, cãtre Nevado Mismi, izvoarele
Amazonului. Cu inteligenþã ºi umor, cu un
excelent simþ al observaþiei, Marius Chivu
construieºte o naraþiune în care cititorul e luat
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pãrtaº: întâlnirea cu o civilizaþie anticã, în bunã
parte conservatã la nivel cotidian, mirãrile
trezite de contactul cu localnicii, neplãcerile
cauzate de hachiþele unei cãlãuze, Lucho, care
vorbeºte o limbã greu de înþeles, venitã ºi ea
parcã din adâncul timpului, suferinþele cauzate
de genunchiul cu ligamente puternic sensibi-
lizate etc. Totul e pentru cititor un exerciþiu de
escapism. La fiecare paginã te trezeºti privind
visãtor imaginile care însoþesc textul, încer-
când sã gãseºti în ele detalii amintite de
autorul-povestitor, dovezi care sã autentifice
ceea ce altminteri poate pãrea, prin exotism, o
nãscocire fantastã. Cartea se transformã sub
ochii noºtri, graþie pasajelor reflexive de o
mare profunzime, într-o lecþie despre felul în
care cãlãtoria îþi/te redã timpul(ui). Recomand
pentru aceasta capitolul „Fãrã ºamanism”.
Carte totalã, îmbinând imagini rãpitoare cu cea
mai bunã prozã de/despre cãlãtorie din câte
am citit pânã acum, Trei sãptãmâni în Anzi
este rezultatul unei experienþe de viaþã unice
care se transformã, pentru cititor, într-o expe-
rienþã nu mai puþin unicã. 

ADRIAN G. ROMILA – RADIO ÎN ZÃPADÃ, 
EDITURA TRACUS ARTE, BUCUREºTI, 2014

Un prozator foarte atent la miºcãrile lumii, un
observator fin ºi un comentator deseori în
cheie fantasticã. Începutul piesei „Elemente
pentru o mitozoologie urbanã” este edificator
pentru genul de acribie cu care Adrian G.
Romila culege detaliile realitãþii ºi le ordoneazã
în prozele sale. O prozã scrisã cu vãditã
plãcere, un stil bine ºlefuit, cu accent pe 
construcþie de situaþie ºi personaj, totul 
subsumat narativului. Deseori, materia epicã
este un recurs la trecut, o anamnezã pentru
clarificarea situaþiei din prezent. Back-story-ul
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adus în faþã. Se desprind în acest volum, în
mod firesc, câteva subiecte principale. În
primul rând avem povestirile din mediul
ºcolar, cu profesori ºi elevi, cu legãturile dintre
aceste douã lumi, cu ceea ce le desparte. 
Din acest subiect se face trecerea spre caznele
scriitorului aspirant, profesor de românã, la
rândul lui, cel mai adesea un spirit în derivã,
neîmplinit, într-o continuã luptã cu muza.
Avem mai departe aplecarea spre religios,
unde ideea de paradis ºi nemurire este pusã în
contrast cu cea de urât, de rãu, de profan.
Aceasta este ºi cea mai ofertantã „vânã”, prile-
juind douã dintre cele mai bune proze din
volum: „Pendula pãrintelui Sofian”, o meditaþie
pe marginea ideii de timp, a rostului acestuia
în devenirea pãmânteanã a omului, ºi „Unul ºi
ultima lui dimineaþã”, dupã mine vedeta volu-
mului, o poveste despre supliciu, izbãvire prin
suferinþã acceptatã cu dârzenie, mitul christic
suprapus unei poveºti carcerale din perioada
comunistã. Cel mai puþin reprezentate sunt
tema western ºi cea marinãreascã, aceasta din
urmã abordatã într-o prozã a la E.A. Poe,
„Olandezul Zburãtor”. 
În tot, Radio în zãpadã este cartea de vizitã a
unui prozator cu o mare mobilitate tematicã,
un stilist avid în a descoperi noi ºi noi teritorii
dintr-o lume pe care oricum o stãpâneºte deja.

JAN CORNELIUS – EU, DRACULA ºI JOHN LENNON,
EDITURA HUMANITAS, BUCUREºTI, 2016

O suitã abil ticluitã de povestiri autobiografice,
memorii scrise cu cârlig, cu largã adresabili-
tate, filtrul aplicat – umorul – fiind cel care
ajutã la înþelegerea acestor pãþanii când din
România comunistã, când din Germania de
adopþie, când iar din România, dar dincoace
de momentul decembrie 89, chiar ºi de cãtre
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cei altfel nefamiliarizaþi nici cu timpul ºi nici
cu locul povestirii. Vãlul rememorãrii cade
benign ºi scoate în relief mai multe „momente
ºi schiþe” tot atât de definitorii cât fuseserã
scrierile lui Caragiale pentru perioada sa. ªi
mulþi ar putea argumenta – în cartea lui Jan
Cornelius ºi-ar gãsi destule exemple – cã, de
fapt, cele douã perioade nici nu sunt atât de
diferite. Atuul suprem al cãrþii, dincolo de
flerul ºi atributul de umorist ale autorului, aici,
cred, e de gãsit: deschiderea aceasta a textului
cãtre cititorii alieni. Simþi aproape tot timpul
lecturii grija pentru aceºti eventuali ochi strãi-
ni. Titlul este, el însuºi, o capcanã întinsã celor
înclinaþi spre frivolitatea catalogãrilor facile.
Iar aceºtia, poate mai mult decât noi, cei impli-
caþi oarecum în subiectul cãrþii, vor ieºi cu sig-
uranþã mult mai câºtigaþi din întâlnirea pe care
Jan Cornelius le-o prilejuieºte, în mod agreabil,
chiar dacã iniþial perfid, cu acest spaþiu aflat la
graniþa dintre est ºi vest. O carte de citit cu
voce tare ºi de recomandat tuturor oamenilor
care vor sã afle cum stã treaba, în fapt, cu
Dracula.

GEORGE ARION – ÎNSOÞITORUL LUI ISUS,
CRIME SCENE PRESS, BUCUREºTI, 2016

Noul roman al lui George Arion trece oceanul
cu arme ºi bagaje. O poveste din Barrintown,
SUA. O naraþiune adaptatã genului thriller aºa
cum l-au definit autorii americani. Cei care se
vor apropia de carte cãutând marca înregis-
tratã a autorului român – în special accentul
pe personaj ºi pe o prozã cu stil – vor fi deza-
mãgiþi. Aici, George Arion se metamorfozeazã.
Face o încercare de autoeducare dupã
normele genului sus-pomenit. Rezultã un text
alert, decupat în capitole-fulger, epurat de zor-
zoanele literaturii europene, o poveste cu
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accente uneori greu credibile, pusã în miºcare
de personaje abia schiþate. Marea pierdere aici
o remarc: lipsa unui personaj bine reliefat, 
puternic, cu care cititorul sã empatizeze trans-
formã romanul într-un periplu detaºat, cumva
steril, o senzaþie de plutire la jumãtatea 
distanþei dintre autor ºi cititor fiind inevitabilã
– la fel cum autorul însuºi pare indecis aici, la
graniþa dintre religie ºi ºtiinþã. Romanul se
citeºte uºor ºi de aceea e de aºteptat sã câºtige
mai mulþi cititori decât romanele mai... literare
ale autorului, cum ar fi Insula cãrþilor. Fãrã
îndoialã, miza lui George Arion aceasta a fost ºi
aceastã þintã o atinge cu brio. Însoþitorul lui
Isus este, din acest motiv, o carte uºor de
tradus ºi uºor de înþeles de publicul din
aproape orice colþ al lumii. Este într-un fel
efectul globalizãrii inclusiv a literaturii.
Personal, îl prefer pe acel George Arion 
zglobiu-postmodern, fin observator al 
spaþiului cultural pe care îl cunoaºte cel mai
bine.

MATEI FLORIAN – CEXINA CATAPUXINA, EDITURA

POLIROM, COLECÞIA EGO. PROZÃ, IAºI, 2016

Cu un ochi deschis ºi cu celãlalt închis, 
protagonistul din Cexina Catapuxina
iscodeºte lumea cu o miºcare caleidoscopicã,
decupeazã în jur cadre când infinitezimale,
reducând totul la viaþa insectelor, când mult
prea generale pentru a remarca acele detalii
ale sufletului care leagã oamenii între ei.
Naratorul, un singuratic declarat de propriile-i
acþiuni, demonstreazã pas cu pas aceastã inca-
pacitate de focalizare, iar asta îl condamnã la
un trai alienant. Regnurile se amestecã în
romanul lui Matei Florian, suntem purtaþi prin
poveste doar la suprafaþã, pe o pojghiþã
lucioasã ca de apã, plutim odatã cu naratorul



aidoma acelor imponderabili þânþari de baltã,
fãrã a aparþine cu adevãrat nici apei, nici 
aerului. Indecizia este marca acestei poveºti,
iar modul deopotrivã poetic ºi schematic-
prozastic în care a ales autorul sã o spunã
accentueazã foarte bine sentimentul detaºãrii.
Cu toate acestea, peste tot adie dorinþa unei
schimbãri, o anumitã nostalgie dupã ceva ce
poate este doar intuit, imaginat ca preexistent.
Cãutarea fericirii într-un cuplu care sã
înglobeze douã nuclee în aceeaºi manta chiti-
noasã – iarã sensul poeziei pline de alean ºi, în
acelaºi timp, al incantaþiei cvasi-magice a celor
douã cuvinte din titlu. Cexina Catapuxina
poartã cititorul printr-o lume pe care o va
recunoaºte mai puþin cu mintea ºi mai mult ºi
mai bine cu sufletul.

Mircea Pricãjan
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EMINESCU LOVEºTE PRIMUL

În anul 1878, Alexandru Macedonski pare cã se va reconcilia cu
regele Carol I. Va colabora ºi la publicaþia Regalitatea, cu versuri de cir-
cumstanþã, dupã cum va arãta Adrian Marino1. Din toamna lui 1878,
viaþa lui Macedonski este mai liniºtitã, cãci la Cernavodã nu existã prea
multe tentaþii, ajuns fiind aici din nou ca director de prefecturã.
Urmeazã câteva luni la Sulina ºi Sfântu Gheorghe, ca ºef al Adminis-
traþiei Gurilor Dunãrii. Spre sfârºitul anului 1879 este ºi inspector finan-
ciar, însã curând va fi disponibilizat. Furios, loveºte în toatã lumea, vocea
lui fiind Tarara, o publicaþie apãrutã în aprilie 1880. Aici vor fi publicate
noi versuri antidinastice ºi vor fi reluate ºi cele vechi. Acestea vor fi pre-
luate ºi în culegerile de dupã 6 martie 19452, data instaurãrii primului
guvern comunist român, desigur cu scopul de a servi propagandei îm-
potriva Casei Regale Române!

La începutul anului 1879 apar ºi disputele aprige ale lui
Alexandru Macedonski cu Mihai Eminescu. Acesta din urmã era redac-
tor-responsabil la cotidianul conservator Timpul. Atacându-i pe liberalii
aflaþi la guvernare, el va þine sã-i incomodeze ºi prin prezentarea aven-
turilor lui Macedonski în posturile guvernamentale. Eminescu nu a fost
jurnalist de informaþii, ci publicist politic, domeniu în care a excelat ºi
prin strategii de comunicare manipulative. Aºe se întâmplã ºi acum. Sã
urmãrim demersul. Prima datã apare un articol fãrã titlu, identificat
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Macedonski, în rãzboi 
cu toatã lumea

1 Adrian Marino, Viaþa lui Alexandru Macedonski, Editura pentru literaturã, Bucureºti,
1966, p. 137.
2 A se vedea Din literatura antimonarhicã, ediþia a doua, Editura pentru literaturã,
Bucureºti, 1957. 
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ulterior de editorii sãi ca [„Un cenuºar român”]. Cenuºarul (ceea ce în-
seamnã vagabond, prãpãdit) era chiar Macedonski, nenumit direct în
text, dar transparent ca „rãtãcit ca amploaiat, nu ºtim de a câta mânã,
prin Dobrogea”3. Funcþionarul era „genabet-tacâm (tacâm de haima-
nale, de stâlpi de cafenea)”, precizeazã Eminescu. Expresia în turcã îºi
are locul ei, deoarece frazele acestea au rostul sã introducã o corespon-
denþã de la Cernavodã (capitala noului judeþ Silistra Nouã), atribuitã
„unui concetãþean musulman”. Sub aceastã semnãturã anonimã sunt
publicate acuze directe la adresa lui Macedonski, identificat cu numele
sãu real.

Corespondentul are ºi el douã fraze introductive, în una pre-
cizând cã Macedonski, „profitând de poziþiunea sa, nu pierdu cea mai
micã ocaziune pentru a-ºi pune în aplicaþiune ºcoala ce cãpãtase cu
ocazia ºederii sale în puºcãrie”. Autorul se referea, desigur, la cele trei
luni petrecute de poetul-jurnalist la Vãcãreºti în 1875, atunci când a fost
arestat pentru un presupus delict de presã. Eminescu nu clipeºte ºi dã
publicitãþii aceastã delaþiune ce cuprinde fapte greu de verificat. Dupã
douã sãptãmâni, Eminescu va reveni cu o notiþã, lovind direct în
Macedoski, considerând cã faptele imputate anterior sunt demonstrate:
„Dl Al. A. Macedonsky, fost director al prefecturei Silistra Nouã, în care
calitate a comis escrocherii ºi falsuri în acte publice (precum ne spunea
o corespondenþã ce am publicat), în loc de a fi trimis înaintea justiþiei
pentru acele acte scandaloase spre a-ºi lua pedeapsa meritatã, printr-un
decret ce publicã monitorul de azi vedem cu mirare cã e numit adminis-
trator al plãºii Sulina din jud. Tulcea”4. De unde vedem cã practica mis-
tificãrii jurnalistice are rãdãcini adânci!

CAZUL EPIGRAMEI

Macendoski nu va uita aceste atacuri lipsite de temei ºi va rãs-
punde pe mãsurã. Când Eminescu va ajunge într-un stabiliment de a-
lienaþi, în 1883, el va publica o scandaloasã epigramã:

Un X... pretins poet, - acum
S-a duc pe cel mai jalnic drum...
L-aº plânge dacã-n balamuc

3 Timpul, IV, nr. 76, 8 (20) aprilie 1879, reluat în M. Eminescu, Opere, X, Publicisticã, 1
noiembrie 1877 – 15 februarie 1880, Editura Academiei Republicii Socialiste România,
Bucureºti, 1989, p. 214.
4 Idem, IV, nr. 87, 21 aprilie (3 mai) 1879. 
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Destinul sãu n-ar fi mai bun,
Cãci pânã ieri a fost nãuc,
ªi nu e azi decât nebun5.

Nu este clar dacã Macedonski s-a referit la Eminescu, aflat atunci
într-o situaþie disperatã, deoarece el nu-l numeºte. De fapt, legãtura
directã va fi fãcutã de Grigore „Guþã” Vernescu, avocat ºi om politic libe-
ral, intrat în disputã cu Macedonski la acea datã. Contextul este compli-
cat, deoarece Vernescu fusese cel care îl vãzuse, în 28 iunie (10 iulie)
1883, pe Eminescu, într-o stare deplorabilã, în baia publicã Mitrasewski. În
loc sã-l anunþe pe Maiorescu (ori pe oricare alt apropiat al poetului) el a
chemat Poliþia, urmarea fiind cea cunoscutã... Cercetãtorii acestor întâm-
plãri au astfel destule motive cu privire la intenþii ºi demersuri: „Oricum ai
da-o, oricum ai învârti-o – trebuie sã fii foarte sigur cã poetul era nebun, dar
nebun de legat – altfel, apelul la poliþie aduce a delaþiune, rezultã cã Gri-
gore Ventura este cel care l-a turnat pe Eminescu. ªi sã nu uitãm cã acelaºi
Grigore Ventura îl va acuza public, prin presã, la 15 august 1883, pe Al. Ma-
cedonski cã-l face nebun pe Eminescu într-o epigramã. Lucrurile se cos cu
aþa albã: el anunþa poliþia la 28 iunie cã a înnebunit Eminescu – ºi tot el
anunþa presa la 15 august cã Macedonski a spus-o”6.

PRINS ÎN TULBURÃRILE POLITICE

Foarte importantã în activitatea jurnalisticã a lui Macedonski este
scurta, dar extrem de intensa perioadã de la sfârºitul anului 1887-
începutul anului 1888. Dupã o scurtã colaborare la L’Express-Orient,
gazeta legaþiei þariste la Bucureºti, scriitorul scoate o nouã publicaþie
generalist-politicã, unde regãsim toate temele jurnalismului sãu, ajunse
la maturitate. Timp de o lunã, din 6 martie pânã în 10 aprilie 1888, va
scoate publicaþia bisãptãmânalã Stindardul. Scurta sa prezenþã pe piaþã
a publicaþiei coincide cu marile tulburãri politice de la Bucureºti, de la
mijlocul lunii martie, soldate cu morþi ºi rãniþi, dar ºi cu arestarea unor
deputaþi ºi ziariºti. Multe alte persoane au fost anchetate, o citaþie, fãrã
urmãri deosebite, primind ºi Macedonski7. Trebuia sã se aºtepte la acest

5 Literatorul, IV, 9 (21) septembrie 1883.
6 N. Georgescu, Eminescu, ultima zi la Timpul (1), Cultura, VII, nr. 341, 5 octombrie
2011,http://revistacultura.ro/nou/2011/10/eminescu-ultima-zi-la-%e2%80%9etim-
pul%e2%80%9c-i/. 
7 Adrian Marino, op. cit., p. 284.

http://revistacultura.ro/nou/2011/10/eminescu-ultima-zi-la-%e2%80%9etim-
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lucru, mai ales cã era ºi o urmare provocatã chiar de el, printr-un gest de
frondã. În articolul-program cu care se deschidea efemera publicaþie,
editorul sãu spunea: „Fraþilor cititori, din Capitalã ºi din toate judeþele,
acel care apucã drumul temniþei vã salutã”8. Grandilocvenþa formulãrii
nu poate ascunde însã starea ingratã a presei din acea perioadã, deºi,
acum ºtim destul de bine, regimul mass-mediei româneºti era unul rela-
tiv luminat în comparaþie cu alte state ale lumii. 

Poziþia poetului-jurnalist va fi una virulent antidinasticã, deoarece
tulburãrile au erupt în 13 (25) martie, când regele Carol I revenea în Bu-
cureºti (lipsise din þarã fiind în vizitã la Berlin, unde participase la fune-
raliile împãratului Wilhelm, iar la Viena se vãzuse cu Franz Iosef al II-
lea). Opoziþia Unitã (formatã din conservatori, liberali dizidenþi ºi inde-
pendenþi) a þinut o adunare de proporþii, cunoscutã ca întrunirea de la
sala Orfeu. Participanþii au adoptat o rezoluþie, prin care cereau mo-
narhului îndepãrtarea lui I. C. Brãtianu ºi a guvernului sãu. A doua zi, lid-
erii politici ai opoziþiei au dus petiþia la palat, dar nu au fost primiþi.
Tulburãrile de stradã izbucnite încã din ziua precedentã, s-au amplificat,
forþele de ordine, ajutate de simpatizanþi guvernamentali, au intrat în
acþiune. A urmat cunoscutul episod de la Camera Deputaþilor, în care
uºierul Nicolae Popovici a fost ucis de un foc de armã venit nu se ºtie de
unde. Una din tabere va susþine cã vizat era deputatul opoziþionist
Nicolae Fleva, însã acesta va fi arestat, alãturi de Nicolae Filipescu.
Filipescu, director al cotidianului Epoca, va fi acuzat chiar cã a tras în
nefericitul uºier9. Poziþia lui Macedonski va fi inflamatã, aºa cum erau
toate în acea perioadã de mari tulburãri politice, marcate de vãrsãri de
sânge. 13 martie este ºi ziua proclamãrii Regatului României, deci ata-
curile sale erau þintite. Disputa vremii era între liberali (aflaþi la putere
din 1876!) ºi opoziþie (conservatori în special), însã Macedonski se va
remarca prin atacuri la adresa ambelor tabere. El va încerca sã vor-
beascã în numele mulþimii, al „þãrii”, însã cetãþenii care potestau zgomo-
tos în centrul Bucureºtiului strigau: „Trãiascã regele, jos Brãtianu!”10,
ceea ce aratã o anumitã desincronizare între jurnalistul de la Stindardul
ºi vocea poporului. 

8 Stindardul, I, nr. 1, 6 (18) martie 1888.
9 Epoca îi va lua apãrarea, combãtând presa liberalã. În articolul Asasini ºi infami, N.
Basilescu va arãta cã Nicolae Filipescu nu avea cum sã tragã în uºier, deoarece era cu
spatele la el. Se retrãgea alãturi de adversarul sãu politic generalul Dimitrie Lecca
(preºedintele camerei) din faþa atacului forþelor de ordine, formate din militari þi jandar-
mi (Epoca, III, nr. 696, 18 (30) martie 1888).
10 Epoca, III, nr. 695, 17 (29) martie 1888.



MACODONSKI ÎN STRADÃ

Va urma o nouã perioadã de oscilaþii, iar anul 1894 îl va gãsi în
plinã vervã jurnalisticã. Pe fondul emoþional al condamnãrii liderilor
români judecaþi în procesul Memorandului în Ardeal, Macedonski se va
implica în dezbaterile publice, devenind unul din oamenii zilei, destul
de ascultat11. În prima parte a anului 1894, Macedonski va fi extrem de
agitat, implicat în miºcãrile de stradã ce zguduiau Bucureºtiul. În acest
context, se va întâmpla însã un derapaj uluitor. Poetul-jurnalist se va
exprima în publicaþia Lumina ºi va reuºi sã intre într-un conflict dur cu
confraþii gazetari. Nu vor mai fi doar dispute, injurii ºi lovituri în pagini
de ziar, ci se va trece la corecþii fizice. Iar Macedonski va fi unul dintre
spiritele vindicative puse în fruntea grupurilor nestãvilite de studenþi.
În aceste condiþii se va ajunge la un protest în faþa redacþiei ziarului
Adevãrul, care va fi devastatã. Amãnunte sunt oferite de Alexandru I.
Hodoº (viitorul Ion Gorun), pe atunci ziarist chiar în redacþia publi-
caþiei atacate. Hodoº va scrie articolul Cum m-a huiduit Macedonski12,
fãcând referire la evenimente întâmplate în 17 (29) mai 1894. În 18 mai,
Macedonski va vorbi mulþimii de pe statuia lui Mihai Viteazul din
buricul Bucureºtiului13 ºi se va afla în grupul care va devasta redacþia
ziarului Adevãrul. Are loc ºi o disputã cu Constantin Mille, extraordi-
narul fondator al ziarului Adevãrul, pe care editorul de la Lumina îl
acuzã cã vrea sã-l ucidã!14 Nu se lasã mai prejos, iar pentru batjocorã le
fãgãduieºte adversarilor „cu precugetare un glonþ de revolver în cap”.
Disputa pornise de la faptul cã Adevãrul luase poziþie faþã de acþiunea
unui grup de studenþi de a împiedica o întrunire a unor tineri maghiari
la Bucureºti.
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11 Adrian Marino, op. cit., pp. 288-289.
12 Adevãrul, VII, nr. 1870, 20 mai (1 iunie) 1894.
13 Adrian Marino, op. cit., p. 289.
14 Lumina, I, nr. 39, 24 mai (5 iunie) 1894. 
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De la debutul din Divina tragedie (Brumar, 2011) ºi pânã la cel de-al
doilea volum, Cântarea care a biruit toate cântãrile (Paralela 45, 2015),
traiectoria poemelor Medeei Iancu se suprapune peste tot cu un „travaliu”
dramatic. Mitologia personalã violentã ºi terifiantã, simultan, sub care se
desfãºurase acesta – în care angoasa ºi moartea se întreceau reciproc
într-o serie de epifanii ale crizei – consacrase o formulã poeticã puter-
nic individualizatã, a cãrei notã definitivã o dãdea „livrarea” viziunilor
coºmareºti. 

Într-o anumitã mãsurã, nu departe de aceste prerogative se
pãstreazã ºi versurile din Delacroix este tabu: suita româneascã
(Cartea Româneascã, 2017). Sunt aici niºte poeme care, în ce au mai
esenþial, tot de un temperament sangvinic þin. Fondul lor încordat vine
tot din erupþia vulcanicã a revoltei, la fel cum se întâmplase înainte, dar
modalitatea de „regizare” efectivã a acesteia prefigureazã acum o radi-
calizare a discursului poetic; între timp, poezia Medeei Iancu a parcurs
drumul de la „expozeul” imaginilor tari, cu efect de „pastilã”, la o decan-
tare ºi mai precisã a expresiei (nu fãcea abuz nici înainte) în direcþia
unui lirism mai rafinat ºi cu un grad mai mare de aderenþã la real. La fel
cum observase critica ºi în cazul celorlalte volume, e evident ºi aici cã
„modelele” acestuia sunt strãine de orice tendinþe poetice actuale ºi cã
ele trebuie cãutate în altã parte (pe câteva le „deconspirã” chiar unul
dintre poeme, la un moment dat – June Jordan, Maya Angelou, Jack
Gilbert, Adrienne Rich, Rita Dove ºi Paul Celan, între alþii); confesivã ºi
intimistã, poezia din Delacroix este tabu... câºtigã acum ºi aportul câtorva
registre poetice noi, pe care Medeea Iancu le gestioneazã foarte reuºit.

Cronica literarã

Andreea Pop

Medeea Iancu,
Delacroix este tabu: suita româneascã,

Editura Cartea Româneascã,
Bucureºti, 2017

Radicalizarea crizei



Ar fi vorba, pe de o parte, de „spectacolul”  inegalitãþilor ºi stereo-
tipiilor de tip gender studies, desfãºurat aproape ritualic prin febrilita-
tea poemelor din astfel de secvenþe. Electricã ºi muzicalã, incizia aceas-
ta în imaginarul feminin colectiv ºi personal nu e mai puþin ºi cumplitã,
mai ales cã admite, din loc în loc, ºi notaþia biograficã (de interes e, în
acest sens, amplul poem ROMÂNIA E O ÞARÃ  ARO de la începutul volu-
mului, în care scenele de familie se amestecã cu „intruziunile” violente
tot mai „inflamate” ale poetei). Versurile prind, de aceea, inflexiuni pe
cât de ardente, pe atât de autentice, mai ales cã Medeea Iancu evitã
locurile comune ºi efectele jucate prin „redirecþionarea” stilisticii beli-
coase în direcþia unui lirism cu ambitus ceva mai larg. Pentru cã, dacã
bunã parte din poeme iau naºtere ca o revoltã împotriva inechitãþilor de
gen, semnificativ e cã tot acest rechizitoriu declanºeazã mai apoi, con-
comitent, ºi o „depoziþie” politicã ºi socialã de prim-rang: „NU AM
NICIO AMINTIRE despre þara mea. Amintire înseamnã aici a aparþine.//
Ei predau lecþii despre cum sã/ Te protejezi în caz de cutremur.// Ei
predau lecþii despre istorie./ Eu folosesc repetiþii pentru a le reaminti
asta:// Limbajul meu a fost tãiat în aceastã þarã./ Ei au construit graniþe.//
Ei au creat graniþe pentru a despãrþi versul./ Sângele meu nu are
accent.// Nu am nicio amintire despre aceastã þarã./ Amintire înseamnã
aici a aparþine.”  E cel de-al doilea registru în care lucreazã poemele ºi cel
preferat în Delacroix este tabu... aceastã prelucrare „sociologicã” a con-
fesiunii intime, iar cele mai multe secvenþe de tipul celei de mai sus con-
centreazã tensiunea maximã a versurilor. Interesant e cã, din loc în loc,
întrepãtrunderea celor douã se face printr-un discurs de tip mozaic,
care amestecã aceste douã preocupãri esenþiale ale poemelor ºi care ar
putea foarte bine sã þinã de manifest foarte explicit pentru psihologia
esenþialã a volumului. E cazul poemului FURIA MEA ESTE POLITICÃ,
care ar merita citat în întregime, ce atinge toate punctele sensibile ale
acestei poezii: „FURIA MEA ESTE POLITICÃ./ DUREREA MEA ESTE/
POLITICÃ./ TÃCEREA MEA ESTE/ POLITICÃ.// VOI ªTERGE RESPEC-
TUL DIN PROPOZIÞIA ACEASTA./ VOI PUNE/ MISOGINISM/ ABUZ/
VOI PUNE EU NU AM DREPTUL DE A/ VORBI./ ACEASTÃ PROPOZIÞIE
SÃ FIE/ ANXIETATE./ ACEASTÃ PROPOZIÞIE SÃ FIE/ FRICÃ./ ACEASTÃ
PROPOZIÞIE SÃ FIE/ RUªINE./ ACEASTÃ PROPOZIÞIE SÃ FIE/
TEROARE./ ACEASTÃ PROPOZIÞIE SÃ FIE/ VIOL:// [...] ÎN ACEASTÃ
PROPOZIÞIE SPUNE/ CORPUL MEU SÃ FIE// SLOGAN./ CORPUL MEU
SÃ FIE/ PROTEST”. Puþine vor fi locurile în care „combustia” va fi atât de
concretã. Maniera aceasta incandescentã de a structura materialul poetic
în chiar corpul poemelor, pe mãsurã ce acestea iau naºtere, vizeazã o
filierã livrescã identificabilã ºi în alte poeme mai vechi.
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E o constantã aceastã preocupare (ºi fascinaþie, implicitã) pentru
cuvânt ºi posibilitãþile sale în poezia Medeei Iancu. Aº zice chiar cã e cea
dintâi ºi, totodatã, ºi miza esenþialã a poemelor de aici, care dincolo de
orice elanuri revoluþionare, urmãresc, pânã la urmã, toate, eliberarea
limbajului, al cãrui „ritual” de trecere se desfãºoarã gradat de la exerciþiu
punitiv la exod salvator: „Fiecare cuvânt al meu este/ Ruºine.” vs. „CU-
VINTELE sunt la fel de importante/ Precum un/ Viol.” vs. „Limbajul meu
este un/ gropar.” vs. „Poemul meu este un act de/ Libertate.” Se poate
citi aici, simultan, ºi o apropiere organicã ºi devotatã faþã de poezie, care
într-un poem ca PUN SÂNGE, de exemplu, ia forma unei osmoze esen-
þiale: „PUN SÂNGE/ Unde odatã am scris un/ Poem.// [...] Cum vor ei sã-
mi înlãtur sila ºi/ Furia// Cu bune maniere, în/ Tãcere, sã// Fac crima/
Frumoasã, de/ Îndurat.// Cum îºi închipuie/ Ei// Cã un poem este/
Încheiat dupã ce sângele nu// Mai/ Picurã.” E una din „declaraþiile” cele
mai sincere ºi devotate fãcute poeziei ºi, mai ales, una dintre puþinele
care se mai practicã astãzi.

Pentru cã, pe alocuri hristice ºi având aerul unor incantaþii ma-
ligne, poemele Medeei Iancu din Delacroix este tabu: suita româneascã
fac, nu mai puþin, dovada unui angajament poetic de duratã.
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Seria criticilor literari la care poezia întrece statutul de „violon
d’Ingre”, stând alãturi de vocaþia care i-a consacrat mai întâi în aria
cercetãrii, a fost tot mai des invocatã în anii din urmã, mai ales datoritã
unor  Grigurcu ºi Ion Pop, amândoi „responsabili”, prin scrisul lor de
schimbãri în tectonica perceptualã a producþiei lirice actuale. Familia
lor de spirite se primeneºte la fiecare generaþie literarã cu câte un nume
nou. Unul dintre acestea ar putea fi, prin extensiunea operei, care, din
nefericire, e deja încheiatã, Andrei Bodiu. Membru al „grupului de la
Braºov”, format cãtre sfârºitul anilor ’80, împreunã cu alte figuri cu pro-
fil ºi evoluþie asemãnãtoare, cum ar fi Simona Popescu, Caius Dobrescu,
Marius Oprea, alãturi de care a debutat ca poet în volumul colectiv
Pauzã de respiraþie, Editura Litera, 1991, Andrei Bodiu pare a fi cel mai
apropiat, ºi în spirit, de mentorul lor paradigmatic, Alexandru Muºina.
Autor de studii critice ºi monografii: Mircea Cãrtãrescu – monografie
(Aula, 2000); Direcþia ’80 în poezia românã (Paralela 45, 2000);
George Coºbuc – monografie (Aula, 2002); ªapte teme ale romanului
postpaºoptist (Paralela 45, 2002); Ion Barbu – monografie (Aula,
2005); Evadarea din vid. Studii despre poezia româneascã la sfârºitul
secolului XX ºi începutul secolului XXI (Paralela 45, 2008), prin care,
pe lângã prestaþia didacticã obligatorie, a sugerat grile de lecturã ºi
unghiuri de receptare criticã inedite asupra operelor descrise, Andrei
Bodiu are ºi o demnã de luat în seamã operã poeticã. Creionând atent
noua paradigmã poeticã pe care o ºi ilustreazã prin întocmirea unei
antologii bilingve, româno-englezã, Romanian Poets of the 80s and 90s
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(Paralela 45, 1999), Andrei Bodiu este susþinãtorul unor linii comune
promoþiilor lirice ’80 - ’90 – 2000. El nu forþeazã, ci, dimpotrivã, respinge
consfinþirea câte unei noi generaþii la fiecare deceniu. Vorbind despre
o „direcþie nouã”  în studiul preliminar la cartea sa consacratã optzecis-
mului, autorul stabileºte douã trãsãturi definitorii: realismul ºi biografia.
Primul poate lua forma „poeziei cotidianului”, a „poeziei realului”, în
timp ce, în cea de-a doua direcþie este avutã în vedere înlocuirea eului
metafizic cu eul biografic. Cele douã feþe ale noii poezii sunt atinse prin
demetaforizare, prin infuzia de epic ºi concret în discursul poetic, ca ºi
prin asezonarea lui cu ironie, devenitã cel mai adesea sarcasm, ori prin
umor. Ca orice autor introspectiv, care se cunoaºte foarte bine, Andrei
Bodiu  nu face decât sã ne înmâneze ºi cheia de lecturã a propriei sale
poezii.

Þine de o tradiþie consacratã ca o antologie dintr-un autor sã aparã
sub câte un titlu împrumutat de la unul dintre volumele sale, selectat nu
chiar la întâmplare. Oameni obosiþi cuprinde un corpus de „poeme
alese” de Claudiu Komartin, din opera poeticã a lui Andrei Bodiu.
Selecþia s-a fãcut, în ordine, din volumul colectiv Pauzã de respiraþie,
menþionat mai sus, ºi din toate cele cinci apariþii individuale: Cursa de
24 de ore (Marineasa, 1994); Poezii patriotice (Marineasa, 1995);
Studii pe viaþã ºi pe moarte (Paralela 45, 2000); Oameni obosiþi
(Paralela 45, 2008); Firul alb (Tracus Arte, 2014). Volumul apare în
colecþia, devenitã prestigioasã, Cartier de colecþie, Editura Cartier,
Chiºinãu, 2016. Potrivit cutumelor colecþiei, cartea se deschide cu o
notã biobibliograficã despre autor, urmatã de CV-ul autorului ediþiei, cel
care semneazã ºi o succintã prefaþã. Reþinând doar 137 de titluri,
Oameni obosiþi e o selecþie riguros alcãtuitã ºi reprezentativã, gânditã
ca prima reconsiderare postumã a celui care „face legãtura între poeti-
ca dominantã a generaþiei ’80 ºi discursurile câtorva dintre cei mai buni
poeþi tineri de acum.” (p.13).

În spatele unui titlu neutru, exprimat printr-un numãr (e deja o
poziþionare vizavi de realitate), se poate ascunde universul transfigurat
de Andrei Bodiu, încã din primul poem, care îi traseazã frontierele, lãr-
gite dupã aceea, cu urgenþa unor „ aici ºi acum” repetate obsesiv: „Aici
stau eu. În cãminul/ 16 sigur e greu ºi chinuitor sã/ creºti un copil ºi
sorã-mea/ are unul, mama ne-a crescut pe toþi patru ºi/ iatã-mã întins în
pat la 21 de ani sau/ stând la masã cu o carte în mânã. Aici/ ºi acum. În
camera 319/ printre pânze subþiri albe sau roºii/ ºi cât de puternicã e
acum lumina ea atinge/ covorul plin de pãr ºi de/ fire de praf.// De aici
înþeleg lucrurile;/ pasajul pavajul oamenii/ copacii banca ridurile/ pre-
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cise.” (319, p.18). Poezie a faptului cotidian, prins în câteva secvenþe cu
elocvenþã expresivã, de aici se profileazã poetica spaþiului existenþial
care ne capteazã fiecare gest sau miºcare. Descriind debutul acestui
poet, Al. Cistelecan vorbea deja despre „virulenþa unui jet psihic”,
despre o „lume crispatã sub cinism”, precum ºi despre „disperarea de a
trãi într-o lume dezarticulatã, fãrã nuanþe ale amorfitãþii sale.” Sec, criticul
îi aºeazã pe frunte urmãtorul sigiliu: „E un poet al infernului, al asfixiei
cotidiene.” Cursa de 24 de ore, oricât ne-ar intriga la un poet ºi partizan
al demetaforizãrii, e totuºi, o metaforã, ca sintagmã adusã într-un con-
text poetic. Pentru poet, ea devine unitatea de mãsurã a vieþii. Noul
poem e un dialog cu cineva imaginat, pe care un eu liric stãruitor îl
provoacã, spre a-i vorbi despre lucrurile esenþiale: poezia ºi dragostea.
Numai cã, pentru acestea, aflã curiosul interlocutor, nici un moment
din „cursa de 24 de ore” nu e cel potrivit. De fiecare datã, altceva mai
important se înghesuie sã dea sens existenþei noastre: „Dimineaþa nu
este pentru poezie./ Cum nu este nici pentru dragoste./ E pentru
muncã”. Apoi: „Nici prânzul nu e pentru poezie./ Cum nu e nici pentru
dragoste./ La prânz trebuie sã mâncãm”. Urmãtorul moment al zilei e o
urgenþã ºi mai mare: „Nici dupã-masa nu e pentru poezie./ Cum nu e
nici pentru dragoste./ Îmi întâlnesc prietenul”. Desigur: „Nici seara nu
e pentru poezie./ Cum nu e nici pentru dragoste./ Seara mã spãl pe
mâini.” (pp.28-32). Observãm o banalizare gradatã ascendent a
pragurilor de care poezia ºi dragostea sunt nevoite sã-ºi rupã gâtul.
Finalul acestui poem, prin apelarea sugestiei, devine un mic discurs
despre moarte. Prin efectul pauzelor, marcate cu semne de punctuaþie,
sensul noþional al cuvântului „somn” se deplaseazã spre un sens intuitiv:
„ªi noaptea? Mã întreabã el./ Noaptea e pentru somn./ Da. Pentru
somn.” (p.32). Ceea ce va fi cu adevãrat poezia lui Andrei Bodiu, cea din
urmãtoarele volume, putem decela într-un metatext þintind naºterea
artei cuvântului din faptul crud, cotidian, din banalitatea biograficã:
„Asearã am bãut o sticlã de vin cu Marius./ În cârciumã s-a aprins dintr-
odatã lumina ºi/ m-a întrebat cum mai merge cu poezia nu/ i-am
rãspuns am scuturat doar þigara/ am stins-o el mi-a spus cã e în formã.//
Azi mi-a spus cã tot ieri l-au bãtut doi tipi./ Seara târziu. Pe stradã.// Poate
erau grãbiþi/ sã-i scoatã poezia din cap ºi/ s-o atârne pe sârmã/ ca pe o
rufã albã în bãtaia vântului.” (Despre cum se poate citi o poezie, p. 46).

La urmãtorul volum, Poezii patriotice (1995), aº remarca mai întâi
absenþa titlurilor. Aceasta þine de o opþiune poeticã, precum la Marina
Þvetaeva sau, în literatura noastrã actualã, la Aurel Pantea. Aici, e o formã
de a accentua nuanþa cenuºie a realitãþii, de trimitere a cititorului în de-
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rizoriu. Sau, mijlocirea unui contact mai direct, mai brutal, cu un real
netrecut prin filtrul atenuant al unui titlu. Nevoia acutã de autenticitate
capãtã forme ludice, alimentate  abundent de ironie sau autoironie. Un
poem expune un ºir de destine, unul mai fad decât altul, iar toate con-
verg spre cel al poetului: „Al zecelea sunt eu./ ªi mi-e la fel de fricã de
moarte./ Ca ºi vouã.” (p.69). O performanþã esteticã atinge Andrei
Bodiu aici printr-un aforism scris sub formã de interogaþie retoricã:
„Cum va salva Dumnezeu un fost activist?” (p.78). Substanþa „patrioticã”
a textelor poate fi ºi una tragicã. Mai ales când e vorba de personaje din
viaþa literaturii, numeroase în aceste pagini, ºi a cãror prezenþã imprimã
o caracteristicã a poeziei lui Andrei Bodiu. Unele portrete sunt realizate
în tehnica plasticã a contraplonjeului, la care se apeleazã cu predilecþie
în cazul unor figuri legendare, aproape mitice: „Oameni din care n-a
rãmas/ decât imaginea trecutului.// Nichita Stãnescu buhãit/ de alcool
ridicând douã/ degete în cenaclul lui/ Pãunescu.// Pe-atunci n-aveai/
studente turnãtoare.” (p.81). Realismul poetic poate avea ºi nuanþe
istorice, iar ironia se dovedeºte a fi cel mai bun ingredient în poezia
politicã. Mai cu seamã când se asezoneazã cu sugestia: „ieri unul dintre
chelneri rozaliu/ la faþã i-a întins o halbã/ lui ion iliescu ºi i-a spus lasã-i
ioane/hai la o bere.” (p.93).

Titlurile  din Studii pe viaþã ºi pe moarte (2000) pot pãrea puþin
„cãutate”. Termenul „studiu” e întrebuinþat aici cu înþelesul pe care i-l
atribuie plasticienii: acela de schiþã. El se coreleazã cu ceea ce tinde sã
devinã o metodã în numeroase poeme: aºezarea datei, uneori însoþitã ºi
de alte detalii, pe post de titlu. Datarea ca titlu, care va continua ºi în
celelalte volume, e un ecou al stabilirii acelor „aici” ºi „acum”, pentru a
jalona viaþa individualã ºi socialã încã din primul poem. Pe de altã parte,
procedeul are rolul de a mãri distanþa faþã de estetismul poetic pur,
atribuind textului calitãþi diaristice. Nu puþine dintre poeme sunt
„portrete”, unele greu de uitat, fãcute din linii, stãri ºi miºcãri esenþiale,
într-un discurs poetic atropic ºi, adesea, asintactic. Pregnanþa expresiei
poate fi concentratã într-un singur vers: „ …în tot acest timp/ faþa lui arde
mocnit în scrumierã.” (Dispariþia unui poet, p.112). Poetul face „studii”
ºi observaþii pe figuri golite de sens existenþial, trãind numai prin ges-
turi derizorii: „M-am întâlnit la douã cu/ Devoratorul de Seminþe ºi cu
Fumãtorul Înrãit.” (Devoratorul ºi Fumãtorul, p.118). Elocventã e la
autor poetica privirii: „Ochii lui verzi se lipesc/ De pielea bronzatã a
picioarelor ei.”, completatã cu puterea sugestiei: „În timp ce el trecea pe
lângã ea/ Cu trei morcovi proaspeþi ieºind din plasã.” (8 iulie ’98, p.122). 



Odatã cu Oameni obosiþi (2008) sporeºte ºi numãrul poemelor
rezervate metapoeticului. Prezenþa unor figuri literare, uneori în inter-
text, potenþeazã acest fenomen. În douã poeme succesive, intitulate
Locuitorii Europei Unite, Andrei Bodiu face figura unui subtil analist,
prin poezie, al noþiunilor abstracte, pe urmele lui Bertolt Brecht.
Practicarea versului nud, lipsit în totalitate de tropi ornamentali, vine în
sprijinul lui. Se întâmplã însã, caz de tot rar, când un fapt cotidian e
decupat din noianul de evenimente prin recursul la sinecdocã: „Stau
agãþat de bara troleului mã/ Þin tare ca sã/ Nu mã punã/-n cap// În stân-
ga un tip îºi/ scuturã calm þigara pe/ geamul maºinii mã gândesc la Ion
Barbu/ la cum se zice cã/ ridica fustele femeilor cu/ bastonul pe Calea
Victoriei.// În faþã sunt douã locuri/ Libere.// În dreapta o tipã întinsã/
pe-o rânã într-o rochiþã/ scurtã cu sânii mari/ foarte mari gata sã/
þâºneascã din porter.// În Isarlâk.” (Nicoleta Luciu la Isarlâk, p.179).
Procedeul mai apare o datã, într-o Pozã de grup, la începutul ultimului
volum, Firul alb (2014). Finalul acestui poem înfige o ghearã nemiloasã
în datul istoric ºi politic, feroce ºi el: „E cald mã simt ca/ Primãvara unde-
va la/sfârºit de aprilie/ Merg spre/ Garã e sâmbãtã strada// E calmã ºi
goalã trec/ Pe lângã Butoiul de aur unde/ Dragoº mi-a spus cã/Beau cer-
chiºti mã gândesc la pozele lor/ De grup la pãlãriile care s-au fãcut/ zob
pânã numeri la 47.” (p.189). Prezenþe noi în acest volum sunt Adriana ºi
Tudor, soþie ºi fiu, a cãror apariþie face ca poezia sã capete altã culoare;
„diaristul” reþine alt fel de detalii, legate în principal de universul
copilãriei (Viaþa cãprioarei, Gãri mijlocii etc.). Adâncirea trãsãturilor
diaristice ale acestei poezii se produce odatã cu ivirea unui nou topos,
al cãlãtoriei. Un voiaj cenuºiu, fãrã þintã, care erodeazã fiinþa prin fricã ºi
o expune cruzimii, venite din exterior: „Sã petrec noaptea/ Noaptea
într-un tren pãrãsit în gara/ Jibou.// Într-un tren/ Cu ferestre sparte/ cu
ferestre sparte pe jumãtate/cu ferestre opace.// Cu uºile deschise metal
pe/ Metal înfierbântat.// Sã petrec o noapte de septembrie/ Friguros
spre dimineaþã sã-mi/ Îngheþe picioarele ºi capul/ Sã încep sã tremur pe
bancheta bordo;/ Frica sã izbucneascã în jumãtate de oglindã.” (Spre
Baia Mare, p.213). Aceastã primã antologie din opera, având rol de
rãspântie, a lui Andrei Bodiu, se aseamãnã cu o rolã de film, în alb-negru,
de pe care aºteptãm sã se depene, cu netrucat realism, atâtea secvenþe
ce leagã poezia cu viaþa. Cãci la el, existenþa, consideratã în datele ei
esenþiale, e privitã cu mefienþã: „Vorbim despre mamele noastre bol-
nave./ A lui mai bolnavã,/ Ca a mea traversând/ sfârºitul de an într-un spi-
tal.” (Happy New Year, p.215).
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Nici într-un caz nu te poþi aºtepta de la un gânditor „infectat” cu
Nietzsche ºi Heidegger sã-þi solfegieze despre candoare, milostivenie ºi
inocenþã. Cu atât mai puþin sã ia probe din râurile cu lapte ºi miere
despre care se (mai) spune cã ar fi îmbelºugat pãºunile umanitãþii, de-a
lungul veacurilor. Pur ipotetice ºi exclusiv speculative, acestea îl lasã in-
diferent pe cel mai în vogã filosof german al ultimului deceniu, Peter
Sloterdijk. Celãlalt chip al lumii, provocator ºi inconfortabil, riscant din
multe perspective, mai ales într-un timp sensibil la reflexivitãþile confor-
me, îl atinge în mod seductiv. Drept dovadã, cartea despre care urmeazã
a fi vorba aici (Peter Sloterdijk, Mânie ºi timp. Eseu politico-psihologic,
în traducerea Andreei Anastasescu).

Conceptul central este cel al thymos-ului, aºa cum a fost conturat
în gândirea vechilor greci. El concentreazã întregul discurs, dându-i
nimb expresiv ºi o anumitã temeritate speculativã. Schema teoreticã
propusã este suficient de simplã, dar nicidecum simplistã, anume aceea
de-a pune în antitezã douã principii ordonatoare ale existenþei umane.
Pe de o parte, erosul – identificat cu ipostaza împlinirii prin celãlalt, sub-
jugând un eu ahtiat, deschis la umilinþã ºi compãtimire, orientat spre la-
crimã ºi lamentaþie, suferind de incompletitudinea pe care þi-o dã sexua-
litatea ºi având atavic propensiunea lãcomiei, a plãcerii ºi a saþiului tih-
nit. Pe de altã parte, thymos-ul – recursul exclusiv al împlinirii prin pro-
priul proiect hrãnit de afectele mândriei de sine (demnitãþii ºi onoarei),
curajului, temeritãþii, mâniei sau furiei declanºatoare de reacþii prin
care violenþa vine sã articuleze scenarii ºi sã atingã soluþii fãrã complici-
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tatea celuilalt („focarul de excitare al sinelui mândru ºi, totodatã
<<simþul>> receptiv prin care li se comunicã muritorilor apelurile
zeilor”). Menis-ul (mânia) netezeºte o cale ce-ºi are inserþia în orizontul
homeric al eposului inaugural, specific omului-erou (primul vers din
Iliada este chiar incipitul analizelor întreprinse de filosoful german).
Acesta (eroul), insuficient desprins de Olimpul nemuritorilor de tot
rangul, este intim încastrat în existenþialitatea hibridã. Tocmai acest
statut de interval incert ºi orgolios a fost foarte bine surprins de René
Girard, cel care, în Violenþa ºi sacrul, aduce în discuþie un alt concept
din lumea antichitãþii danaice, anune kudos-ul, adicã forþa cu totul
remarcabilã pe care luptãtorul o primeºte din partea zeului protectiv,
determinându-i izbânda obþinutã nu doar glorios, ci aproape prin mira-
col. Astfel kairos-ul, înþeles ca oportunitate sau noroc mundan, este
depãºit nu doar ca intensitate, ci ca substanþã.

Ura, ca „formã de conservare a mâniei”, dar ºi ca „revers întunecat
al iubirii” asigurã thymos-ului o soliditate remarcabilã, armând rãzbu-
narea, trufia ºi indignarea. În plus, reacþia thymoticã este amorsatã de
sentimentul ruºinii ºi al mustrãrii de sine, trãiri intense care
declanºeazã, spune P. Sloterdijk, ambiþia de-a fi recunoscut de toþi
ceilalþi (nu ca identificare strict formalã, ci ca statut privilegiat, ca loc al
preþuirii ºi consacrãrii).

Dupã ce-ºi defineºte cu acribie conceptele, autorul Criticii raþiu-
nii cinice dezvoltã „intriga”. Ceea ce defineºte stilul speculativ ºi
constructivismul teoretic, în cazul de faþã (Mânie ºi timp), este extensia
unui concept legat funciar de domeniul finanþelor, al banilor ºi investi-
þiilor. Banca – iatã instituþia pe care Peter Sloterdijk o utilizeazã, pãstrân-
du-i funcþiunile, dar schimbându-i obiectul. Mâniile au capacitatea, în
anumite circumstanþe, sã aditiveze ºi sã constituie rezervoare imense,
resurse la dispoziþie pentru a imprima istoriei un accent thymotic. Douã
sunt formele de existenþã ale mâniei în ipostazã bancarã: depozitele,
adicã mânia, curajul, setea de onoare ºi reprezentare sub formã cantita-
tivã, ca potenþialitate, ca marfã pe stoc sau, într-un cuvânt ca tezaur,
respectiv capitalurile, adicã thymos-ul circulant, investit istoric în eveni-
mente ºi acþiuni, utilizat în campanii ce vizeazã scopuri în proximitatea
administrãrii ºi deþinerii puterii. Astfel, prin existenþa acestor bãnci dis-
crete, dar atât de influente în raport cu ceea ce Hegel denumea a fi
„viclenia spiritului”, o altã arhitecturã a lumii ni se dezvãluie ºi un alt
chip al istoriei se reveleazã. Mecanismele de evoluþie, parcursul însuºi al
civilizaþiei, definit ca sistem „exigent din punct de vedere moral”, modu-
rile de manifestare ale popoarelor ºi colectivitãþilor, ca „mãrimi metabo-
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lice”, care produc ºi consumã, asemenea unor vietãþi multiplicate statis-
tic, toate acestea, aºadar, pot fi percepute în intimitãþile lor obscure,
foarte rar explicitate deschis, drept expresii ale thymos-ului bancar,
având un curs variabil, parcurgând crize, riscând hold-up-uri sau urzind
lovituri speculative pe o piaþã bursierã invizibilã. Actorii acestui joc,
funcþionarii bancari ai mândriei, ambiþiei, voinþei de afirmare, propen-
siunii spre indignare ºi ai cultivãrii simþului dreptãþii, nu sunt decât sluj-
baºii zeloºi ai rentierilor mâniei. Înainte de a-i identifica, trebuie spus cã
fiecare dintre noi, mai mult sau mai puþin discret, mai intens sau mai
soft, administrãm o bancã personalã a thymos-ului. Urile, mâniile, furi-
ile, estimãrile de sine, trãirile angoasante sau puseurile de curaj consti-
tuie un depozit resentimentar la purtãtor, un cont deschis pe numele
fiecãruia, un card de care ne folosim pentru a ne administra interesele
ºi a ne motiva gestica publicã. Ca personalitate, suntem sculptaþi în ori-
zontul acestor trãiri pasionale. Psiho-thymia fiecãruia este un indicator
de performanþã, un mod de expresie ºi o formã de adecvare activã ºi re-
activã. A nu apela la acest tezaur ºi a nu-l capitaliza echivaleazã cu decizia
rarisimã a cãrturarului sau monahului, a cãror „împãrãþie nu este din
lumea aceasta”, de a-ºi aduce la stazã toate trãirile. Toþi ceilalþi, dupã Cã-
dere, suntem fiinþe eminamente pasionale ºi resentimentare.

Rentierii fabuloºi ai bãncilor thymotice compun douã grupuri: vi-
carii lui Dumnezeu pe pãmânt, respectiv dictatorii ce au jucat paranoic
la extremele politicii. Peter Sloterdijk dedicã fiecãrei categorii „bancare”
câte un capitol. Baza comunã a mentalitãþii pe care aceºtia o exibã o
constituie trauma, acea „memorie cumulativã” ce hrãneºte setea de
rãzbunare, resentimentul capabil sã transforme, în condiþii propice,
umilinþa ºi neputinþã în scene de violenþã terifiantã. Biserica ºi câmpul
de luptã conservã aceeaºi obsesie – mistuirea unui pãcat, anihilarea
unei înfrângeri, drept pentru care mergem în pelerinaje la acele locuri
de cult care s-au constituit traumatic, obsidional (ce sunt altceva civiliza-
þiile, ne interogheazã retoric filosoful german, decât „pe faþã sau pe
ascuns, arhive ale traumelor colective”).

Religia acþioneazã în siajul bãncii metafizice a thymos-ului.
Biserica este rentiera clasicã a ei. Un citat din Evanghelia dupã Luca
(14: 26) poate fi considerat „canonic” în orice discuþie motivatã de
pasionalitatea întunecatã: „Dacã vine cineva la Mine ºi nu urãºte pe tatãl
sãu ºi pe mamã ºi pe femeie ºi pe copil ºi pe fraþi ºi pe surori, chiar ºi
viaþa sa însãºi, nu poate sã fie ucenicul Meu”. Mânia este un topos al
Bibliei, dar deopotrivã o gãsim exprimatã luxuriant în textele iudaice
(P. Sloterdijk trimite la Psalmi sau la Isaia), iar mai apoi în Coran.
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Transcendentul nu se impune prin milã ºi înþelegere tocmitã, ci, aºa
cum o spune foarte profund Rudolf Otto, numenul este înfricoºãtor,
rãzbunãtor, cumplit. Între Creator ºi creaturile sale nu se instaleazã
iubirea necondiþionatã, ci frica, spaimele cele mai frisonante, comenzile
cele mai dure ºi ameninþãrile cu pedepse ce identificã zone ale cruzimii
barbare (scena Viþelului de Aur este simptomaticã). Thymosul religios
este dominat de o mânie mereu proaspãtã, gata de figuri gestuale anto-
logice, menite sã se instaleze în mentalul colectiv sub formã de pil-
duitoare avertismente. Banca ce-l susþine ºi-a gãsit în biserica creºtinã, în
islamism sau în iudaism pieþe investiþionale glorioase. Apocaliptica, pre-
cizeazã autorul, ca „formã religioasã a abandonului lumii”, este acea
urgie (orgé) prin care se deconteazã toate plasamentele bãncii la un
anume moment (dies irae), iar Dumnezeul mânios nu este altceva decât
„administratorul patrimoniilor terestre ale resentimentului”. Dar pen-
tru ca fatalitatea sã nu fie una descurajantã, iar momentul apocalipsei sã
nu ne prindã pe toþi ca prizonieri ai infernului, a fost inventat purgato-
riul. Acesta este spaþiul redempþiei (funcþia istoriei, de altfel, este una
esenþial purgatorialã), acel „ghiºeu” deschis de cãtre bancã pentru a-þi
plãti din timp ºi a-þi rãscumpãra damnarea. E un credit plãtit în rate
(indulgenþele au fost astfel de mijloace „negustoreºti”), în perioade de
timp suficient de lungi astfel încât supliciul sã nu fie unul copleºitor, iar
cel creditat sã fie prezumtiv solvabil. Mâniile lumii se consumã sub aten-
ta observare a cinului preoþesc, iar ceea ce nu poate fi absorbit rãmâne
sã primeascã un loc de mas în „azilul” construit dincolo de bine ºi de
rãu, în eternitatea antifonatã a resentimentului.

Rentierii mireni ºi infatigabili ai bãncii mondiale a mâniei sunt
revoluþionarii, cei ce-ºi gãsesc în dictatori farurile cãlãuzitoare. Logo-ul
lor este Cum ira et studio, ca expresie a megalothymiei ce eclozeazã în
delirul indignãrii.

Secularismul, moartea lui Dumnezeu anunþatã de Friedrich
Nietzsche, ne-au condamnat, cum au spus existenþialiºtii, la libertate.
Traficul thymotic a înregistrat o schimbare de paradigmã. Trãirile au
rãmas, acumularea mâniei în bancã nu a fost opritã. Dimpotrivã, revo-
luþiile au înteþit-o, cu atât mai vârtos cu cât, de fiecare datã, au fost
urmate de valuri angoasante, bântuite de noi ºi acute dezamãgiri ºi frus-
trãri. Autodafeurile au intrat în desuetudine, iar noii pontifi ai dog-
melor, ideologii (conservanþii conceptuali ai impulsurilor gregar-
instinctuale), au instalat condiþiile optime ale noii expresii mânioase –
exterminarea. La rându-i, conclavul a lãsat partidul („locul în care mânia
a întâlnit intelectul”) sã instrumenteze catastrofele thymotice ale seco-
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lului XX. O anume intemperanþã a Omului, obsesia lui de-a nu pãrea
inferior dumnezeului trimis în ºomaj, iatã mentalul ce-a zãmislit excese-
le debordând în violenþe ºi barbarii. Atent chivernisite de propa-
gandiºtii extremelor (Cominternul, ca bancã mondialã a mâniei pro-
letare, iar bãncile populare, ca expresii ale fascismului), depozitele dis-
ponibile în momentul masificãrii au fost devalizate, într-o frenezie fãrã
echivalent în istorie. Visul internaþionalist al trimfului comunist la scarã
globalã a fost ivalidat, considerã Peter Sloterdijk, prin retragerile cash
din depozitele bãncilor thymotice, în primul rãzboi mondial, de cãtre
stânga social-democratã. Mânia n-a fost destulã pentru a mai rãscula
planeta, drept pentru care Stalin a utilizat capitalul rãmas, dupã 1918, în
proiectul GULAG-ului, redimensionând la scarã naþionalã un coºmar ce
n-a mai fost posibil în varianta lui maximalã. Dupã ce Lenin a suspendat,
sine die, orice moralã, acreditând dreptul de-a ucide, pasiunile au scãpat
de sub control. Comunismul ºi nazismul au compus, împreunã, dar spe-
cific, simfonia cruzimilor rafinate, în numele onoarei ºi demnitãþii celor
umiliþi. La rându-i, Mao a þinut sã-ºi eternizeze experimentele sinistre
(Marele salt înainte ºi revoluþia culturalã), iar turma pestriþã a celor ce
se constituiserã în compagnons de route, printre care Jean-Paul Sartre
(„reprezentantul eminent al unei generaþii de fachiri care se torturau pe
scândura plinã de cuie a renegãrii de sine, ca sã-ºi ispãºeascã aparte-
nenþa la burghezie”), degustau meniurile urilor ambalate ideologic, a-
vând credit deschis la sucursalele unei bãnci ce nu riscã vreodatã fali-
mentul.

În ultimul capitol al cãrþii, Peter Sloterdijk analizeazã, sub zodia
thymosului, starea zilelor de-acum, mai precis cum stãm cu disponibili-
tãþile pãtimaºe, dupã ce comunismul a colapsat. Cartea, apãrutã în 2006,
constata o anume „dispersie” a mâniei, o incapacitate a bãncii de-a acu-
mula substanþã, valutã forte transferabilã în urã. Totuºi, este identificat
terorismul islamic drept sediu al unei bãnci aflatã în proces de creºtere
fulminantã, capitalizând mânie, resentiment ºi rãzbunare. Timid în a
oferi soluþii, filosoful german nu ezitã sã ne invite, pentru a nu regreta
clipa în care se mai putea întreprinde ceva, dar n-am fãcut-o, „sã învãþãm
sã ne privim mereu cu ochii celorlalþi”. Doar astfel putem salva elemen-
tarul fond comun: viaþa, libertatea ºi proprietatea. Un scenariu puþin
plauzibil, dacã nu amendabil prin credulitate ostentativã.

Ce þi se poate întâmpla dacã vrei sã înþelegi lumea ta privind prin
ochii diavolului? Cel mult o atrofie de nerv optic.
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Când greaþa 

Când greaþa mã agaseazã prin pieþele urbei,
Îmi latrã la uºã, insinuantã,
Mi se lãfãie pe covoare cu obrãznicie,
Neîndoielnic cã încep sã reacþionez.
Decid sã decapitez
Câþiva din zeii de hârtie ai zilei,
Sfarm câteva coloane corintice
Pe care le-am netezit îndelung
Pentru templul certitudinilor.

Îmi permit sã devorez cu vechii lestrigoni
Câþiva ahei din corãbiile lui Ulise,
Trãgându-i în þepuºe,
Frigându-i pescãreºte.

Mut cu brutalitate  graniþe de imperii imaginare, 
Desfiinþez mãri ºi oceane,
?i parantezele prea strâmte
Din pielea vieþii mele interioare.

Tai demonstrativ capetele
Câtorva vietãþi obraznice
Pe care le-am ocrotit ºi hrãnit
Cu sângele liniºtilor mele.

Poeme
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Spintec câteva stele prea grase ºi obosite
Din cerul meu mereu îndoielnic,
Dãrâm cu o mie de pumni
Cu o mie de blesteme incandescente
Zidurile înserãrii ce creºte-n jurul meu,
Eliberându-mã iremediabil
Din cãrãmizile ei, din vuietul sãu negru.

ªi þip în mine cât mã þin plãmânii
Pânã ies pe acoperiºuri îngrijoraþi
Toþi vulturii mei de carton
Cusuþi pe dinãuntru.

Un fel de nor 

Trebuie sã înveþi sã pluteºti 
Peste acoperiºuri ºi turle,
Luându-le în trena ta,
Tot mai sus, –
Pânã devin un fel de stol
De aripi, ºindrile, nimicuri,
Un fel de nor inutil.
În molozul lor de pe urmã
Sã-þi aºezi nou aºternut,
Sã aprinzi focuri nãvalnice
Ca pentru o lungã ºi meritatã absenþã.

Cãlãtor într-o strãlucire

Acolo unde lucrurile lui înfloresc
Sub lumina timidã a spiritului.
Polenul lor inundã odãile,
Începe sã cânte într-o limbã neauzitã.
Palmele lui strãvezii,
În care izbucnesc flãcãri de fosfor,
Împrãºtiate pe dealuri rotunde
Ca niºte lobi cerebrali în visare.
În iezerele lui
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Noaptea îºi dizolvã plopii însinguraþi,
Cerul picurã 
Nenãscute murmure stelare.
Ochiul e iarãºi lacom de foºnetul
Unor sensuri ce abia gânguresc
Dincolo de afumate vitralii.
Aliat cu melcul
Ce-ºi mutã somnul,
Oglinzile de sidef,
În peliþe moi.
Ca un beþiv înrãit
Încearcã tãria transparenþelor
Cu limba cãptuºitã-n celulele visului.
Exil pe-o insulã de absint,
Cãlãtor într-o strãlucire 
Ce nu se mai stinge.
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moartea lui nea vasile

bogaþii n-au voie sã moarã
ei n-au prostatã sau colon
totuºi ieri s-a dus nea vasile
de cancer

nea vasile care mereu îmi bloca garajul
cu mercedesul
a lãsat farmaciile ºi ferma
pe mâna avocaþilor
ºi s-a curãþat stârnind panicã în rândul vecinilor
chiar ºi petricã
depanator salopetã 40+
mi-a zis cu satisfacþie
cã boala nu alege dupã buzunar
ºi el mai degrabã ºi-ar pune
capul liniºtit pe pernã
decât perna albã pe cap 
petricã ºtia: pe lângã cancer
bogaþii mai fac ºi sinucidere
prin aruncare în piscina goalã ºi
rupere de coloanã
ori asta nu se comparã cu o slabã
durere de spate a lui petricã
care nu invidiazã pe nimeni
nici mãcar pe ãia cu loc de parcare plãtit
pentru cã de azi are ºi el locºorul lui
în faþa garajului meu
unde parca nea vasile

Poeme
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prietena dintr-a ºaptea

o tipã mã-ntreabã pe net ce mai fac
e prima mea prietenã de printr-a ºaptea
stãteam atunci într-un fel de diagonalã în bãnci
ea în stânga spate pe rândul de la geam eu pe cel din 

mijloc
ºi fãcuserãm un cod al privirilor 
cine-ºi ferea primul ochii
trebuia sã ridice mâna sã rãspundã
în douã zile mi-am stricat media la patru materii
în a treia ºi-a rupt piciorul în cadã
ºi restul trimestrului am visat-o goalã cu piciorul în ghips
sexy cum n-ar fi fost niciodatã în realitate
mult timp dupã aceea am încercat sã retrãiesc sentimentul
dar dintre urmãtoarele prietene
niciuna n-a vrut sã-ºi rupã piciorul pentru mine
nici mãcar o entorsã

i-am rãspuns cã fac bine

la mulþi ani

nu mai ºtiu câþi ani au trecut
de când i-am urat unui prieten prin sms 
sãrbãtori tragice
ºi el mi-a rãspuns cã de sãrbãtori nu se trimit texte din 

ãstea 
de obicei þi se doreºte ce n-ai 
sau mãcar se spune simplu la mulþi ani

dar eu îi urasem lui vãru-meu la mulþi ani c-un an înainte
ºi-n drum spre italia un camion 
i-a rupt motocicleta-n douã
ºi-nainte sã-l aducã-n þarã
i-au lipit la loc urechile
smulse o datã cu casca

lui taicã-su, unchiu-meu
unu i-a îndoit bicicleta 
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ºi pe el l-a zburat în ºanþ
exact de ziua lui 
ºi chiar dacã nu sunt toate exemplele cu morþi
cã am mai urat ºi sãnãtate ºi sãrbãtoritul 
a fãcut diaree
nu trebuie decât douã sau trei coincidenþe din ãstea
ca sã te futã la cap sã te facã sã
taci din gurã sã nu mai doreºti nimãnui nimic
ºi doar când nu te mai poþi abþine
ºi cineva îþi împinge microfonul în faþã 
sã-i spui miresei
sper c-o sã divorþaþi
cu cele mai bune intenþii

argument

intru-n bar ºi vãd cum te cerþi cu tipul
stai în picioare ºi gesticulezi
ºi orice argumente aduci el tot nu te crede
îmi aminteºti de proful de istorie dintr-a cincea
care la tema unei faimoase bãtãlii
ne-a dat la toþi 10 c-am ºtiut data
ºi peste-o sãptãmânã la aceeaºi temã
ne-a umplut de 4 c-am greºit locul
ºi din toate-ncercãrile lui de-a ne convinge
cã sub cele mai noi blocuri din oraº
au fost cândva o mie de oameni îngropaþi
n-a rãmas decât noaptea-n care 
colegul meu de bancã ce locuia acolo
gãsind printre borcanele de zacuscã din beci
oase de ºobolani în loc de oase de otomani
a spus a doua zi cã tot ce-am învins 
a fost o armatã de ºobolani
ºi-a fãcut un pic de luminã în istorie
dar tu în continuare te cerþi cu tipul
cu cât încerci mai mult sã-l convingi cu atât mi-e mai clar
nici tu nici proful n-aveaþi de unde sã ºtiþi
cã elevii demult nu mai cred tot ce li se spune
fãrã argumente ºtiinþifice
fãrã un soldat mort lângã catedrã



sau o þeapã bine unsã-n cancelarie
ºi oricât de plastic le-ar povesti
proful mãcelul
ei l-ar privi ironic
cum te priveºte ºi tipul ºi prin ochii lui
treizeci de elevi se încruntã la tine
cum þii într-o mânã manualul
ºi-n cealaltã catalogul

nici nu e de mirare cã uneori
fiind în minoritate
cauþi pe net argumente
cum cãuta ºi proful în carte
scris negru pe alb 
numãrul morþilor
ºi nici nu e de mirare cã-n faþa
freamãtului ce vine dinspre tip
ceri suportul unui public nevãzut
directorul, dirigintele ºi nu în ultimul rând pãrinþii
ce stau cuminþi pe scaunele înalte de la bar
convinºi cã educaþia nu mai e ce a fost
ºi dacã pe vremea lor unu de la partid
le spunea o chestie
ei nu îndrãzneau sã nu îl creadã

basa

cei care-n ’90 aþi vrut sã-l daþi jos pe lenin
ºi la tiraspol v-au tãiat uniformele ºi v-au bãtut
cei care aþi umplut cu flori ungheniul ºi albiþa
ºi dupã ºase ore aþi fost supþi înapoi în urs
lãsând în urmã televizoare, drujbe ºi þigãri
cei treizeci de mii ameþiþi de insolaþie-n nistru
cu pielea roºie dar mintea brici
frumoºi ºi singuri în faþa cazacilor
paznici de pensionari
cei ce v-aþi rupt umerii-n moscova
ºi creierii-n kabul
ºi v-aþi lãsat femeile sã vândã-ntre ele
nasturi ºi umbrele stricate
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cei cu douã revelioane-ntr-un an
înghesuiþi în beciuri sub cazane
turnându-le un douãºcinci
peste pastile de cãrbuni
cei aruncaþi în haine ºi-n maºini beton
puºi sã sprijine instituþiile
cu salarii mai mici decât chiria
asemenea cu vânzãtorii de biciclete
dar cu putere mai mare
cei care-i plângeþi încã pe ion ºi doina teodorovici
nu, nici pe voi n-o sã v-ajute airbagurile
ºi nici cãlãrãºeanul ce umblã cu icoana
la ºase televiziuni
cei înveliþi în afiºe publicitare
mâncaþi de câini în bender
pescuiþii ºi adormiþii la umbrã din varniþa
ce-aþi înfundat torpedoul cu dolari
ºi gurile cu cârpe ºi cartofi de export
cei care-o sã vã uitaþi limba pe limba tampon
dintre punctele cardinale
scâncind în întuneric versuri de mateevici
cei ce-aþi umplut vestul de vinuri
de plãcinte ºi arme fãrã serie
de bodyguarzi ºi
alãturi de noi
de curve
morþii din râºcani ºi ciocana
dispãruþii din centru
îngheþaþii din buiucani
contrabandiºtii ºi scriitorii
poeþii ºi ºoferii
naþionaliºtii ºi bilingvii
cei cu istorie mare dar fãrã noroc
uitaþi prin trenuri de marfã cu sutele de mii
cei care-ºi încãlzesc dubla cetãþenie cu lemne
cei de la margine, de oriunde-ai privi
prieteni, amintiþi-vã
cã media e de 75
ºi iliescu are 86
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despãgubiri

ca doi gemeni abandonaþi
la naºtere despãrþiþi la adopþie
achitaþi cu sume exorbitante
acum pentru daune morale

sunt
ochii
tãi

au tot luxul din lume
ºi t r e m u r ã
sorb din nectarul cerului în zori
ºi t r e m u r ã

dacã m-aº privi
în ei încã o datã
m-aº imbolnãvi
de lobstein,

oase
de sticlã.
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LCR

sã crezi cã tot ce-am agonisit se-ntinde
pe-o plajã milimetricã ºi cã panorama
acelor ierni s-a pliat ergonomic în tiraje

derizorii într-un depozit cu uºi zãvorâte,
cã muºchii tectonici ai plãcerii ne-nmoaie
vârful degetelor în cefalorahidian – acolo

orice picãturã de sânge e-un nufãr deschis,
cã acum, privit de aici, pãmântul e-o insulã
platã ºi astfel soarele n-are unde sã apunã,

cã pelicula ta din stratul de ozon slãbeºte
în somnul amândurora, greutatea efectivã
a creierului coboarã de la 1400 g la 25 g

datoritã plutirii în LRC, wikipedia, dar oare
datoritã plutirii în nepãsare cât am pierdut
în greutate odatã cu resorbirea a tot ce-a

încolþit, înflorit ºi-uscat pe spinarea noastrã:
sã crezi în verdele ochilor în care sclipeºte
scârna unui infern neirigat ºi sã taci mâlc.

sãmânþa rea (1)

peºtii pe care i-ai visat reprezintã nãri, mi-ai spus. vocea ta matinalã bul-
versa aburii ceaiului ce-þi acopereau jumãtate din chip. cã-s reminis-
cenþe din kong, n-ar trebui sã-þi pese: în somn, pocitania reverbereazã
categorii gramaticale, plãmânii ei cer socotealã pentru toate impos-
turile limbii. în numele sintaxei punitive, însãºi nenorocirea coboarã pe
scara de evacuare sã tragã din arcuº, atunci micile antene tuciurii cu stri-
aþii ereditare se cutremurã puþin ºi amplificatoarele celor patru colþuri
ale lumii se-aprind, rãspândind zgomotul spiralat al morþii. se-ntâmplã:
întinse înotãtoare te pun în miºcare, produc descãrcãri electrice peste
cupolele oraºului ºi cozi semiopace îþi învineþesc vãzduhul. peºtii ceru-
lui, reþine. semn cã, deºi au aceeaºi formã, deºi cu aceeaºi cãptuºealã sol-
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zoasã pe dinãuntru, raiul ºi iadul, odatã cu eclipsa tumorii, ajung sã nu
mai încapã-n plãmânii pocitaniei.

centenarul distanþei ne va balona

privirea haºuratã
din retina ºifonatã

rugina înainteazã
de-a lungul ºinelor

pe fiecare capãt un nod
gata sã sufoce taurul

Survival kit

Însoþitorul mi-a dat cafea to go ºi încotro m-aº putea clinti la 11 km 
altitudine.

Apoi minute-n ºir þi-am cãutat sandalele bej în zaþul de pe fundul
paharului.

M-am convins: la 900 km/h nu ai voie sã regândeºti ce-a fost.

La 900 km/h nu e cu putinþã sã vorbeºti la trecut.

Sub bruiajul semnalelor parazite, imaginea se dizolvã, se risipeºte.

Am golit paharul de unicã folosinþã, gura mi-e cât un coº cu funingine.

La aterizare îþi voi articula vocale rotunde ºi corecte.

Rotunde. Asemeni cercurilor concentrice pe care le generezi sub
mare, zvâcnind din genunchi.

Corecte. Ca un cort plin de gângãnii.



în cãutarea timpului pierdut la 
spitalul judeþean secþia orl

eºti un lup-tã-tor
scandau aparþinãtorii
înºiraþi ca sardinele
în jurul patului
iar sângele meu leneº
ogoit cu xilinã ºi mialgin
s-a strecurat în arterele
cincinal-retrograde

prin anul întâi
m-ai înnebunit cu asta
cã tu nu te laºi abãtutã cã eºti
rãzboinica feroce a patimilor
mama ta îþi punea sandviºuri
cu bucãþi extravagante
de camembert –
mi se topeau
cu voluptate
pe retinã
de fiecare datã când
muºcând din ele cumva speculativ
te fâstâceai pe calorifer
sã-mi rezumi
în limitele eticii nescrise a compensaþiei
predica de duminicã

(aminteºte-þi
cât de ascuþiþi
au fost colþii
îmblânzirii)

îmi explicai migãlos chestii
ºi se-nteþea jocul
dungilor albe ºi bleu
albe ºi bleu
ºi printre ele
cãluþii caruselului
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din mijlocul parcului
de distracþii
nechezau

iatã-te ºi azi
în mijlocul lor
gangnam style
ºi harlem shake vibes
îþi dau peste cap
cadrele
cu creveþi

hei
ai visat cã erai fire de iarbã
ºi guguºtiucii ciuguleau grãunþe
din textura ta
iar vântul îþi juca
acufene
spiralate
în
timpane –
la intrarea lor
pocneam
superior
din buze
în depozitul
din mansarda
bibliotecii

hei
ai visat
cã erai o matrice
ºi nu te puteai rezolva singurã –
iatã-mã lâncezind ºi azi
pe frãmântãrile tale
cu spinarea
pricãjitã

îþi scriam telegrafic
înainte de sãrbãtori
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ºi dispãream
mi-ai fi spart capul
cu ouã pãgâne
ºi de betele pãgâne
m-ai fi atârnat
„ºtii ce
nu-mi pare rãu
de brazii pentru care
n-am militat” –
asta-i tot
ce mai pot descifra
de pe inima origami
alãturi de textul tipãrit
citat motivaþional
aici

uite ce e
mâine
mã externeazã
ºi-þi voi putea trimite
o pozã
e îmbibatã
de mozartkugelul
topit pe jumãtate
ºi de muºtarul de Dijon
chartreuse
ºi de parfumul tãu
mitteleuropean
ºi eclectic
cãci hei
azi-dimineaþã
mi-au scos
tampoanele
din nãri.
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Am citit prima datã poemele Danielei pe qpoem.com; mi-a atras atenþia
grija cu care trata anumite detalii în poeme, migala ºi rãbdarea pe care o
acorda fiecãrui poem. Este una dintre poetele pe care mi le-am dorit în pro-
gramul de Rezidenþã Online. Poemele ei vorbesc tuturor, sînt o explozie de
senzaþii ºi experienþe. Daniela scrie despre lumea ºi problemele de astãzi,
despre impasul societãþii actuale. Poemele ei sînt ceea ce mi-aº dori mai des
sã citesc în literatura romînã contemporanã. Poemele selectate aici fac
parte din viitorul sãu volum de debut. Programul de Rezidenþã Online
(qREON) a fost iniþiat la începutul acestui an, iar în 2018, volumele de
debut ale autorilor selectaþi vor fi publicate la Editura P45-CR.

Medeea Iancu

Zgomot de fundal

Sãrbãtoresc
azi
trei ani de
abstinenþã.

Ultima datã
am plâns
când m-au înºtiinþat
- clinic -
bãiatul dumneavoastrã
nu va vorbi 
niciodatã.

nicio
m
m
ma

Poeme
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ma
Dar nu pe moment,
ci în
parcarea subteranã
când
izbirea capului
- repetat -
de claxon se confunda
uºor cu
declanºarea
sistemului de
alarmã. 
Zgomot de
fundal.

Obiecte

Tu i-ai strâns mâna
medicului în
cabinet ºi pe hol.
Eu nu i-am întors
surâsul studiat
cu care testa pacienþii:
– observaþi? Nu
reacþioneazã la emoþii.

Din tot ce ne-a explicat
neurologul cã
reprezentãm pentru Mircea,
am reþinut
cuvântul

obiecte:

maºina de candy
fãrã fisã.

bancomatul
fãrã card. Scaunul

capitonat cu spãteazã.

Îl transcria
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în termenii de specialitate
care i se rãsuceau în pupile.

Ne-am oprit puþin
în sala de aºteptare, unde
o fetiþã azvârlea
cuburi din material de fâº
în geamul
tulburat de suflãrile
alburii din conducte.

Te-am rugat sã þii tu
hârtiile împãturite
în ºaiºpe, în care
se explicau pe larg primele
intervenþii pentru
copiii cu
întârzieri de dezvoltare.

Pereþii ornaþi cu feþe
zâmbind ne
constrângeau,
ca între
mebranele unui col/
în colaps.

La ieºirea din spital,
vântul de martie ne-a
plesnit peste faþã,
deportând
mirosul de sterilizant
din cãile nazale.

Ne potriveam paºii
instinctiv, doi
stâlpi
ce-l ancorau pe Mircea de braþe,
îl transportau cu mici oscilaþii,
spre staþia unde
ne vom urca
în primul tramvai cãtre casã.



Spectacol

Ai apãsat 
degetul pe 
culoare 
ºi
te-ai uitat 
la mine.

La gura mea,
joben 
din care
þâºneau, pe rând,
albastru,
galben, 
roºu, 
violet 
- la violet ai început sã baþi 
din palme – 

Creaturi fãrã 
corp 
perforau 
atmosfera
tu 
le vedeai, 
eu 
intuiam
rãsfrângerea lor 
în fasciculi. 

Ce 
spectacol
trebuie sã fi fost,
dupã dâra
lãsatã-n 
pupilele tale!

Daniela Hendea

64



65

Multã vreme avea sã îºi aminteascã mâna lui sigurã. Încheietura
scurtã ºi palma cu degete groase þinând radiografia la lumina sãracã, sin-
gura sursã de luminã care putea acolo sã treacã prin foaia de plastic, sã
arate acele desene curioase, care ei nu-i spuneau nimic, dar care ºtia cã
reprezentau oscioarele fragile ale fiului ei. E grav, cât e de grav? ar fi vrut
sã întrebe. Nu e grav, aºa-i? Se tot muta de pe un picior pe celãlalt, se strã-
duia sã nu parã mai agitatã decât se simþea – ºi era foarte agitatã. Nu în-
drãznea sã se întoarcã spre Bogdi, îi auzea suspinele în spate, pe bãncuþa
unde îl lãsase, dar se temea cumva cã, dacã îl va pierde din ochi ºi numai
pentru o clipã pe omul cu mâini sigure, el va dispãrea, se va face nevãzut
ºi atunci ea va rãmâne din nou singurã. Singurã ºi disperatã, fãrã ajutor în
acea duminicã ce începuse atât de bine ºi continuase catastrofal. 

Mirosul înecãcios de tãmâie îi învelea creierul ca o batistã udã. O
compresã cu oþet. La început îi înþepase ochii, o fãcuse sã tuºeascã în
pumn (ºi ce tare rãsunase asta sub cupola împodobitã cu îngeri!), dar
apoi se obiºnuise, se forþase sã se obiºnuiascã, clipise des de câteva ori,
înghiþise încet, aproape forþat, ºi venise spre bãrbatul care tocmai se ridi-
ca în picioare în stranã. Tremuratul nu ºi-l putuse stãpâni, însã; îºi simþea
genunchii fragili, douã articulaþii ºubrede care în orice clipã o puteau
trãda, ºi atunci nimic nu ar mai fi oprit-o sã se prãbuºeascã pe marmura
din catedralã, sã cadã ca o pãpuºã de lemn cãreia i s-au tãiat sforile. Cãci
exact aºa se simþea. De când îl vãzuse pe Bogdi venind spre ea palid ca
o nãlucã ºi þinându-ºi mâna dreaptã lipitã de piept cu stânga, de când îi
vãzuse privirea rãtãcitã, nehotãrârea ºocului din care încã nu ieºise, de
atunci Mara simþise cã o parte din ea se goleºte, miezul acela dur în care
crezuse întotdeauna cã o va proteja la greu – ºi care de multe ori asta ºi
fãcuse, cum altfel ar fi avut curajul sã-l ia pe Bogdi nu mai departe de

Proza
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alaltãieri ºi sã vinã taman pânã la sorã-sa, la cinci ore distanþã cu
microbuzul, doar ei doi, aºa, pe nepusã masã, fãrã sã anunþe pe nimeni,
cu siguranþã nu pe Cristi? – miezul ei dur fãcuse paf! ºi dispãruse, lãsând
în urmã doar carcasa, doar corpul separat de conºtiinþa sa… Iar corpul
pur ºi simplu nu se mai oprea din tremurat!

Nu-i nimic grav, aºa-i?… Cuvintele, dacã i-au ieºit pe gurã, n-au
ajuns la urechile bãrbatului. Sau, dacã au ajuns, el a ales sã nu le acorde
atenþie. Atenþia lui era îndreptatã numai ºi numai spre radiografia pe
care o þinea în lumina becurilor de deasupra statuetei sfântului Anton.
Strângea din ochi ca sã vadã mai bine. Ceva nu era destul de clar. Mara
îºi dãdea seama cã bãrbatul nu era pe deplin lãmurit. Apropia ºi îndepãr-
ta foaia de plastic pentru a o studia când în detaliu, când în ansamblu.
Într-un târziu, i-a dat radiografia înapoi fãrã nicio vorbã ºi s-a dus îngân-
durat la bãieþel. Mara s-a luat dupã el ca o trestie trasã de vânt.

Bogdi se þinea singur în braþe, gemea încet ºi se legãna pe bãncuþa
de la uºã. ªocul cãzãturii trecuse înainte ca ei sã intre la singurul cabinet
radiologic deschis duminica, durerea, care de la început se afla în el, ie-
ºise la suprafaþã, îi paralizase mintea ºi îl transformase într-un animal în-
colþit. Abia îl târâse Mara înãuntru, abia îl þinuse împreunã cu doamna
radiolog sub raza ucigãtoare a aparatului. Trebuie sã stea nemiºcat! þi-
pase femeia pentru a acoperi urletele bãiatului. Mara îºi încordase toate
puterile pe care le mai avea ºi fãcuse imposibilul: îºi priponise fiul cu
mâna tumefiatã pe placa de azbest ºi îl þinuse aºa pânã ce din odaia alãtu-
ratã se auzise: De ajuns, am terminat, daþi-i drumul. Atunci, Bogdi tãcuse
ca prin minune. Durerea insuportabilã cedase iar locul stãrii de ºoc ºi
amorþirii binefãcãtoare pe care aceasta venea cãlare. De ce-l chinuiþi,
doamnã? Întrebarea doamnei radiolog, aproape o mustrare veninoasã.
Nu-i treaba ta! ar fi vrut Mara sã strige. Vezi-þi tu de ale tale! În schimb,
strânsese din dinþi ºi îi explicase cât de calm era în stare cã n-are
încredere în spitale, în ce ºtiu medicii de la Urgenþe, ºi cã are ea un
medic de familie foarte bun, cel mai bun medic de familie,  a trimis-o el,
i-a zis el sã se întoarcã degrabã cu rezultatul, îi va vindeca el bãiatul, întot-
deauna ºtiuse sã îl facã bine… Prea multe cuvinte, era conºtientã ºi ea cã
acea turuialã nu fãcea decât sã sune mai tare a minciunã cu cât se lungea
mai mult. Minciunã doar pe jumãtate, se corectase ea în gând, cãci era
foarte adevãrat cã nu avea deloc încredere în Urgenþele de la spitalele pen-
tru copii. O pãþise cu Bogdi ºi nu mai avea încredere. Bine, fie! fãcuse
femeia. Nu avea chef sã lungeascã vorba, aºa cã îi dãduse radiografia, îi
urase sãnãtate ºi se întorsese la televizorul de care o despãrþise intrarea lor
intempestivã. Mãcar cã acum, la plecare, bãiatul era mai liniºtit.
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Bãrbatul s-a lãsat pe vine înaintea lui Bogdi. Bãrbatul nu era mare,
nu în felul acela masiv, însã era bine fãcut, cu umeri laþi ºi piept bombat
sub cãmaºa de costum, în mod clar mergea la salã. Plus cã avea o disci-
plinã în miºcãri, o economie cazonã nemaiîntâlnitã de Mara la nimeni.
Asta îi inspira încredere. Acum, complet nemiºcat, ºoptea ceva, îi
spunea lui Bogdi ceva ce numai el putea sã audã. ªi nu a întins mâinile
spre bãiatul ei pânã când chiar el, Bogdi, n-a schiþat un gest de
apropiere. Atunci, bãrbatul a început sã îi palpeze braþul drept. Mai întâi
palma, fiecare oscior în parte, apoi încheietura atât de nefiresc rãsucitã,
n-a insistat mult asupra ei, Bogdi s-a crispat ºi a dat sã retragã mâna, dar
bãrbatul s-a oprit ºi i-a mai ºoptit ceva uitându-se drept la el, aºa, de la
acelaºi nivel, ochi în ochi, cãutându-i încrederea, iar bãiatul a reacþionat
cum se aºtepta, a dat din cap cu buzele schimonosite de durere, iar bãr-
batul ºi-a continuat explorarea, antebraþul, centimetru cu centimetru,
paºi de pitic cu acele degete groase, acele sonde pricepute, apoi cotul,
a palpat cotul parcã cel mai atent, l-a înghiþit practic în cãuºul ambelor
palme, Mara aproape se aºtepta sã îl vadã cã închide ochii ca un vraci, cã
îºi concentreazã puterile de vindecare în felul acesta, aproape cã spera
cã-i va tãmãduit fiul acolo ºi atunci, folosind doar puterea minþii…
Bãrbatul nu avea însã ochii închiºi, ci se uita iarãºi direct la fiul ei, îl
îmbãrbãta într-un fel fãrã cuvinte, îi transmitea încrederea sa prin
privire. Mara nu ºtia sã spunã mai târziu cât timp durase momentul
acela, putea sã fi fost oricât, mult sau puþin. Îºi va aminti doar vag felul
în care, în lumina difuzã, mirosind a tãmâie, în liniºtea nepãmânteanã
din catedrala romano-catolicã purtând pe pereþi picturi vechi de trei
secole, bãrbatul cu mâini sigure i-a vindecat pe jumãtate bãiatul. Doar
cu privirea, parcã. Aidoma unui prestidigitator, lucrând trucul în vreme
ce atenþia tuturor e îndreptatã spre altceva. Spre privirea cu care îi
dãdea curaj bãiatului ei, de pildã. Îºi va aminti doar cã s-a ridicat apoi în
picioare, nu înainte de a-i reda lui Bogdi braþul, ca ºi când i-ar fi pus
înapoi în poalã o maºinuþã. A stat o clipã în poziþie de drepþi – se
gândeºte cum sã îmi explice cã totuºi este grav, ºi-a zis Mara –, dupã care
a luat-o puþin deoparte, spre o firidã unde, dacã s-ar fi uitat, Mara ar fi
vãzut cã era expusã, pe un piedestal, macheta catedralei. 

A simþit cã i se face rãu, nu ºtia dacã va putea duce încã o loviturã.
Abia apucase sã îºi tragã puþin sufletul. Încã îºi aduna curajul sã-i spunã
sorã-si de ce a picat aºa din senin cu Bogdi pe capul ei. Deºi credea cã
Ioana ºtie. Sau mãcar bãnuieºte ceva. Niciodatã nu se uitase cu ochi
buni la Cristi ºi, pe de altã parte, nici Cristi nu se chinuise sã se facã plã-
cut. Fix asta era problema: Cristi niciodatã nu se strãduia sã… nimic.
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Fãcea aºa cum îi venea, îl durea pe el în cot de sentimentele altora! Iar
atunci când cineva încerca sã îi atragã atenþia cã nu e doar el pe lume,
cã acum este ºi Bogdi ºi cã mãcar de dragul lui ar trebui sã îºi mai punã
frânã la gurã, la nervi,  la toatã atitudinea aia de adolescent revoltat, cã
nu mai e de mult adolescent, cã e ridicol, cã… Atunci, el pac! O cârpea
fãrã drept de apel. Îi muºca un dos de palmã, îi zicea sã tacã dracului, se
rãsucea pe cãlcâie ºi pleca. Iar când se întorcea se comporta ca ºi când
nu s-ar fi întâmplat nimic. Povestea cu maximã delectare cum s-a întâl-
nit la bar cu Cipri, îl mai ºtii pe Cipri, ãla pistruiat, tot aºa scoabã a rãmas,
vai de capu' lui, ce i-a mai frecat ridichea, exact cum îi plãcea sã facã acu'
cinºpe ani, când erau toþi trei colegi de facultate. Ha-ha! Cipri Piºtruiatu'!
Era-n limbã dupã tine, ce caraghios!… ªi Mara se temea, tot mai tare se
temea cã într-o zi Cristi o sã fie el însuºi, aºa, dintr-o bucatã, cu Bogdi.
Deocamdatã se abþinea, ºtia sã plece când simþea cã nu mai suportã
crizele bãiatului, era sânge din sângele lui, dar Bogdi creºtea atât de
repede! Mara vedea pe zi ce trece cum bãiatul se transforma în ochii
tatãlui sãu într-un om, o persoanã separatã, ºi asta însemna cã nu peste
mult Cristi îl va putea trata aºa cum îi trata pe toþi oamenii, cu sfidare,
de la înãlþimea personalitãþii sale suverane. Îºi masa falca ºi se temea. Îºi
masa umãrul ºi se temea. Îºi masa, ca acum, cotul ºi se temea.

Am venit sã-þi dau o mânã de ajutor, Ioana, cã tot nu aveam ce face
acasã, Cristi e plecat în delegaþie, ºtii tu, iar Bogdi are vacanþã, a venit
primãvara ºi o sã îþi fac eu curat prin casã, prin curte, tu eºti ocupatã…
Da, da, ºtiu, stai liniºtitã, nici nu m-am gândit c-ai fi putut sugera asta, ºtiu
cã te-ai plâns de lipsa timpului doar pentru cã discutam ºi noi ca douã
surori, stai liniºtitã, mã bucur dacã te pot ajuta. În plus, lui Bogdi o sã-i
prindã bine, aici are loc sã alerge, nu ca la noi printre blocuri, acolo e
plin de maºini, mã aºtept oricând sã vinã acasã cu te miri ce loviturã sau
sã… Mai bine sã nu zic! Haide, îþi fac eu curãþenia de primãvarã, ai atâtea
geamuri de spãlat… Avea, într-adevãr. Sora ei stãtea la casã, într-un cartier
rezidenþial, câºtiga bine ºi îºi permitea, de ce nu, ce dacã încã era sin-
gurã, nemãritatã, nu intrau zilele în sac, ºi nici anii, avea de acum un
cuib frumos ºi pânã la urmã va aduce pe cineva în el, era o femeie cu
adevãrat fermecãtoare, plinã de energie, chiar dacã stãtea cam prost cu
timpul, asta aºa era. Mara o invidiase de micã. Ioana se descurca mereu,
pãrea sã ºtie ce e de fãcut în orice situaþie, gãsea soluþia corectã cu
uºurinþa cu care apa-ºi gãseºte albia printre stânci. Acum, mai mult ca
oricând, Mara avea nevoie de sfatul ei. Pentru acesta venise ºi, în timp ce
spãla geamuri, mãtura pânze de pãianjeni din colþuri, fãcea bucãtãria
lunã ºi bec, ºtergând pânã la ultimul pahar din dulap, Mara îºi spunea cã



Fracturã

69

trebuie sã facã ceva, cã va face orice o va sfãtui Ioana, oricât de greu i se
va pãrea, va merge chiar pânã la capãt, pentru Bogdi va merge pânã în
pânzele albe.

I-am pus radiusul la loc, i-a zis bãrbatul în ºoaptã. Cred cã apãsa pe
nervul ulnar, era riscant. Acum a scãpat de presiune. Încã îl mai doare,
are osul rupt, eu aºa aº spune, deºi radiografia nu este concludentã, dar
mãcar riscul acesta l-am eliminat. I-a mai spus ceva, cuvinte care au zbu-
rat pe lângã urechile ei fãrã sã lase vreo impresie, rupturã în lemn verde,
articulaþii imobilizate, refacerea radiografiei, categoric atelã gipsatã, dar
ea auzea în continuare numai „i-am pus radiusul la loc”. ªi în faþa ochilor
îi apãrea chipul alb ca de cretã al lui Bogdi, venind pe aleea din faþa casei
surorii ei, crispat ºi þinându-ºi mâna dreaptã lipitã de piept. Stânga îi atârna
pe lângã corp. Ea era cocoþatã pe un scaun, înãuntru, ºi spãla unul din-
tre geamurile panoramice din faþã, vila avea trei astfel de vitrine uriaºe,
acopereau cei trei pereþi frontali, jumãtatea de paralelipiped care dãdea
caracterul distinctiv al construcþiei – vai, tu Ioanã, cât o sã ai de spãlat la
geamurile astea! o dojenise Mara cu ocazia vizitei inaugurale – ºi uite cã
acum ajunsese sã le spele ea, era la al doilea ºi când l-a vãzut pe Bogdi
afarã a ºtiut cã ceva nu era în regulã. ªi asta nu atât dupã felul în care
bãiatul arãta sau îºi þinea mâna, ci pentru cã ea era convinsã cã el este în
casã! Cu nici cinci minute înainte îi adusese o cârpã de fibre nouã,
uscatã, ºi adineaori îl auzise bolborosind ceva, o reacþie de mirare, în
camera din spate. Nu avea cum sã fi ajuns aºa repede pe aleea din faþã!
Ce ai pãþit, Bogdi? Ce e cu tine?! Avionul, a zis el uitându-se prin ea. A
zburat avionul…

Bãrbatul terminase ce avea de spus ºi acum se uita la ea, cãuta
vreun semn cã a înþeles. Da, da, a fãcut ea din cap, deºi habar nu avea ce
aproba. Bun, bine, atunci, aºa facem, a zis bãrbatul ºi a luat-o spre ieºirea
din catedralã. Când era în dreptul lui Bogdi avea deja telefonul mobil în
mânã, ecranul acestuia se luminase ºi Mara nu ºi-a putut bloca mirarea
vãzând, chiar ºi de la distanþã, cã degetele lui apãsau butoane. Cine mai
are celular cu butoane? s-a întrebat ea în gând. Bãrbatul a dus telefonul
la ureche ºi, împingând uºa foarte înaltã de lemn masiv, a început sã vor-
beascã în ungureºte. Lumina care a strãpuns pentru scurt timp semi-
întunericul fumuriu a fãcut-o pe Mara sã tresarã. S-a desprins iute din loc
ºi a dat fuga la bãiatul ei.

Totul o sã fie bine, Bogdi. Domnul ºtie ce face, ai vãzut ºi tu. Sun-
tem pe mâini bune. ªºº!

Îi venea sã plângã vãzându-l, dar nu aºa mocnit cum plânsese în
taxiul trimis de Ioana, în drum spre adresa pe care tot sora ei i-o dictase
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ºoferului prin telefon. Ar fi vrut sã îºi dea voie sã plângã în hohote, sã se
descarce în felul acesta, fie ºi numai pentru câteva clipe, de toate
greutãþile care i se îngrãmãdeau pe umeri, pe suflet. Sã o scuture sus-
pinele de grijile astea care o secãtuiau de viaþã, agãþate de ea ca tot atâtea
lipitori înfometate. Se uita la Bogdi, bãieþelul ei de numai cinci ani,
suferind acum din cauza cãzãturii ãleia stupide, dar în rest complet
insensibil la alte suferinþe, ºi îi vena sã boceascã la gândul cã nu îl va mai
putea apãra mult timp de adevãrata durere din familia lor. Îmi pale lãu,
mami, a zis el, luând-o prin surprindere. Pale lãu… ªi asta a fãcut-o sã nu
se mai poatã þine, atunci ºi-a dat voie sã plângã, l-a luat în braþe, ea stând
în genunchi, el stând pe bãncuþã, l-a strâns având grijã sã nu îi apese
mâna ruptã. Pentru cã Bogdi ºtia c-au venit în vacanþã la mãtuºa Ioana,
aºa-i spusese ea când se apucaserã ca din senin sã strângã bagajele,
mergem câteva zile la Tuºa, bine, doar noi doi, facem un mic concediu,
o vacanþã, el sãrise în sus de bucurie, se chinuise ºi ea sã parã veselã, aºa
cã acum regreta, normal cã regreta cãzãtura, se socotea vinovat ºi se
scuza cã, dupã nici douã zile departe de casã, vacanþa lor era compro-
misã. Nu face nimic, Bogdi meu, l-a liniºtit ea, miratã cã totuºi poate sã
spunã ceva cu nodul acela uriaº care i se fixase în gât ca un dop de câlþi.
Totul o sã fie bine, haide, o sã vezi.

Nu ºtiu ce a fãcut, eram sigurã cã-i lângã mine, mã ajuta, ºtii, îi
ceream lucruri ºi el mi le aducea, aºa cum face mereu, noi doi suntem o
echipã, apoi l-am vãzut venind pe trotuar, l-am vãzut prin geamul plin de
spumã de Clean, era alb ca o stafie ºi se clãtina pe picioare, primul lucru
pe care l-am fãcut a fost sã întorc capul, m-am uitat în jur, în spate, l-am
cãutat, l-am ºi strigat, eram convinsã c-o sã-mi rãspundã de undeva de
aproape, dar nu era în casã cu mine, Bogdi era afarã, în faþa casei,
ajunsese deja în dreptul meu ºi se uita-n sus la geam, probabil nu price-
pea de ce mai stau acolo cocoþatã pe scaun, de ce nu vin fuga la el ºi, mai
înfricoºãtor, de ce-i întorc spatele. Abia atunci am priceput sau cel puþin
am intuit ce i s-a întâmplat. Iar apoi când mi-a spus de avion am ºtiut
bine. Le-am vãzut ºi eu, brãzdeazã cerul pe deasupra cartierului tãu de
parc-ar fi pãsãri. Da, e aproape aeroportul, asta-i. Vin ºi pleacã, le vezi
mici de departe ºi apoi tot mai mari. Bogdi s-a uitat aºa dupã unul, urcat
pe pervazul camerei din spate. Cu ochii mijiþi în soare s-a uitat, sprijinin-
du-se în plasa de þânþari, lãsându-se tot mai tare pe ea. Iar când avionul,
mare ºi zgomotos, a trecut peste coama casei, plasa aia nenorocitã s-a
deschis ºi el a plonjat cu capu-nainte spre pãmânt. Din caua huruitului
n-am auzit nimic, asta n-o sã-mi dea pace, ºtii, cã nu l-am auzit când a
cãzut, când a strigat de durere, sigur a urlat înainte sã-l loveascã ºocul, iar
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eu nu am auzit nimic. Când avionul ºi-a luat gãlãgia dincolo de deal, spre
pista de aterizare, Bogdi tãcuse deja, probabil se ridicase de jos ºi o luase
debusolat pe dupã colþul casei spre uºa din faþã. E îngrozitor, Ioana, ce
mã fac acum? Ce mã fac?! Eu la urgenþe nu mã duc cu el, ºtii ce mi-au fã-
cut când avea un an, erau sã mi-l omoare cu antibioticele lor, nu mã duc,
nu mã duc ºi pace!

Poate nu în atâtea cuvine, poate nu atât de raþional, cu siguranþã
mai precipitat, vorbind ca o apucatã în telefon, Mara reuºise totuºi sã-i
comunice sorã-si care era situaþia ºi Ioana venise atunci cu soluþia idea-
lã. Doctorul ei de familie era un tip de nota zece, o sã vorbeascã ea cu el
ºi, dacã nu lipsea cumva din oraº, cãci mai fãcea gãrzi speciale, ca medic
de urgenþã pentru cazurile greu accesibile, în þara vecinã, atunci o sã se
ocupe el de tot, sã nu-ºi facã griji. Uite, îl sunã chiar acum. L-a ºi sunat. În
douã minute era din nou pe fir cu Mara. Zice cã e la catedrala romano-
catolicã, vã aºteaptã acolo, îþi trimit un taxi imediat. Vin ºi eu cât pot de
repede. Nu te panica, surioarã, bine, te rog!

Bãrbatul cu mâini sigure, la acel moment doar un bãrbat cu aer
cazon ºi staturã de culturist, îi aºtepta în parcarea din apropierea cate-
dralei. Oamenii începuserã sã iasã de la slujbã, majoritatea vârstnici,
majoritatea etnici maghiari, majoritatea femei sobre, douã câte douã,
þinându-se de braþ ºi mergând încet, clãtinat, discutând între ele cu calm
poate despre cuvintele preotului, poate despre o reþetã pe care o
îmbunãtãþiserã cu cine ºtie ce ingredient minune. Mara le observase
doar în treacãt. Îl recunoscuse pe bãrbat dupã semnalmentele date de
Ioana ºi spre el gonise într-un suflet, lãsându-l pe Bogdi în grija
taximetristului ungur, da, doamnã, zisese acesta, lãsaþi aici pe el, deºi se
vedea clar cã situaþia îl punea în încurcãturã. Ne trebuie o radiografie, îi
spusese doctorul cel tânãr dupã ce-i ascultase vorbele grãbite, probabil
la fel de încãlecate cum le turuise la telefon cu Ioana, ºi dupã ce inspec-
tase sumar braþul bãiatului. Vã spun eu unde sã mergeþi, acolo sigur e
deschis duminica. Mara îºi notase adresa în telefon, deºi precis o auzise
ºi taximetristul. Apoi veniþi aici cu ea, mã gãsiþi înãuntru, ºi hotãrâm
atunci ce e de fãcut mai departe. Bine? Mara dãduse din cap ca la ºcoalã
ºi plecase direct la laboratorul recomandat.

Sã-mi bag picioru'! De ce-a trebuit fix azi sã vinã clientul ãsta?! Pãi
nu te luam eu la palme, sã te vãd urcatã la spãlat geamuri? Dacã eram
acasã nu se întâmpla aºa ceva, sorã-mea, nu se întâmpla. Numa' io-s de
vinã, sã ºtii. Io ºi atât. Ioana, la telefon, din nou. În drum spre cabinet.
Încerca sã o liniºteascã, sã ia asupra ei o parte din povara pe care era
sigurã cã Mara o simþea. La cum o ºtia, probabil considera cãzãtura lui
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Bogdi ca o pedeapsã. Nu era oare duminicã? De ce trebuise sã lucreze
ea în ziua când munca era interzisã de Dumnezeu însuºi? Mara cu sigu-
ranþã îºi pusese problema ºi aºa! Ioana n-o cunoºtea de credincioasã
practicantã, însã de-o vreme era adevãrat cã sora ei mai micã pãrea
cumva schimbatã, într-un fel deloc plãcut. ªi în cazuri de astea nu era
mare pasul pânã la autovictimizare. Trebuia doar sã se iveascã ocazia.
Oricum e aproape de prânz. Îl trimit la hotel sã ia masa ºi vin într-un
suflet. Pânã atunci tu sã faci tot ce spune Sebi, nu cunosc om mai de în-
credere. Ioana voia sã încurajeze sentimentul de siguranþã. Dacã ea nu
ºtia cât este de important, cine s-o ºtie? Pe ea, Sebi reuºea tot timpul s-o
liniºteascã.

S-a fãcut din nou luminã în catedralã. Uºa s-a deschis ºi doctorul a
intrat, tocmai închizând telefonul. Apoi din nou semiîntuneric. Zgomot
de paºi pe marmurã. Doctorul s-a oprit întâi la Bogdi, s-a aplecat sã-i
spunã ceva. Bogdi a dat din cap în semn cã da, a înghiþit greu ºi a fãcut
da, da, bine, înþeleg cã e nevoie, sunt de acord. Bãieþelul ei curajos ca un
om mare. Apoi doctorul a venit la ea. Îi voi pune eu o atelã gipsatã, a
spus. Am sunat la un coleg de la spital, a spus. Nu este de gardã, din
pãcate. Dar nicio grijã, a spus cu fermitate. Luãm cele necesare ºi îl
rezolvãm singuri. A înghiþit ºi el parcã ceva mai greu, ºi-a cãutat cuvin-
tele. Dar înainte mai vreau o radiografie, a spus. De data asta vin ºi eu.
Mara dãdea doar din cap. Aproba ca în transã. Simþea cã o doare ºi pe ea
tot mai tare cotul. Lovitura de acum trei zile, cu o searã înaintea plecãrii
lui Cristi, cu o searã înaintea plecãrii lor. O ceartã în dormitor. Gelozia
lui fãrã cauzã ºi fãrã margini. Aºa vrei? Bine! Na, sã fie cum vrei tu. O îm-
brâncise, o rãsucise, îi smulsese hainele ºi o trântise pe pat. Dacã aºa îþi
place... Cuvinte rostite printre dinþi, ca un câine care mârâie. O lovise
tare cu palma peste ºale, peste fesele expuse, probabil cã totul devenise
un joc pentru el, poate avea impresia cã ei îi place, c-o excitã. Na, na! fã-
cuse printre dinþi ºi cândva, în timpul acelei hârjoneli violente, când
Cristi o întorsese iar cu spatele, Mara dãduse tare cu cotul de colþul nop-
tierei. O fulgerase pânã în mijlocul creierului. Dacã ar fi gãsit vreun
dram de plãcere în partida lor de sex punitiv, în momentul acela s-ar fi
spulberat cu siguranþã. Cum nici vorbã de plãcere, lovitura doar îi adân-
cise suferinþe, o transformase în disperare. În dimineaþa urmãtoare, sin-
gurã în pat deja, simþind cum încã îi zvâcneºte cotul, hotãrâse cã va
pleca ºi ea. Îl va lua pe Bogdi ºi va pleca de acasã. Am vorbit adineauri ºi
cu Ioana, spunea doctorul. Ne vom întâlni cu ea la laborator, spunea. Fa-
cem încã o radiografie, dupã care punem gipsul, spunea. Trei sãptã-
mâni, poate patru ºi totul va reveni la normal, spunea. ªi Mara dãdea din



cap, se gândea cã nici nu ºtie ce înseamnã normal. Da, bine, îngâna
acum cu ochii la mâinile bãrbatului. Auzea liniºtea din bisericã, ºi miro-
sul acela de tãmâie îi punea o compresã caldã peste creier. Statueta sfân-
tului Anton îi privea din niºa ei slab luminatã. Totul o sã fie bine, pãrea
sã spunã. Ai încredere ºi totul o sã fie bine.

Au urcat toþi trei în taxi ºi au ajuns la laborator ºi Ioana era acolo,
totul era pregãtit, doamna radiolog a fost mai înþelegãtoare, prezenþa
doctorului o impresiona, radiografia a ieºit mai bine, Sebi a studiat-o la
aparatul special cu neoane ºi s-a lãmurit, da, e aºa cum bãnuiam, avem o
fracturã inclusiv la nivelul cotului, dar nu e nimic grav, a spus, nu e
nimic grav, când Mara s-a crispat þinându-se de propriul cot, îi vom face
o atelã, nu punem ghips fix, punem atelã ca sã avem acces la braþ, sã veri-
ficãm, sã se ºi aeriseascã, asta chiar în sala de aºteptare a laboratorului,
sub privirile blânde ale radiologului, vai, bietul bãieþel, pãrea sã spunã
dureros de ipocrit, gata sã îl ºi mângâie pe creºtet pe Bogdi, uite, Ioana,
de ce avem nevoie, gãseºti la orice farmacie mai bine aprovizionatã, ºi
Ioana s-a dus ca din puºcã, ºi-a lãsat sora pe mâinile sigure ale doctoru-
lui Sebi ºi s-a dus dupã feºe, dupã pudrã mentolatã de talc, dupã ghips,
da, sigur cã puteþi folosi toaleta noastrã, i-a asigurat radiologul, am doar
nevoie de un loc cu apã curentã, i-a explicat Sebi, nu dureazã mult ºi
facem noi curãþenie când terminãm, da, da, dãdea Mara din cap, fac eu,
o sã curãþ eu locul, lunã ºi bec îl voi face, nici nu se va ºti ce a fost înainte,
voi ºterge pânã în ultimul colþiºor ºi voi face sã strãluceascã totul, orice
numai ca Bogdi sã fie mai bine, fac orice pentru el. Mami, te doale ºi pe
tine acum? Da, Bogdi, întotdeauna o doare pe mama când te doare pe
tine.

Paleu, 18 aprilie 2017
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Hristina DOROFTEI: Sunteþi autorul volumului „Jocul poezie”, o
carte dedicatã interdependenþei joc-poezie. Mai este ea actualã
în poezia tânãrã a secolului XXI?
Ion POP: Dupã trei decenii de la apariþia primei ediþii a Jocului

poeziei, carte la care þin mult, pentru care tema ludicului era un fel de
pretext de a reface, în mic, un traseu al «artelor poetice» româneºti din
secolul XX, am sentimentul cã «s-au produs modificãri»: de limbaj, de
stãri lirice, de retoricã ºi de sintaxã a poeziei. Poetul n-are, desigur, cum
sã se sustragã definiþiei mai largi date cândva de Huizinga lui homo
ludens, cele trei variante de joc poetic pe care le-am propus în eseurile
mele – lumea ca joc,  jocul în lume,  jocul ca lume –  rãmân, categorial,
valabile. «Jocul lumii» ca spectacol al metamorfozelor universale nu
poate lipsi din poezia care conteazã, dar îmi pare cã pentru mulþi dintre
poeþi s-a produs ori este pe cale de a se produce o gravã deconectare de
la cosmic ºi de la natura elementarã, în epoca de relativizãri extreme în
care trãim. Civilizaþia de consum, care este a artefactelor în primul rând,
îndepãrteazã privirea de ceea ce ne obiºnuisem sã numim «tipare»,
arhetipuri, marile configuraþii simbolice, pentru a plonja într-o realitate
imediatã a efemerului, a perisabilului, iar «lumea ca spectacol» a devenit
cu precãdere  una a imaginilor fugare, pe ecrane de toate dimensiunile,
propuse spre divertisment ºi distrãgând atenþia de la «permanenþe», în
sensul profund al cuvântului ºi, aº îndrãzni sã spun, chiar de la viaþa
însãºi, de la «jocul» vieþii ºi al morþii. Din altã perspectivã, a «jocului în
lume», au fost ºi vor fi mereu poeþi care sã-ºi construiascã ipostaze indi-
vidualizate, «mãºti», roluri, încercând sã se exprime cât mai convingãtor.
«Jocul ca lume», cel cu cuvintele ºi sunetele, de «artã combinatorie», îl
mai practicã doar neoavangardiºtii târzii, cu o plãcere tot mai alteratã de
conºtiinþa efemeritãþii, – a se vedea ºi în artele plastice frecvenþa «insta-
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„Acum asistãm la cea mai
gravã marginalizare a 
scriitorului ºi a 
omului de culturã”



laþiilor» cu obiecte perisabile, descompunându-se sub ochii privitoru-
lui. Mã tem cã adevãrata, autentica bucurie a jocului a cam dispãrut, iar
«poezia tânãrã a secolului XXI», cea de la noi, despre care vorbiþi, nu
oferã mai niciun exemplu de joc jubilatoriu, sã zicem de tipul celui prac-
ticat cu o neobiºnuitã, fericitã dexteritate, de un ªerban Foarþã. Mai
curând chipuri posomorâte, date ale unor sensibilitãþi fie rãnite, fie
dezabuzate ºi indiferente, apar în ultimii ani, când nu e fructificat ceea
ce poate oferi ca model jocul pe calculator, cu lumile virtuale, ce duc
cãtre pragul «post-umanului». «Optzeciºtii» încã se mai jucau, cum am
observat ºi eu, la un Cãrtãrescu, Iaru ºi alþi câþiva, – acum s-ar zice cã
noua lume tânãrã a poeziei nu prea mai are chef sã se joace. E pãcat, deºi
nu inexplicabil…

H.D.: În introducerea cãrþii „Poezia unei generaþii” (Editura Dacia,
Cluj, 1973), scriaþi cã „prezumtivul cititor încearcã sã se convingã
cã poezia ºi literatura în genere sunt capabile, dacã nu sã revo-
luþioneze lumea, în sensul strict al acestui verb, cel puþin sã menþinã
treaz un sentiment al existenþei ºi o conºtiinþã deschisã schimbãrii.”
Care mai este acum relaþia dintre cititor ºi poezie?
I.P.: Ca sã transmitã mesajul în care credeam atunci – ºi, în fond

mai cred încã – poezia trebuie, nu-i aºa, sã fie… cititã. Or, constatãm cã
numãrul cititorilor de versuri a scãzut drastic, odatã cu marginalizarea
scriitorului ºi a literaturii în noile contexte de comunicare.  Mass media
nu se mai intereseazã aproape deloc de literaturã ºi de poezie, revistele
literare circulã prost ºi nu au audienþa de odinioarã, chiar ºi critica ºi-a
pierdut o bunã parte din energia cu care urca pe baricadele esteticului
sub regimul comunist. Observ, încã, cu plãcere, cã apar mereu poeþi
tineri de  calitate, cã, dincolo de flecãreala universalã de pe bloguri, mai
sunt ºi mici spaþii virtuale în care comunicarea poeticã se face exigent
ºi nu cred cã n-au mai rãmas cititori de poezie care sã ºtie preþui cuvân-
tul bine scris. Marea, grava problemã actualã a noastrã este tendinþa
nefastã, ca ºi oficializatã, de a minimaliza educaþia umanistã în ºcoli, deci
ºi pe cea esteticã de toate nivelele, dimensiunea culturalã a omului
nemaifiind luatã în seamã de niºte pretinºi funcþionari «europeni» ºi
«mondialiºti», probabil neduºi nici ei la ºcoalã când ar fi trebuit. E mai
simplu ca, în logica unui capitalism sãlbatic, sã vezi în om doar braþele
de muncã robotizatã ori mintea calculatoare de facturi fiscale. Prea
multã conºtiinþã autenticã de sine, ca realitate spiritualã, stricã, evident,
noilor barbari cu cravate ºi zâmbete standardizate pe la diferite ghiºee
birocratice…

„Acum asistãm la cea mai gravã marginalizare a omului de culturã”
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H.D.: Care este activitatea care se potriveºte cel mai bine structu-
rii dumneavoastrã: cea de profesor universitar, de critic ºi istoric
literar sau de poet?
I.P.: De vreme ce le practic pe toate trei de vreo cincizeci de ani

(doar ca profesor nu mai lucrez în ultimul deceniu), s-ar putea crede sau
mãcar spera cã mi se potrivesc toate, cât de cât. Cel puþin aºa am simþit
eu cã stau lucrurile. Am debutat cu poezie, am fost reþinut imediat dupã
terminarea studiilor la Facultatea de Filologie ca preparator, apoi asis-
tent ºi lector (în aceastã poziþie vreo douãzeci de ani, pânã în 1990, cãci
nu se mai fãceau avansãri sub vechiul regim), iar criticã ºi istorie literarã
am fãcut, de asemenea, tot timpul, prin forþa lucrurilor. Cred cã aceastã
micã deltã de preocupãri a condus, într-un sfârºit, spre aceeaºi mare
interioarã, deºi scrisul liric ºi oficiul critic pãreau a se sabota, intrând
într-o competiþie dezechilibratã ºi din pricina unei prejudecãþi, încã per-
sistente, dupã care un critic bun nu poate fi ºi poet autentic. Am scris,
ce-i drept, mai mult criticã decât versuri – deºi am publicat vreo zece
cãrþi de poezie –, fiindcã mã obliga ºi profesiunea academicã, dar într-
un târziu cred cã ºi poezia mea a prins mai mult curaj, a devenit mai…
poezie, m-a exprimat mai bine ºi pe mine, ºi ceva din ciudatele noastre
vremuri… Criticul din mine a modelat, totuºi, scrisul liric în sensul fruc-
tificãrii elementului cãrturãresc, «livresc», asumat ca experienþã funda-
mentalã de viaþã, iar viaþa (ºi primejdia morþii) au contribuit la  asimi-
larea tot mai organicã, mi se pare, a Bibliotecii, cu ferestrele progresiv ºi
benefic deschise spre lumea din afarã… Dar poate cã e numai o credinþã
a mea… Cât despre profesor, pot zice cã mi-a plãcut întotdeauna sã
predau ºi sã comentez cu studenþii mei  literatura românã modernã,
meseria didacticã n-a fost pentru mine niciodatã împovãrãtoare…

H.D.: Referitor la relaþia scriitor-critic, ce mai reprezintã criticul
literar pentru scriitor? A devenit o binecuvântare sau un spin în
coastã?
I.P.: Mi se pare destul de evidentã scãderea ecoului critic, deopo-

trivã în spaþiul public larg ºi, poate, în cel mic al scriitorului despre care
se scrie ori nu se scrie. Critica de întâmpinare, cea a cronicarilor literari
atenþi la vitrinele librãriilor, nu mai e la fel de activã ca înainte de 1990
ºi, în orice caz, publicul cititor nu se mai orienteazã serios dupã ce
spune critica, pe care, ziceam, nici nu prea ajunge s-o citeascã. Cred,
totuºi, cã opinia unui cititor specializat mai conteazã pentru autori, fãrã
ca aceºtia sã fie siguri cã ecoul pozitiv al cãrþilor lor va influenþa cumva
receptarea mai largã. Se scriu, desigur, ºi cronici de serviciu, editurile au
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ºi ele purtãtori de opinie condiþionatã financiar, solidaritãþile de genera-
þie viciazã uneori ecoul de lecturã, mai ales la tineri, fãrã sã descurajeze,
în schimb, veleitarismul, avalanºa de cãrþi tipãrite degeaba de persoane
care aspirã, paradoxal s-ar zice, la prestigiul unei îndeletniciri nu prea
bine cotate în zilele noastre… Din punctul meu de vedere, cred cã criti-
ca nu va dispãrea, deºi se contamineazã deja, într-o «economie de piaþã»,
cu publicitatea, – vor exista întotdeauna spirite exigente care sã simte
nevoia sã se exprime franc despre o carte sau alta... Iar cercetarea mai
aprofundatã, între specialiºti, a literaturii nu are cum sã disparã.

H.D.: Înainte de 1990, scriitorii aveau un statut privilegiat. Mai
este valabil acest lucru? Cum se poate implica scriitorul în socie-
tatea actualã româneascã, ajutând la evoluþia ei?
I.P.: Se vede, cred, fãrã dificultate cã acest statut s-a deteriorat mult.

Sub comunism, din tot felul de raþiuni, scriitorul avea într-adevãr acest
statut de excepþie, fiindcã lumea lui a fãcut tot timpul eforturi de comu-
nicare cu societatea rãu informatã de alte canale, iar mica oazã intelec-
tualã a Uniunii Scriitorilor  a fost, orice s-ar zice, un spaþiu de dezbatere
curajoasã a unor probleme ce nu-ºi gãseau locul în piaþa publicã, din
cauza multor cenzuri. Acum asistãm la cea mai gravã marginalizare a
scriitorului ºi a omului de culturã, cum am spus deja, iar dacã nu se va
reforma cât mai repede învãþãmântul, cel pre-universitar mai ales, nu
vãd mari ºanse de reabilitare, nici pentru scriitor, nici pentru omul de
mâine, care riscã sã nu se mai recunoascã în realitatea sa umanã, de
conºtiinþã luminoasã ºi constructivã, în lumea tuturor declinurilor spiri-
tuale. Scriitorul, aºadar, nu mai poate face mare lucru pentru evoluþia
societãþii noastre actuale, dar cred cã este obligat sã se manifeste ca o
conºtiinþã civicã activ-interogativã, sã ridice glasul, sã protesteze când
„starea naþiunii” se altereazã, sã propunã ameliorãri ale lumii în care
trãieºte. Existã atâta imoralitate, necinste, corupþie, injustiþie la oamenii
politici actuali, încât nici scriitorul, aºa cum e el împins cãtre margini,
nu are voie sã tacã. Marea problemã este, însã, cã urechile cãrora li se
adreseazã sunt mai toatã vremea surde, nemaifiind ascultate nici marile
instituþii de prestigiu, precum Academia, guvernanþii fac tot ceea ce ºi-au
pus în cap sã facã, în ciuda tuturor protestelor, adesea total dezintere-
sate  de… „interesul naþional”. A apãrut, deus ex machina, ºi noþiunea de
„post-adevãr”, cu geamãnul ei, „adevãrul alternativ”, aºa cã nu ne putem
aºtepta ca opinia vreunui scriitor sau alt om de culturã sã fie mãcar
înregistratã de noile minþi luminate de alte becuri, foarte îndepãrtate de
aureolele spiritului. Între timp, aºa-zisul „analfabetism funcþional” creºte



în fiecare zi, atestând faptul alarmant cã mulþi dintre oamenii tineri,
chiar dacã ºtiu sã citeascã, nu înþeleg ce au citit, nu ºtiu, aºadar,  pe ce lu-
me se aflã…

H.D.: La sfârºitul anului 1968 a fost editat primul numãr din
Echinox, iar dumneavoastrã aþi devenit nu doar directorul aces-
tei reviste, ci „directorul etern”. Aþi crezut încã din punctul de
pornire în acest proiect temerar (având în vedere contextul
politic) sau doar pe parcurs v-aþi lãsat convins de puterea lui?
I.P.: Cum am spus în nenumãrate rânduri, „Echinoxul” a fost un

proiect al unor tineri foarte înzestraþi,  care au ºtiut sã profite de
momentul prielnic, de relativa liberalizare ideologicã, al anului, istoric
în felul lui, 1968. Circumstanþe acum cunoscute au fãcut ca eu sã preiau
încã de la numãrul 2 conducerea revistei, în fruntea cãreia am rãmas
vreo cincisprezece ani, alãturi de un numãr de prieteni minunaþi, ca
Marian Papahagi ºi Ion Vartic,  ºi alþii, însufleþiþi de acelaºi crez. Pot
spune cã eram convins din primul moment al asumãrii acestei sarcini,
de importanþa ei, fiindcã încercasem ºi eu ceva mai devreme, cu Ana
Blandiana, Romulus Rusan, Nicolae Prelipceanu, sã mã alãtur unui
proiect de revistã a tinerilor scriitori clujeni. N-a fost sã fie atunci, dar
ºansa din decembrie 1968 cred cã a fost excelent fructificatã, pentru cã
aveam o splendidã echipã de studenþi, români, maghiari ºi germani, cu
care am reuºit sã facem o publicaþie de ecou naþional semnificativ.
Meritul meu, dacã vreþi sã-mi arog unul, a fost, aº zice, încurajarea spiri-
tului critic în cercul marcat de o prietenie exigentã, cum am tot spus,
apoi al încãpãþânãrii de a menþine  o anumitã solidaritate în timp a spiri-
tului echinoxist «idealist», – ºi, iatã, la centenarul Marii Uniri, revista va
sãrbãtori ºi ea o jumãtate de secol de existenþã… Una, repet, semnificativã
în câmpul creator de culturã  al epocii, dovadã cã s-au tot înmulþit referin-
þele la momentul «Echinox» ºi la spiritul lui rãmas încã viu… Am crezut din-
totdeauna într-un anume spirit constructiv, iar «Echinoxul» e unul dintre
rezultatele obþinute de «echinoxiºti» ale acestui efort creator…

H.D.: Foºtii dumneavoastrã studenþi, deveniþi importanþi literaþi,
au un adevãrat cult pentru dumneavoastrã, sunteþi „Profesorul”
adevãrat.  Cum aþi reuºit sã-i captivaþi pe toþi încã de la început
ºi pentru totdeauna?
I.P.: Aprecierea dumneavoastrã mã flateazã, desigur, – simt încã

foarte vie o solidaritate intelectualã, poate ºi o afecþiune a unora dintre
echinoxiºti. «Cult» e un cuvânt mult prea sonor pentru a califica aceastã
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relaþie consolidatã în timp, cu o fundamentalã simplitate, sub semnul a
ceea ce am numit într-un titlu de articol «voinþa de a avea încredere», –
desigur în valorile spiritului, în anumite valori etice, de «ªcoalã
Ardeleanã », dacã vreþi. Cred cã Marta Petreu e cea care m-a calificat, aºa
de mãgulitor, «directorul etern», poate tocmai din pricina obstinaþiei
despre care vorbeam în conservarea productivã a unui spirit de echipã,
ajunsã acum la câteva sute de nume… Pentru mulþi din generaþia mea,
Profesorul cu majusculã a fost Mircea Zaciu, pe care l-am caracterizat, cu
ani în urmã, ca pe un «profesor de solidaritate». Dacã am fost înscris în
aceeaºi categorie, sunt mândru, fãrã îngâmfãri emfatice. E o satisfacþie
frumoasã pur ºi simplu, cu atât mai mult cu cât timpurile mai noi nu mai
sunt ale comuniunii de gând ºi de aspiraþii, iar o anumitã «gratuitate» în
ceea ce se poate face nu mai e actualã decât pentru foarte puþini. Dacã
e vorba de a fi «captivat» pe cei din cercul «Echinox», desigur, nu pe toþi,
e poate fiindcã am încercat sã cultiv, dar nu singur, o anumitã pedagogie
a sinceritãþii de opinie criticã, ºi, repet, o anumitã exigenþã eticã, ºi acea
încredere, decisivã de atâtea ori, în talentele adevãrate ºi în conºtiinþele
care le guvernau. S-ar zice cã aceastã perseverenþã n-a fost tocmai zadar-
nicã.

H.D.: Mircea Martin scria în volumul coordonat de Sanda Cor-
doº, „Ion Pop 70” (Ed. Paralela 45), cã „Nimic sau aproape nimic
din structura intelectualã ºi moralã a tânãrului Ion Pop nu
anunþa cã Avangarda va fi tema centralã a activitãþii ºi lucrãrii
sale critice.” Ne explicaþi, vã rog, acest fapt?
I.P.: Nu e prima mirare exprimatã pe aceastã temã. Apropierea

mea de Avangardã a avut loc treptat. Am mai mãrturisit cã ea a început
cumva întâmplãtor spre sfârºitul studiilor universitare, când am ales de
pe lista propusã pentru tezele de licenþã de profesorul Zaciu, un studiu
despre Ilarie Voronca. Am avut, citindu-l, revelaþia unei opere impor-
tante, novatoare, dar ºi animate de un spirit umanitarist tulburãtor, de o
angajare pasionatã în serviciul poeziei. Gândiþi-vã cã acest poet a fost în
stare sã scrie  fraza extraordinarã, de ecou liturgic: «Luaþi, mâncaþi, aces-
ta este trupul ºi sângele nostru, poemul»! Prin Voronca, am înaintat trep-
tat într-un teritoriu pasionant al aventurii intelectuale ºi de sensibilitate
care a fost Avangarda, anticonvenþionalã prin definiþie, ºi aceastã suitã
de revelaþii m-a ajutat în timp ºi pe mine sã mã eliberez de multe con-
venþii ºi conformisme întreþinute, poate, de acea «structurã intelectualã
ºi moralã» amintitã. Scrisul meu poetic, încã timid, nu anunþa nimic din
aventura avangardistã, drept care mi-am ºi intitulat volumul de versuri
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din 1969, nu fãrã un pigment de ironie amarã,  Biata mea cuminþenie,
prilej de lecturi nu tocmai binevoitoare al unor critici, cãci era foarte
simplu sã extrapolezi «cuminþenia» asupra unei poezii aflate în contrast
cu ºtiutele acte de curaj revoluþionar avangardist. La aceastã orã de
bilanþ provizoriu, am totuºi sentimentul cã explorarea spaþiului frãmân-
tat al revoltei literare româneºti ºi europene a rãspuns cât de cât  nevoii
mele de «aventurã», interesului pe care-l cred autentic ºi sincer pentru
momentele de schimbare, fie ºi radicalã, în mersul literaturii, al poeziei,
cum s-a întâmplat ºi în cazul cãrþii mele despre Poezia unei generaþii,
din 1973, sau al micii monografii, prima de altfel, despre opera încã în
construcþie atunci, a lui Nichita Stãnescu. În Jocul poeziei, tot dinamica
viziunilor poetice m-a atras, aºa cã incompatibilitatea de ordin tempera-
mental e, poate, aparentã ºi, în orice caz, nu cred cã descalificã atâtea
incursiuni pe terenuri poetice nu foarte bãtãtorite. Cred cã ºi poezia
mea a profitat mult de pe urma frecventãrii Avangardei, nu ca act de
revoltã spectaculoasã faþã de mersul lumii lirice, ci ca aprofundare a
ceea ce s-a numit «conºtiinþa convenþiei literare», care se întâlnea mai în
adânc cu un fel de «obsesie modelatoare», ca sã vorbesc ca «tematiºtii»,
care mi se pare a fi mobilizat de la început demersul meu de poet, adicã
relaþia dificilã dintre «trãire» ºi expresia sa verbalã, convenþionalizatã
prin forþa lucrurilor. Limite, frustrãri, sentimentul deposedãrii de palpitul
vieþii «reale», efortul de investire a cuvântului cu puteri vitale, – chestiuni
ºi de «esteticã» implicitã. Din fericire, aº cuteza sã spun, pentru versurile
mele, ceea ce numim de obicei sub semn peiorativ «convenþie» îmi pare
de la o vreme integrat organic unei experienþe de viaþã ºi aproape de
moarte, pe care mi-a fost dat s-o am.  Ea mi-a asigurat ºi o anume liber-
tate tocmai în jocul cu convenþiile,  ironic-elegiac adesea, încât spiritul
zis avangardist s-a insinuat, scriind cumva pe dedesubt, cum zicea cândva
Arghezi, poemele mele «cuminþi» la suprafaþã…

H.D.: Spiritul ºtiinþific, riguros ºi impersonal, deschide sau erme-
tizeazã literatura?
I.P.: Dacã e vorba de lectura criticã, ea este un act evident de des-

chidere ºi luminare a unor obscuritãþi pe care viziunea poeticã le poate
acoperi. Liricã intelectualizatã s-a fãcut, însã, multã, mai ales în epoca
modernã, din care n-au lipsit nici experienþele (h)ermetizante, – vezi
«jocul secund» al lui Ion Barbu ºi al discipolilor sãi, dar ºi unele practici
avangardiste, din spaþiul «constructivist». Paul Valéry îºi califica poezia
drept «o sãrbãtoare a intelectului», pe urmele lui Mallarmé. Cred cã este
destul de evident astãzi cã poezia modernã – ºi cea româneascã – a par-
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curs etape importante în  sensul «intelectualizãrii impresiei», al concen-
trãrii imaginii despre lume, al focalizãrii atenþiei asupra textului ca reali-
tate fundamentalã, ca ºi materialã, autotelicã ºi «opacã», poetul fiind de-
finit ca «operator al limbajului», dedat unei complexe «arte combina-
torii».  Însã se pot da o mie de exemple de poezie ce contrazic aceste
procese de închidere a comunicãrii, ritualizate, superior ceremoniale,
în numele contactului cu viaþa imediatã, cu lumea obiectelor din ve-
cinãtãþile noastre, ºi într-un limbaj coborât adesea «în stradã», mai «de-
mocratic». E de bãnuit, totuºi, cã ºi aceastã mizã pe autenticitate are un
inevitabil procent de intelectualizare, de calcul al efectului de autentici-
tate, – poeþii nu mai pot fi, de multã vreme, consideraþi niºte naivi, sen-
sibilitãþi fruste, din care discursul liric þâºneºte ca din izvoarele ciobã-
naºului de la munte… Depinde, aºadar, ce utilitate se poate atribui spiri-
tului critic, deopotrivã în poezie, cât ºi în  lectura ei. Se poate spune cã
rigoarea ºi impersonalitatea aparente pot permite adesea o paradoxalã
libertate de miºcare ºi de selecþie a ceea ce numim mijloace de expresie
verbalã, o mai degajatã atitudine faþã de «convenþional»…

H.D.: Existã (sau au existat) diferenþe de tematicã, stil, valoare
esteticã etc. între literatura femininã ºi cea masculinã? Are scri-
itorul gen?
I.P.: Sã nu vã aºteptaþi la un rãspuns discriminatoriu, mai ales la ora

când principiul «corectitudinii politice» e atât de proclamat ºi aclamat…
Multe poete pretind astãzi un fel de costumaþie «unisex» ºi fac eforturi
de ºtergere a ceea ce era considerat cã þine de specificul sensibilitãþii
feminine tradiþionale… Lucrul e posibil doar parþial, o anumitã imperso-
nalitatea a vocii e ºi a unei pãrþi din lirica modernã, cum ziceam ºi mai
sus. Trec peste excesele cam ridicole ale militantismului «feminist», ce
caricaturizeazã adesea  lectura literaturii.  Însã e evident, totuºi, cã existã
ºi o poezie, o literaturã de marcã femininã, indicatã adesea de evantaiul
tematic specific, – maternitate, familie, drame aparte sau, la alt capãt,
cochetãrii, mici frivolitãþi, accente sentimentale mai apãsate uneori etc.
–  care fac farmecul multor poeme ºi proze din toatã istoria literaturii.
Ar fi stupid, pe de altã parte sã se facã discriminãri, cu judecãþi de valoa-
re condiþionate de sexul autorului, nume ca Emily Dickinson, Sylvia
Plath, Else Lasker- Schüller, Nelly Sachs, Cecilia Meireles, – la noi Blan-
diana, Ileana Mãlãncioiu, Angela Marinescu, sunt de femei, dar de poeþi
adevãraþi în sensul generic al cuvântului, fãrã sã ascundã, ca pe niºte
deficienþe,  notele de sensibilitate specificã, pe care le evocam. Cam aºa
stau lucrurile ºi în romanul universal, de pildã, la surorile Brontë ori
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Virginia Woolf… Aºadar, scriitorul are, prin hazardul naºterii,  un «gen»,
dar acesta nu face decât sã sporeascã culorile viziunii sale ºi nu are voie
sã atragã în nici un caz, judecãþi de valoare care sunt de fapt niºte
prejudecãþi ºi cliºee de apreciere… Poezia e poezie, dacã este, ºi despi-
carea literaturii ei în  masculinã sau femininã e pãguboasã de multe ori,
fapt ce nu obligã, evident, la omiterea unor trãsãturi specifice de «gen».
Ambele categorii de sensibilitate sunt, în fond, complementare. Mitul
platonician despre erosul primordial cred cã e încã îndeajuns de expre-
siv pentru aceastã cãutare a rotunjimii originare de viziune ºi de discurs
literar…
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Mãºtile (personajele) poeziei

În Doarme Ieronim (ca ºi urmãtoarele, din volumul Cãtre Iero-
nim, 1970), verbul din titlu este alunecos, ambiguu, resemantizat. Ie-
ronim (‘Ieronimos, „nume sfânt”, dimensiunea religioasã, creºtinã, este
prin astfel de opþiuni asumatã, ea trebuie mai atent recunoscutã)
„doarme”, fiind þinut în braþe de veghetoarea locutoare „cu ochii des-
chiºi”. Cu ochii reci, înfricoºãtori, el este treaz, dar, aici se mutã profund
accentul, pare cã doarme somnul de veci. Unui astfel de „somnoros”
mort ca ºi viu i se vegheazã ºi apãrã liniºtea. 

În Noapte aproape albã, cu un titlu oximoronic (figura barocã a
oximoronului este, în treacãt spus, de urmãrit în poezia Ilenei
Mãlãncioiu), emitenta este împreunã cu „domnul” Ieronim, cel care are
un trup de luminã cu „toate oasele frânte”, nu doar trei, ca într-un alt
text.

Oasele „zdrobite”, din poezia cu titlu de invocaþie, Cãtre Ieronim,
sunt muzicale, precum clapele unui pian. O analogie, „asemenea icoa-
nelor vechi”, refixeazã ºi aici cadrul religios. „Fricã îmi este de tot ce-o sã
fie de-acum”. Frica, de asemenea  recurentã, este pe deplin domina-
toare, nu atât în sens psihologic, dar religios, ca marcã a înþelepciunii,
iar pe acest traiect implicit, ºi în sens moral ori chiar, deºi poate sã sur-
prindã, juridic (fãrã urmã de tezism neliterar).

În Apa morþilor, text care îi este adresat, Ieronim apare gol, pre-
gãtit ca pentru „scaldã”. Una, însã, în „apele morþilor”, vãzutã de ea (locu-
toare, femeie) pe câmpie „prima oarã”. Personajul cu nume sfânt, la pro-
priu, nu poate fi decât de o totalã pudibonderie: „De ruºine fugeai cu
ape cu tot.” Unit cu apele morþilor, cel hiperbolizat este într-un anume
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fel însemnat fizic: „Mari semne se vedeau pe trupul tãu.” Acest „frumos
bãrbat” nu este cu totul redus la dimensiunea umanã, el apare ca o nã-
lucã frumoasã. Marotã în fond comunã, dar expresia diferã aici. Cei doi
sunt prinºi într-un miraj al neîntâlnirii, fãptuit doar în chip de urmãrire.

Eram pe punctul de a-mi aminti de nãluca din primul text, din
1958, al lui Dumitru Þepeneag, Poveste de dragoste. Se potriveºte sã-l
consemnez ºi pentru poezia Asemenea ielelor. În proza la care refer se
încinge tot un joc al ielelor. Poezia, la care mã întorc, un discurs cãtre
Ieronim, exprimã frica de bãrbatul abia ieºit din apele morþilor unde se
scãldase. Frica este amplificatã de timpul întâlnirii, la miez de noapte.
Mai exact, e frica „De moartea ta când mã vei întâlni”. Cele douã lumi au,
iatã, aici, un hotar, chiar unul mortal. Trecerea lui impune moartea ca
moarte, diferitã de moartea ca viaþã, pãstratã prin comunicarea îndepãr-
tatã. Invocaþia cãtre mai sus face trimitere la divinitate („Doamne”), cu
reproº interogativ, privind faptul cã nu l-a sfãtuit pe bãrbatul cu nume
sfânt cum sã o întâlneascã: „cu ochii-nchiºi/Cã trupul meu asemenea
ielelor este”. Ea este expresia magicului, ispitind, dramatic, sfinþenia.

Într-un nou monolog cãtre Ieronim, Sânge de urs, cel invocat, bol-
nav (are, o ºtim, oasele zdrobite), este hrãnit cu sângele animalului po-
menit, tot la vreme de noapte. Dar el refuzã întãrirea ºi subzistã prin for-
þã proprie, altfel întãrit, devenit acum o alcãtuire de oase „adunate”, de
moaºte de sfânt.

O aripã de vrabie nu trebuie citit de la, sau cu atât mai puþin prin,
titlu. Fapt valabil nu doar acum. ªtim de ce se proceda aºa, pentru
îmblânzirea cenzurii, cãreia nu se cãdea a i se livra onest, pentru cã sis-
temul cultural politizat nu merita aºa ceva. Textul se îndreaptã tot cãtre
Ieronim. Emitenta stã într-un pat înconjurat de „stâlpi negri”, funerari
(obiect de folcloristicã, antropologie), tras de zece cai ºi purtat în
necunoscut. Fapt petrecut în jalea lui Ieronim, care existã acum doar cu
plânsul. Când ea se roagã ca sã aparã un „om sfânt” (ºtim cã Ieronim
înseamnã chiar „nume sfânt) ºi sã alunge o haitã de animale, cel invocat
se întrupeazã ºi se însufleþeºte. Ajunge chiar ameninþãtor de viu. „ªi fri-
cã ºi ruºine mi-a fost de moartea mea.” Episod din care „ea” n-a murit,
doar a plâns, asemenea lui, înainte de întrupare ºi însufleþire, dar ome-
neºte, cu pleoapa dreaptã zbãtându-i-se, zice-se, a rãu. Astfel, prizonierã a
existenþei magice, se confeseazã, sieºi ºi celui care citeºte: „ªi fricã mi-e de
tot ce mã aºteaptã.” Primejdia rãu prevestitoare stã la pândã.

Emitenta, în definitiv cea de fapt ºi de drept a operei poetice, în
partea ei subiectiv asumatã, în Ierodesa (ca ºi urmãtoarele, din volumul
Inima reginei, 1971), se aflã la scaldã. Nu pe o vale ruralã, dar, atenþie,
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într-un fluviu, deci, presimþim de pe acum, în imaginaþie sau vis. Iar flu-
viul, la vãrsarea-n text, este sau se face (în sens poetic-poesis) „ca un
ºarpe în ureche” la personajul din titlu. Locutoarea este doar martorã
între Ierodesa ºi Ieronim. ªi ei îi spune ceremonios doamnã, ca ºi lui, în
alt poem, domnule. Ieronim, explicit împins în tradiþia româneascã,
este prins de jocul cãluºului, din care trebuie sã se refugieze. Ori ajunge
aprins de „frumoasele” (ielele este termenul cel mai cunoscut), într-un
joc care îi frânge, cum atât de repetat citim, oasele. Vraja este acum de-
plinã: Ieronim rãmâne în „hora veche”, iar Ierodesa în somn. 

Cel numit din Fiul lui Ieronim e zãrit de locutoare pe un perete,
într-o viziune ce nu trebuie asimilatã cu expresia critic-paremiologicã
de felul cai verzi pe pereþi, întrucât viziunile poetice nu sunt elemen-
tare, aici apar  elaborate ºi complexe. Textul este expresia unei singu-
rãtãþi ºi claustrãri, într-o camerã cu pereþii deveniþi, ei, ca niºte martori.
Iar închiderea vizionarã, iatã, cu expresia fortuitã a unui filosof apropiat
poetei (C. Noica), este deschisã, anume spre curiozitatea de a afla
numele fiului, apãrut în chip de prezenþã de luminã ºi tãcere.

Martora ºi emitenta din Calea vegheazã somnul lui Ieronim, în
casa unde fiul lui stã pe zid „ca o aureolã de sfânt”. Remarc comparaþia,
simularea, proprie poeticii als ob. Fiul, care i se adreseazã cu doamnã, îi
propune ca sã-i arate „calea cãtre tatãl meu”, cu condiþia ca ºi ea sã vinã
lângã Natanael (iatã când apare ºi numele fiului), pe zid. „Doamnã, calea
sunt eu”, spune el, ciuntindu-se autoprezentarea evanghelicã a Fiului lui
Dumnezeu ºi totodatã a Fiului omului, Isus: „Eu sunt Calea, Adevãrul ºi
Viaþa.” Aºa cum prin Fiul îl vedem (cunoaºtem) pe Tatãl, în religia
creºtinã, aici citim cã prin Natanael îl vedem pe Ieronim. Greu de desfã-
cut, în aceastã poezie (poeticã, în ansamblu) între (de)mitizare sau
(re)mitizare. Peste ruralitate s-a tras un strat substanþial de culturalitate.
Uliþa de pe valea satului a fost substituitã de un cu totul alt cadru, iar aici
locutoarea stã „în faþa cetãþii”. 

Inima reginei, poezia care împrumutã titlul volumului, pãstreazã
acelaºi limbaj ceremonios, adresat, acum, cãtre Natanael. Locutoarea îºi
pãstreazã starea de neliniºte în cetate, unde regina a fost dezgropatã ºi i-a
dispãrut inima. Nimic nou, dincolo de menþinerea atitudinii de impli-
care moralã ºi psihologicã, pentru emitenta care (se) mãrturiseºte: „ªi
mi-e ruºine ºi mi-e fricã.” 

Ia-mi fruntea în palme, iatã, chiar de la titlu, este adresatã, cu fer-
voare, recelui Natanael. Deºi prezentat ca fiind glacial, se menþioneazã
cã nu-i lipseºte latura fierbinte. Astfel îi e sângele. Locutoarea (care, tre-
buie menþionat, totuºi, joacã în toatã opera poeticã, un rol dramatic,
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tragic, sublim, iar prin cumulare un rol estetic, în mod firesc poetic) se
prezintã ca fiind asemãnãtoare iubitei moarte. Prin acelaºi procedeu al
simulãrii, o prefacere pateticã, autenticã, plecatã din voinþa de putere
transformatoare. Stãpânitor rãmâne erosul solitar („Nu suntem noi sin-
guri în lumea aceasta…”), încercat prin neputerea unei voinþe neîn-
frânte. Miza sau puterea, de data aceasta în ordinea limbajului, a expre-
sivitãþii, stã pe douã versuri de început, repetate la sfârºit. Adicã tocmai
pe ideea identificãrii locutoarei cu iubita moartã.

Auto-oglindirea, care nu este prezentã o singurã datã în poezia pe
care o comentez, apare ºi În izvor, aici în chip de moarte: „În izvor s-a-
ratã moartea/Când m-aplec sã beau”. Ea face posibilã moartea, mãcar ca
simulacru, într-un alt chip de identificare, de dedublare, decât în
numeroase alte texte poetice ale autoarei. În aceastã poezie, un ºtergar
cu chipul lui Isus, care mai ºi face minuni, este ascuns de Natanael,
celãlalt fiu, fiul, cum ºtim, al lui Ieronim. În ºtergar existã ºi chipul ei de
moartã. Oglindirea iniþialã în apã ajunge regãsire ºi identificare cu figu-
ra morþii. Cadrul este de ospiciu: „Într-o casã de nebuni”. Ispita morþii nu
este ºi una a voluptãþii, dimpotrivã, este expresia sfâºierii: „trupul meu
cel viu/Plânge ºi strigã”. Existã o puternicã fatalitate primejdioasã în
spiritul celei care retoric se aflã în rolul de emitentã, de martorã ºi mãr-
turisitoare.

Ea merge, în Urma, monolog adresat tot cãtre Natanael, pe urmele
moartei, într-un fel misterios înþelegãtor. „Mersul meu dezleagã taina
morþii ce s-a-nfãptuit…”. Traverseazã o metamofozã elementar/ fundamen-
tal vizionarã: „Foc ºi apã ochiul negru în tãcere mi se face”. Ileana
Mãlãncioiu este, poate, poeta noastrã, la propriu (deºi pe calea figurativã,
a lui „ca ºi cum”), cel mai mult ajunsã în stricta proximitate a morþii. Este
îndreptãþitã sã scrie: „A-nceput sã mi se afle urma lângã locul morþii”.

Trecere este mai cu seamã o poezie a trupului sfãrâmat. E vãzut
„trupul reginei din bucãþi fãcut”. Nu doar sfãrâmat, în cazul locutoarei,
dar ºi mutilat, organic împuþinat: „pãrþi din mine s-au pierdut”, trecute
în cealaltã, devenitã „înviatul trup de moartã”, într-un mutual transfer
dintre viaþã ºi moarte. „Trupurile noastre blânde în tãcere se aratã/Înain-
tea ta, iubite, unul mort ºi altul viu.” Totul, iatã, sub privirea figurii bãr-
bãteºti celei iubite.

Locutoarea este stãpânitã de „mare fricã” la atingerea unui Iero-
nim „foarte rece”. Poezia De fricã o reprezintã. Ieronim plânge la picioa-
rele unei nimfe cu un ochi, ºi acela fiind gol, umplut de o pasãre, care,
iatã, din nou ni-i reaminteºte pe Dimov ºi Þepeneag, într-un text vãdit
marcat ºi de picturalitate. Deci, de un falacios suprarealism literar. 
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Ierodesa ºi Ieronim intrã într-un joc „sublim”, în Fericitã sã fii, un
text poetic, de data aceasta, obiectivat, ca o relatare. O nimfã-i cade lui
la picioare, una aparentã, însã pentru el realã: „Cãci el credea cã întru
(oare sã existe aici din simplã întâmplare operatorul ontologic al filoso-
fului Constantin Noica?, n. ºi s. m.) adevãr/O fatã se afla în faþa lui.” Dupã
întru, altã prepoziþie arhaicã, pre („pre ea”), încã reflectã o limbã
românã veche. Ca unui Isus ceva mai familiar, nimfa nu ezitã „Sã îi dez-
lege/Curelele de la sandale.” Fericirea Ierodesei, enunþatã ca urare în
titlul poeziei, rãmâne rodul unei înþelepciuni discrete: a „lãsat-o” pe
nimfã în pornirea ei.

Nu ºtiusem cã te pot adormi este titlul, ca de obicei parte intrin-
secã din text (doar strict formal un paratext), în monologul locutoarei,
adresat  ceremonios cãtre cel, comun ºi expresiv numit, aici, „dulcele
meu domn”. Cãruia-i vegheazã somnul, dar îl atinge „din greºealã” ºi
ajunge cuprinsã de „fricã”, pentru cã atingerea ar putea sã-l ucidã.
Cãutarea sacrã se încheie la întâlnirea fizicã. Trupul sacru are ceva
ecleziastic. „Ca un clopot de argint oasele tale/La miezul nopþii bat.”
Oasele-clopot dezvãluie o esenþialã anatomie metonimicã. Nu lipseºte
nici aici nimfa, în rol de iniþiator, ea o învaþã pe locutoare semnul trezirii
„dulcelui domn” (de) neatins.

Ieronim, cel de neatins, dar dorit,  îngenuncheazã înaintea pãsãrii
Ibis (e ºi titlul poeziei): Ibis e „barza” vechilor egipteni, sacralizatã pen-
tru cã avea puterea de-a veni de hac reptilelor. În poezia Ilenei Mãlãn-
cioiu, pasãrea este o prezenþã primejdioasã. În textul de faþã, în care o
femeie necunoscutã este închipuitã drept zeiþã, locutoarea doar plânge,
din neputinþã, strângând restul din aripa pãsãrii sfãrâmate, dar atinse, a
cãrei putere evident o recunoaºte.

Starea mortalã rãmâne nexul poetic din Mã aud plângând. Ie-
ronim este convins, ne spune emitenta actanþialã, ca sã-i recunoaºtem
statutul complet în cele mai multe texte poetice, „cã eu sunt moarta
dinaintea ta”. Chiar ºi ea admite, la ceas de noapte, posibilitatea aceasta:
„am crezut sã sunt ea”. Este convinsã apoi de pericolul amânat al
împlinirii (sã remarcãm: estetice!) din pricina atingerii mortale: „Dacã
acum aº muri, Ieronim,/Ce moartã frumoasã aº fi!”

În Scara, Ieronim se aflã între locutoarea ca o „umbrã” (termenul
explicit e repetat, sugestia implicitã fiind permanentã în aceste poezii
de relaþie cu sfântul – nominal – Ieronim), „Apãsatã de o mare vinã”,
regina tãcutã, nemiºcatã, ºi o necunoscutã care cântã, confundatã cu
regina. Complicatã ºi dramaticã, iar pentru emitentã, traumaticã se aratã
a fi lupta de cucerire femeiascã. Devenitã familiarã, dar deloc familialã.
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Poate cu excepþia, oarecum avansatã, tot prin simulare pateticã, a
poeziei Fiul nostru. E fiul cu ochii ei ºi trei coaste, s-ar zice cã diabolice,
de la „el”, tatãl nenumit. Un fiu nefericit, ca ºi blestemat, cele trei coaste
ale sale fiind regretabile, ºi pentru aceasta ea plânge neputinþa de a i le
înlocui. 

Trupul Ierodesei, în Sã topim ceara, Ierodesa (Crini pentru
domniºoara mireasã, 1973), text construit pe aparenþe ori asemãnãri
înºiruite, aflat „în cenuºa modelatã de mâinile lui” (suntem lãsaþi sã
ghicim cine), ºi totodatã asemenea lui, nu iese din limitele comune ºi cu
locutoarea (sau locutorul?, genul nu este clarificat), pânã la urmã cu
Ierodesa însãºi. O transformare care acum rãmâne doar potenþialã.

Un personaj singuratic, pitoresc, pasager apãrut, este Domnul
Arthur (Peste zona interzisã, 1979), din poezia cu acest titlu. El stã cu
pitulicile-n sobã, pentru cã sunt pãsãri „rezistente la foc”, iar din ouãle
lor ies un „neam de pãsãri fãrã gheare/ºi fãrã creastã ºi fãrã guºã”, cân-
tând în cenuºã. Literatura suciþilor ºi a oniricilor estetici îl cunoaºte
destul de bine pe acest domn Arthur. În treacãt fie spus, Emil Brumaru
îi spune chiar pe nume.

POETICA MEMORIEI RURALE

Chiar de la început, din volumul Pasãrea tãiatã, 1967, Ileana
Mãlãncioiu versificã naraþiuni din propria memorie ruralã.1 De altfel,
naraþiunile ei poetice, mai cu seamã prozodic, sunt foarte clare.

Drum reia parcursul cu boii la potcovar al tinerei, presupunem,
dintr-o familie þãrãneascã, dominatã de durerea sufleteascã ivitã ca
reacþie la aceea fizicã a vitelor de povarã, cãrora „Le-au intrat potcoavele-n
copite”. În acest (acel) mediu ºi timp, tandreþea faþã de fiinþele ajutã-
toare la muncã este ºi ea cât se poate de fireascã. Descoperirea durerii a
ceea ce existã, are viaþã, devine ºi ea o lecþie, fireºte, de viaþã, una
comunã, cu o semnificaþie repetabilã. Dupã ce fierarul pune noi pot-
coave boilor, „rãnile se vindecã mergând”. Aici este ºi greutatea ideii
textului: rana este, potrivit cu aceastã experienþã, esenþa ori perma-
nenþa vieþii. 

În Puii din scorburi se reface o amintire din copilãrie, limpede
expusã. „Caut cuiburi cu bãieþii prin scorburi”. Copila dezvãluie naivi-

1 Am semnalat anterior „o ruralitate aproape trans-temporalã” (Marian Victor Buciu,
Panorama literaturii române din secolul XX. Vol. I. Poezia, Ed. Scrisul Românesc,
Craiova, 2003.)
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tate, imprudenþã. Ca sã punã puii „orbi” înapoi, nu mai ºtie din scorbu-
ra cãrei sãlcii i-a luat. Rãul e fãcut, deºi cu gingãºie: „Iau puii orbi în mânã
ºi-i sãrut”. ªi astfel rãmâne cu ei în sân, ca sã-i creascã. Mai mult prin coin-
cidenþã, iatã o Dupã melci de Ion Barbu, la format mult redus. 

Întoarcere reaminteºte dusul, cu tatãl, în Vlaºca, pentru a schimba
mere pe grâne. Faptul este exact fixat în timp. Se petrece cu zece ani
înaintea amintirii ºi scrierii poemului. Munteanca este ºi acum urmãritã
aºa zicând geografic: „Umblã ºesul sã mã urmãreascã”. Extinzând poetica:
este urmãritã de memorie. De întoarcerea-n timp. Întoarcerea aceasta
este modul ei de a exista, ca la Marcel Proust, în cãutarea timpului
regãsit.

Moara (La moarã) este deopotrivã loc ºi eveniment þãrãnesc.  Un
text poetic similar va scrie în La Lilieci ºi Marin Sorescu. Poezia Ilenei
Mãlãncioiu începe ca naraþiune versificatã la persoana I plural, urmatã
de o descriere a unei stãri comune sau colective: sãtenii sunt amorþiþi de
nesomn, în întunericul de dinaintea dimineþii ºi în ger (se deduce ºi
anotimpul rece). E un timp mort. „Parc-a mers ºi timpul dupã roata
morii/ªi la miezul nopþii s-a oprit.” Timpul viu, ni se dã de-nþeles, „maci-
nã”. Ultima strofã aparþine naratoarei, probabil copilã, care vrea sã
porneascã moara opritã. Cu aceeaºi naivitate în care s-a turnat o înþelep-
ciune specificã, ea crede cã mersul morii cheamã ziua (timpul) ºi alungã
întunericul (cãutat, în Drumul cu boii, ca sã nu le vadã copitele
însângerate de potcoavele subþiate…). Viziunea inocent înfricoºatã,
copilãreascã, dominã fiinþa ºi aici. Ea capãtã expresia fricii cã apa „maci-
nã” lemnul roþii oprite a morii. Existã aici ºi o grijã practicã, nu doar su-
fleteascã, metafizicã. 

Cioica este puiul de cioarã, o specie de pasãre înregistratã alãturi
de buhã, ciuf, ciuº, ciovicã sau ciuvicã, cucuvea, huhurez, minuniþã, stri-
gã (are estetica expresionistã în genã!), stãncuþã. Toate prãdãtoare as-
cunse, prezente uneori sonor, pe timp de noapte. La Ileana Mãlãncioiu,
cioca este „pasãrea sfântã” care nu trebuie alungatã. Ea cântã în sat „ºi pe
valea noastrã” (sunt mai multe texte plasate prin acest loc autobiografic),
ba chiar „pe casa mea”. Cioica îi ia somnul, dar îi dã vise (visul nocturn
este, iatã, cãutat) în pãduri necunoscute ºi drumuri fãrã capãt. „ªi
pasãrea îmi cântã mai departe”. Spre încântarea sau vraja locutoarei.

Un cuc (Cântecul cucului, din vol. Cãtre Ieronim, 1970, ca ºi
urmãtoarele poezii) care ºi-a fãcut cuibul „în casa mea”, ceea ce înseamnã
un fel de alegere, „strigã de rãsunã-ntreaga vale”. Locutoarea îl îngânã
zadarnic. Când se apropie de el, cucul fuge speriat în grãdinã. Dar dupã
ce-i trece frica se-ntoarce. Afarã de faptul cã nu suportã apropierea omu-
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lui, alegând totala singurãtate, el „îºi rãspunde singur strigându-se me-
reu”. În atât pune cea mai mare strãduinþã ºi, când revine, se cheamã pe
sine „Mai uniform ºi mai stãruitor”. Pasãre, în felul ei, exemplarã, acest
cuc, atenþie la el, pare a spune textul. Doar atât ºi este de ajuns.

Poezia, tot contemplativã, Pãsãrile câmpului, reflecteazã la
moartea pãsãrilor, imagineazã ce se petrece cu sufletul lor, cu puii care
rãmân ºi îºi lasã sufletul în zbor când revin la cuiburi.

Apa de pe valea noastrã este scrisã în metricã ºi dicþiune (sin-
taxã) eminesciene: „Apa de pe valea noastrã ºerpi albaºtri o strãbat/ªi eu
calc din întâmplare trupul lor cu sânge rece…” Diferã dublarea lungimii
versului. La Eminescu versul e, o ºtim, scurt, redus la jumãtate: „Lacul
codrilor albaºtri/Nuferi galbeni îl încarcã…”. ªarpele din apã e provocat
ºi aºteptat zadarnic. Acum, într-un mod involuntar palimpsestic (G.
Genette) sau postmodern (prin „citare”): „Dar nu vine…”. La Eminescu:
„În zadar aºtept…”. Situaþie contradictorie împãcatã (în logica contradic-
toriului – St. Lupasco; sau în logica terþului inclus – B. Nicolescu):
ºarpele nu vine, dar, totuºi, vine, la „ºuier”, în halucinaþie: „ªi începe sã
mã-ngheþe trupul lui încolãcit/ªi crescut de limpezimea apelor de peste
mine.”

Boul jupuit ar putea fi, într-o privinþã (jupuirea unui animal),
echivalentul nuvelei Calul de Marin Preda, prozatorul mult admirat de
poetã. Dupã ce a murit sau a fost omorât. În romanul lui Preda,
Moromeþii, volumul I, Jupuitul este porecla perceptorului, a celui care
încaseazã fonciirea (fonciera), impozitul agrar. Cel care îi „jupoaie” pe
þãrani. În nuvela Calul, animalul omorât, pentru cã e bãtrân ºi bolnav, e
jupuit sau „belit” (termen care la propriu înseamnã jupuit iar la figurat
ucis). Poezia aceasta este o amintire contemplativã. Animalul ucis a rã-
mas într-o memorie adânc impresionatã. „Eu rãmân tãcutã…”. Dar ce
vede? E „doar o umbrã ºi-o luminã/Datã de acea putere de-a fi fost odatã
viu”. A patra strofã, ultima, remarcabilã, memorabilã, este produsã de
halucinaþia contemplãrii, a regândirii ori a temerii, la vederea luminii
reci, mortale, pânã la vidul real-imaginar. Poezia se terminã cu versul: „ªi
dispare fãrã urmã trupul atârnat în gol.” 

Jertfirea mielului (vol. Poezii, 1973), rememorând sãrbãtorea
într-un cadru creºtin popular, este tot o, aºa zicând, animalierã autobio-
graficã. Ce se petrece acolo este un „Praznic împãrãtesc, pe uliþa-
pietritã”, tocmai când locutoara revine „În faþa casei noastre”. Mieii sunt
sacrificaþi la toate porþile uliþei. Un miel, pentru cã e „prea firav”, e lãsat
sã „creascã”, la casa, cunoscutã îndeobºte ca fiind a lui Ion-nebunul.
Doar scurt timp, pentru cã cel numit astfel îl sacrificã aºa cum ºtie ºi
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poate. De pildã, „spintecã plângând doar
o bucatã”. Iar când mielul fuge, bietul om
strigã sã fie prins ºi-njunghiat. Subiect,
mai ales aici, prozaic, strict realist, natu-
ralist, expresionist, ca în primele poezii
din 1967.

Ca o povestire fantasticã2. Este
probabil o altã amintire a copilãriei,
Trecem tãcuþi, din volumul Ardere de tot,
1976. O trecere cu caii care trag atelajul
pe drumul nesigur, acoperit de ninsoare.
Caii merg însângeraþi „sub ºa” pânã dis-
par, dar mersul lor, sau al sufletelor lor,
nu înceteazã.

În Altfel cum (din volumul Peste
zona interzisã, 1979), tot o posibilã
amintire din copilãrie, totul se fixeazã pe
momentele când nepoata dãdea bunicii
petale de trandafiri pentru prepararea
dulceþei. Credinþã aproape creºtinã, sau
de creºtinism popular: „Dulcea mea
luminã ºi mântuitoare/firul nãdejdii n-a
fost rupt”. Pentru claritatea ideii, acest
straniu, pentru un cititor exterior lumii
real-poetice, argument: „Nu putem fi cu
totul despãrþiþi/de cei plecaþi dintre
noi/altfel cum ar fi putrezit ulucile/aces-
tui cimitir de þarã unde florile/sunt mai
înalte decât crucile”. 

Oarecum popularã, folcloricã,
mentalitarã, cu un cuvânt antropologicã,
dar totodatã religioasã, creºtinã, dupã
unele aspecte (cu multe ºi însemnate
abateri de la „canon”), ºi cu o aparenþã
oniricã, este, în acelaºi volum, Scoteam
apã. Protagonista adapã la fântânã cãmi-

2 Scriitoarea i-a mãrturisit într-un interviu lui
Daniel Cristea-Enache, în Adevãrul literar ºi artis-
tic, 21 august 2001, cã scrie un volum de prozã fan-
tasticã.
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la cuiva, iar „trimisul tatãlui tãu m-a gãsit la fântânã”. Detaliu de neocolit:
trimisul are o mânã mai lungã decât cele obiºnuite. În sfârºit, ea îi aude
sufletul zburând. Scopul celui trimis este dezvãluit. „Venise prin pustiu
ca sã mã cearã”. Nu se dezvãluie ºi identitatea sa. Fântânã era interzisã,
blestematã, cum aflã(m) de la un glas, care explicã starea ei, prin faptul
cã „a scãpat o femeie în ea”. În pofida unor niveluri suprapuse, aºa
zicând palimpsestice, ale poeziei, cu acest text nu suntem departe de
Liliecii lui Marin Sorescu.

POEZIA CUTUMIARÃ

Pasãrea tãiatã, din volumul cu acelaºi titlu (1967) evocã un, de la
început declarat, „obicei”. Evident vechi, bãtrânesc. Poeta (emitenta) e
copilã sau tânãrã în poemele sale de acum. Iar aici, e martorã la tãierea
unei pãsãri, cu un scop, se poate spune, de amintire practicã.
Protagonista se aflã în comuniune nu doar sufleteascã, dar ºi trupeascã,
deci totalã, cu pasãrea care moare. ªi moare cu ochii ciuguliþi de pãsãrile
vii, pentru cã-i iau drept boabe de porumb. Martora, nicidecum
fricoasã, acum, nu ia contact cu moartea, dar dã ea mai întâi contactul
morþii: „ªi sã nu se zbatã trupul singur/Stau sã treacã moartea-n el prin
mine.” Dar spre tema ori motivele morþii îmi voi îndrepta lectura într-un
alt loc al acestui studiu analitic al poeziei Ilenei Mãlãncioiu.

Obicei (Cãtre Ieronim, 1970), cu titlu elocvent de la sine, se referã
la un fapt, de altfel, foarte cunoscut, dezgroparea ºi plângerea morþilor
dupã ºapte ani. Ei sunt trataþi ca ºi cum ar fi vii. Ca ºi cum, simulacrul ca
realitate, als ob creºtin-popular: aici în chip de  principiu existenþial. „ªi
li se spun cin’ s-a mai nãscut/ªi li se dau în grijã cei ce mor.” Sunt reîn-
gropaþi. Totul, exprimat în cod realist. Ca la Marin Sorescu în La Lilieci.
Doar codurile de receptare esteticã sau culturalã, inevitabil diferite, s-a
întâmplat sã aducã interpretãri – benefic – alterate. Ca ºi ªtefan
Bãnulescu, atunci când ºi-a explicat sursele de creaþie, Ileana Mãlãn-
cioiu a þinut sã ateste autenticitatea documentului, fie el ºi sufletesc,
înaintea operei literare.3

E superfluu sã mai menþionez cã Ursul, din acelaºi volum, evocã
tot un obicei al lumii rurale. Plimbarea ursului care vindecã trupul cãl-
cat al omului bolnav nu e ratatã tematic ºi evenimenþial de M. Sorescu

3 Este multiplu relevant fragmentul din interviul acordat Martei Petreu, în Apostrof, nr.
1-2, 1998, de aceea îl reiau aici: „Vin de undeva de unde oamenii nu cred cã mor, ci cã
trec în lumea cealaltã. Cu un sfert de orã înainte de a pleca, tata îi spunea mamei sã aibã
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în ciclul Liliecilor. Naraþiunea ºi descrierea sunt, aº spune ca de obicei,
realiste. Ileana Mãlãncioiu îºi pãstreazã ºi obiceiul retoric. O metamor-
fozã: „Sã-mi lepãd forma femeiascã de ºarpe-ncolãcit la soare”. Rostul e
„vindecarea”. Plecarea ursului, la sfârºit: „Iar ursul sã se-ndepãrteze cãl-
când încet peste pãmânturi/De parc-ar merge mai departe pe umerii
unei femei.” Remarc în poezia „muntencei” Ileana Mãlãncioiu un
cuvânt, „pãmânturi”, care mai existã la „câmpeanul” Marin Preda: „Întâl-
nirea din Pãmânturi”, numind terenurile agricole. În definitiv, mun-
teanca ºi câmpeanul sunt amândoi niºte scriitori sudici. Mã opresc ºi la
raportul pãmânt-femeie: iatã o figurã retoricã ambiguã, deopotrivã de
identificare ºi analogicã.

(Din studiul Ileana Mãlãncioiu: o voinþã poeticã)

grijã de casã, de gardul dinspre apus, care stã sã se surpe, ºi sã scoatã din pãmânt prunii
care s-au uscat, cã încurcã locul degeaba. Când s-a despãrþit de el, mãtuºa mea îl ruga:
dacã îl întâlneºti pe Ion al meu, sã-i spui sã-ºi aducã aminte de mine, cã m-a lãsat singurã
ºi a plecat. Având în vedere consubstanþialitatea celor douã lumi, despre care vorbeam,
ºi trecerea fireascã din una în cealaltã presupusã de aceasta, cred cã este de la sine înþe-
les cã revelaþia mea cu moartea este totodatã ºi revelaþia mea cu viaþa. Mai mult decât
moartea, mã obsedeazã moartea psihicã, pentru cã nu pot îndura gândul de a fi morþi
înainte de a muri. Ca ºi credinþa, scrisul mi se pare prin el însuºi un fel de moarte a
morþii ºi de înviere a vieþii.”
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În Vãmile posteritãþii (Editura Academiei Române, Bucureºti,
2012), fixând câteva „nuclee tematice” (acele „disparate” Secvenþe de
istorie literarã), Ion Simuþ ne avertiza, cu un surâs sisific, cã „lucreazã cu
schimbul pe mai multe ºantiere” (vol. cit., p. 474). Cãrþile sale se voiau /
sunt „materiale pregãtitoare” pentru o posibilã Istorie a literaturii
române din secolul XX, ca „virtualitate funcþionalã”, deocamdatã, înre-
gistrând variaþiile de interpretare (esteticã sau politicã), îngemãnând,
aºadar, canonul estetic ºi biografia politicã. Din aceastã perspectivã,
luptându-se cu opiniile încetãþenite, identificând, cum spune, valorile
vitale sau agonizante, refuzând o recepþie inerþialã ºi, cu atât mai vârtos,
„viaþa (lor) vegetativã” (în termeni lovinescieni), convins cã istoria lite-
raturii / literarã nu poate fi epuizatã, îºi anunþase vocal intenþia de a cer-
ceta tumultuoasa epocã postbelicã, supusã unui viol istoric. Critic cu
program, Ion Simuþ deschisese un nou ºi atractiv ºantier, riscând un pariu
estetic, diagnosticând, ca simptomatolog declarat, „diferenþa specificã”.

Aºteptat, aºadar, cu legitim interes, ca eveniment „incitant”, salu-
tat cu entuziasm, apreciat, cu justeþe, pentru densitate ºi originalitate,
noul sãu volum* (impozant ºi volumetric) a fost, pânã la aceastã orã,
comentat superficial, din pãcate. De fapt, schiþând ipoteza celor patru
literaturi, ideo-criticul orãdean iscase, cu vreo douã decenii în urmã, un
mic seism; dezvoltatã acum, într-o „carte nouã”, provocarea sa rodeºte ºi,
suntem convinºi, va face Istorie. Fiindcã Istoria sa politicã devine o
referinþã obligatorie, „revoluþionând” domeniul, deopotrivã metodologic
ºi conþinutistic, vestejind instrumentalizarea imprecisã. E vorba despre
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o Istorie conceptualã, blindatã documentar, cu numeroase accente ºi
rezolvãri personale, Ion Simuþ constatând cu vizibilã satisfacþie cã „sis-
temul celor patru literaturi” este deja „o lecþie învãþatã” (p. 59). Ideea
încolþise demultiºor, criticul o „divulgase” într-un articol din România
literarã (v. Cele patru literaturi, nr. 29/1993) ºi, firesc, urma demons-
traþia; „reînnoitã” acum, ea e activatã în discursul critic, fãrã a face mare
caz de argumentul prioritãþii, un „orgoliu inutil”, cum ne asigurã însuºi
autorul. 

Ion Simuþ decupeazã seria politicã a literaturilor române post-
belice ºi, negreºit, examineazã contextele în prefacere, vectorizate po-
litic, rezultând o tipologie ca „operaþie cu vectori” (p. 16). Aceastã „carte
nouã” se vrea un eseu despre condiþia literaturii sub dictatura postbe-
licã de la noi, rezultând – ca proiect ambiþios – „o tipologie valabilã pen-
tru orice dictaturã” (p. 303), metabolizând, se înþelege, o imensã biblio-
grafie criticã. Lipsea, observã Ion Simuþ, o descriere adecvatã a raportu-
rilor cu puterea politicã, împãcând douã cerinþe: aplicarea criteriului
estetic ºi explorarea contextului / contextelor politic(e); aºadar, o isto-
rie literarã conceptualã placatã pe „o naraþiune politicã”, constatând –
în cursul de literaturã românã contemporanã (cum era denumit cu
ani în urmã ºi de care s-a ocupat) – cã nu avem de-a face, sub efectul
„infestãrii politice”, cu un peisaj dezolant („saharian” ori „siberian”).

Gândind „altfel”, cu mobile antene sociologice (ca disciplinã
contextualã), Ion Simuþ, implicit, regândeºte seria terminologicã (con-
cepte definitorii, manevrate de mulþi superficial, cu largheþe, supuse
resemantizãrii). Prin „noua conceptualizare”, de pildã, refuzã termenul
de comunism (ca realitate istoricã, „încarnatã”) ºi vorbeºte despre o dic-
taturã socialistã / socialism dinastic; pune în discuþie iluzia unitãþii, acea
frazã-mit lansatã de G. Cãlinescu în „timpuri de suferinþã naþionalã”,
potrivit cãruia literatura noastrã ar fi „una ºi indivizibilã” ºi descoperã,
în cuprinsul ei, o serie geograficã (prin proliferarea regionalismelor), o
serie istoricã (epoci distincte, cu literaturi diferite, succesive într-o vizi-
une didacticistã) ºi o serie tipologicã (genologicã), devoalându-i diversi-
ficarea, fãrã a repudia – din unghiul sociologiei recepþiei – paraliteratura,
subliteratura, literatura de masã etc.

Cum spuneam, Ion Simuþ e interesat acum/ aici de seria poli-
ticã, atent la meteorologia politicã, la cutremurele fundalului istoric,
refuzând net falsele etichete, de largã circulaþie ºi notând ferm cã
grandiosul „proiect comunist” a fost, de fapt, „o variantã dictatorialã ºi
paradoxalã de socialism” (p. 441). „Nu am avut comunism propriu-zis în
România”, scrie el (p. 25) ºi „scopul nu a fost atins” (p. 30). Fenomenul
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totalitar, ca socialism dictatorial, etapizat (1945-1989), pe model stalinist,
s-a hrãnit cu iluzia unui comunism imaginar, intangibil, chit cã
numeroºi politologi (prestigioºi) invocã obsesiv-inerþial comunismul
românesc sau naþional-comunismul, ca denumiri improprii (p. 221).
Opþiunea lui Simuþ, ca „modestã propunere” (p. 35), e limpede: el,
fiºând conºtiincios documentele de partid, observã cã nici ceauºismul
nu a pretins cã ar fi atins faza comunistã (spre care, ne amintim, urcam
„în zbor”, într-un viitor incert). În consecinþã, respinge utilizarea
„frauduloasã” a termenului ºi, descriindu-i „istoria stranie” (cf. L. Boia)
sau „coºmarul istoric” (cf. Vl. Tismãneanu), opteazã rãspicat pentru
socialismul dictatorial. Cautã, desigur, aliaþi, convocaþi pentru decon-
struirea unor stereotipuri, foind, legitimant, în „metanaraþiunea comu-
nistã”, pentru a descrie riguros „un fel de socialism” (p. 34) într-o soci-
etate impermeabilã ºi pentru a ajunge la un „diagnostic corect”. Printre
ei, Vlad Georgescu, Florin Constantiniu cu al lor socialism dinastic (la
ultimul, degenerând în monarhie dinasticã), Marta Petreu ºi chiar, une-
ori, Vladimir Tismãneanu, cu „socialismul de stat”. Dar Ion Simuþ nu se
iluzioneazã; ºtie prea bine cã „toatã lumea” vorbeºte / va vorbi abundent
despre fictivul comunism românesc, fie el ºi mimat (ca nouã formã fãrã
fond). În plus, existã, negreºit, o ideologie comunistã ºi chiar ºi o litera-
turã comunistã, încât dislocarea – prin resemantizare – acestor etichete
false, sedimentate e puþin probabilã. Dar începutul, sã recunoaºtem, a
fost fãcut!

Impecabil documentatã, canavaua istoricã a perioadei (1945-
1989) dezvãluie cronologic „imaginea regimului politic despre el
însuºi” (pp. 159-188) de la cucerirea puterii politice pânã la ultimul
Congres. Ion Simuþ sesizeazã „o încheiere ambivalentã” a Tezelor pen-
tru Congresul al XIV-lea al PCR, documentele de partid menþionând, ca
proces legic, fie mersul omenirii spre socialism („viitorul omenirii”), fie
drumul glorios spre „visul de aur” – comunismul. Evident, amintitul
interval, debutând prin sovietizare ca „proces fãþiº” (p. 196), are „o
evoluþie segmentatã” (p. 231), motiv de a fixa, în efortul de etapizare,
câteva „tronsoane temporale” (ca borne politice) precum: perioada sta-
linistã, desovietizarea lentã, liberalizarea perversã ºi socialismul dinas-
tic. Bineînþeles, Ion Simuþ trece în revistã numeroasele controverse
privind periodizarea, rãsfrântã în „mersul” literaturii, etapizatã, la rându-i.
E de reþinut inteligenta disociere privind destalinizarea politicã ºi cea
culturalã (p. 228) în intervalul 1953-1965, apoi mica liberalizare (1965-
iulie 1971), „de faþadã”, dar profitabilã pentru culturã, urmatã de „coti-
tura nefastã” a revoluþiei culturale, Tezele din iulie având „relevanþã” (p.
83), forþând, prin voinþã dirijistã, controlul de partid ºi o progresivã ideolo-
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gizare (redogmatizare). Concluzia lui Simuþ este inatacabilã: nu putem
ignora conjuncturile, încât astfel de indicii cronologice, limpezind – prin
binevenite accente ºi nuanþe – epoca, evitã capcana unui tratament omo-
genizant, ca „bloc temporal unitar” (p. 77). În „etuva” socialismului dictato-
rial („de dezvoltare”, ar zice, expeditiv, Viorel Roman, ºtergând cu buretele
represivitatea regimului), sub „presiunea fluctuantã” a factorului politic
(cum constatase ºi E. Negrici), literatura avea imperioase sarcini propagan-
distice, îmbrãþiºând militantismul, nu pluralismul ideologic. ªi Tudor
Arghezi, reamintim, nota, în 1929 (v. Politica ºi literatura, în Ramuri), cã
„literatura nu are a se felicita în raporturile cu politica în nicio formã”.
Încât, ºtiind prea bine cã „istoria literaturii se scrie altfel decât Istoria, dar
nu fãrã istorie” (p. 78), Ion Simuþ va cerceta „efectele de serã ale dictaturii”
(p. 53), interesat de literaturã, de „atitudinea conþinutã în literaturã” (p. 44),
de „gradualitatea” participãrii ºi mai puþin de biografia autorilor. El se vrea
(ºi este!) un critic „de diagnostic”, observând cã „alungatã pe uºã din
ecuaþia deterministã a unui mod de a gândi existenþa literarã în comunism,
politica revine pe fereastrã” (v. Simptomele actualitãþii literare, 2007, p.
69). În consecinþã, o istorie politicã se anunþã ca inevitabilã, inventariind
ºi cortegiul de simptome din „postcomunism” (derutã, confuzii, contes-
taþii etc.). Dintre „istoriile literare” (tentative recente), enumerã „panora-
ma” lui M.V. Buciu (ca film estetic), colecþia de portrete ale lui I. Holban sau
conceptul integrator al modernitãþii, în accepþia extensivã a lui I.B. Lefter;
va stãrui, însã, asupra tezei lui Alex ªtefãnescu, acesta, de pe baricadele anti-
comunismului, acreditând o ciudatã existenþã paralelã, literatura nefiind
debitoare regimului.* Or, anticomunismul, noteazã sec I. Simuþ, este
„dependent de comunism” (p. 7).

* În Simptomele actualitãþii literare (Biblioteca Revistei Familia, Oradea, 2007), pre-
luând un titlu cu care cochetase Alex ªtefãnescu pentru Istoria sa, dupã tentativa riz-
ibilã, abandonatã a „exactitãþii” (v. Ce s-a întâmplat cu literatura românã în timpul
comunismului), Ion Simuþ observã, corect, cã autorul Preludiu-ului (1977) ºi-a oferit cu
tenacitate, aplicat, în tranºeele criticii de întâmpinare „un lung preludiu” (p. 64) tocmai
în vederea Istoriei sale, ca Istorie de valori (p. 85), dovedindu-se colocvial, ludic, un bun
prozator, cu talent portretistic ºi critic de gust (cu unele refuzuri greu de explicat),
oricum repulsiv faþã de teoria literaturii sau postmodernism, dar gustând – din plin –
bucuria literaturii! Am recapitulat aceste ºtiute constatãri, deoarece despãrþind hotãrât
(etanº?) politica / politicul de estetic, semnatarul Istoriei (1941-2000) evidenþiazã toc-
mai drama acestei literaturi „supravieþuitoare”, avertizându-ne, paradoxal, cã literatura,
în intervalul pomenit, „nu datoreazã nimic regimului comunist”! Ion Simuþ, lãudând
opus-ul, adevãrat album cu scriitori, stârnind controverse bogate, se simte obligat sã
precizeze: literatura a fost „constrânsã sã existe în funcþie de regimul comunist” (p. 68).
Consecvent tezei sale, criticul orãdean a defriºat terenul în vederea unei Istorii politice
a literaturii noastre postbelice, deocamdatã fragmentarã, chestionând acum „tetrada”.
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Pornind de la aceste premise, el pune în discuþie amintita
„tetradã” / „cele patru literaturi” (oportunistã, evazionistã, subversivã ºi
disidentã, înglobând ºi literatura exilului), conjugând astfel politicul ºi
esteticul, de la conformismul ruºinos ºi oportunismul endemic la inde-
cizia evazioniºtilor (ispitiþi de dezimplicare, „vidând” ideologic literatura;
p. 52), de la „politizarea discretã” (p. 48) a duplicitarilor la violentul
mesaj contestatar al opozanþilor. Opereazã apoi o „distincþie categoricã”
(p. 303) între comanda socialã, ca principiu sociologic al oricãrei
epoci literare ºi comanda politico-ideologicã, cu fine comentarii asupra
unui bãtãtorit concept-alibi, în vogã încã, fãrã a fi ºi o noþiune utilizabilã,
deºi impusã în uzul general: rezistenþa prin culturã. O rezervaþie, sã
concedem, „onorabilã”, prin acest estetism retractil, autonomist, nepre-
supunând ofensivitate ºi angajare. Chiar Monica Lovinescu, îmbrãþiºând
rãzboinic est-etica, acuza lovinescianul principiu autonomist ca fiind un
concept „leneº”, adorând gratuitatea esteticã. Parantetic, sã notãm cã
noul val critic, propunând o discuþie „fãrã menajamente ideologice” (cf.
Alex Goldiº), nu se împacã cu ideea, considerând, nu fãrã temei, cã
Eugen Lovinescu a fost folosit (abuziv) în „lupte tactice”; încât în opera
sa (de sociolog amator), recititã ºi recontextualizatã azi, el face mai
degrabã figura unui „avocat al interdependenþelor”, demonstra Teodora
Dumitru într-o carte recentã, sesizând „licenþa modernistã” a criticului
ºi „direcþionismul” sãu în numele proiectului liberal, optimist ºi civiliza-
tor. Ceea ce e de reþinut din aceastã interminabilã gâlceavã vizeazã lãu-
dabila demnitate scriitoriceascã (rarissimã), încât Ion Simuþ sugereazã,
culegând exemple luminoase, dintr-o „lume moralã paralelã” (p. 279), o
Antologie a demnitãþii, contrapusã celei întocmite de V. Ierunca (An-
tologia ruºinii).

Cu rãbdare birocraticã (am zice) ºi neclintitã seriozitate ardele-
neascã, Ion Simuþ purcede la o spectaculoasã detectivisticã ºi propune
câteva reparaþii, identificând „calchieri nemãrturisite” (p. 57). De pildã,
adjectivul aservitã, folosit de E. Negrici, vine, prin „reciclare”, de la M.
Roller; când acelaºi critic vorbeºte de literaturã toleratã „sub comu-
nism”, împrumutul, se pare, vine de la Mircea Iorgulescu care dez-
voltase ideea unei culturi tolerate, chit cã Simuþ gãseºte inoperant ter-
menul ºi acuzã „precaritatea conceptualã” (p. 56). Sunt, desigur, sin-
tagme descriptive, vagi, numind atitudinea regimului faþã de literaturã.
Ion Simuþ face observaþia esenþialã (p. 56) cã în demersul sãu va fi vorba
de atitudinea literaturii / literaþilor faþã de puterea politicã, într-o soci-
etatea închisã, exasperantã, evitând sau nu „impactul ideologic”. Sã mai
semnalãm, în treacãt, cã îl repune în drepturi pe M. Niþescu, semnatarul
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unei prime Istorii politice (e drept, fragmentarã), invocând o mitologie
a comunismului, datornic rãmânând L. Boia.

În secvenþa rezervatã Instituþiilor politice, ca „instituþii ale suspi-
ciunii” (Partidul unic, Securitatea, Cenzura), noteazã cã prin „evantaiul
larg” de preocupãri, prin documentele arhivate (manipulate sau folosite
profesionist), se scrie „o nouã Istorie literarã” (p. 141). Dosarul „enorm”
al lui Preda (p. 119), cazul Þepeneag, cel care „ºi-a fãcut de cap în Þara
româneascã” (stenogramã, 1970), inflexibilul Buzura, cu cei 56 de
turnãtori zeloºi, supravegherea celor care erau un „pericol ideologic”,
îndeosebi subversivii ºi disidenþii etc., denotã vigilenþa organelor, de
multe ori derizorie, culegând informaþii anecdotice, inutile. Cum „niciun
text nu este inocent” (p. 142), era firesc ca Simuþ sã insiste asupra
fenomenului cenzurii, devenit – prin folclorizare – o metanaraþiune
eroicã. ªi Liviu Maliþa, încercând sã ne convingã cã ar fi existat o „litera-
turã ereticã”, publicatã, totuºi, oferea, în dipticul sãu, o abordare sis-
temicã, acoperind intervalul 1949-1977, subliniind cã, în pofida unor
criterii fluctuante (prohibitive / orientative), baza doctrinarã inflexibilã
asigura coerenþa mecanismelor instituþionale. Au fost, aºadar, cazuri
particulare* ºi lectori specializaþi, edituri cu variabile cote de încredere,
consecinþe benefice (amintind aici, pe urmele lui Lev Lossef, de „efec-
tul de zgomot” ºi ecoul publicitar al „interziºilor”), dar ºi intervenþii cas-
tratoare, inclusiv autocenzura sau anihilante (cenzura posteditorialã),
îndreptãþind sintagma liberalismului controlat despre care pomenea
Anneli Ute Gabanyi, e drept restrânsã, inexplicabil, la intervalul 1960-
1965.

În fine, decupând seria politicã, Ion Simuþ recomandã, ca
soluþie onestã, „tratarea separatã a celor patru tipuri de literaturã” (p.
54), observând cã istoriile postcãlinesciene ignorã diferenþierea, prin
stil ºi vocaþie moralã, a discursurilor literare postbelice. Sub umbrela „lit-
eraturii în totalitarism” (cf. Ana Selejan) sau a izolãrii sanitare a „litera-
turii bune” (cf. Mircea Popa), aceste serii – „incompatibile ºi incongru-
ente” – sunt tratate, de regulã, de-a valma. Marea problemã e cã litera-
turile sunt „amestecate”, va recunoaºte însuºi Simuþ, ºi cã unii autori s-au
manifestat, succesiv sau concomitent, în mai multe „literaturi”, sub-

* Prefaþând antologia criticã dedicatã lui Augustin Buzura (editura Tracus Arte, 2017),
pe care a ºi alcãtuit-o, Angela Martin observa cã înºiºi criticii, pentru a deturna atenþia
oficialã, au „ecranat” adevãratul mesaj politic, constrânºi de o interpretare prudentã.
Astfel, „subversiunea se blureazã”, scrie Angela Martin, dar incontrolabilul prozator,
radicalizându-ºi mesajul, a devenit foarte popular, cãutat de public, cenzura neputând
bloca ºi „libertatea de receptare”.
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minând ipoteticul lor paralelism. Iatã, evoluþia „ofensivã” a poeziei lui
Mircea Dinescu ilustreazã convingãtor acest traseu (pe ruta evazionism›
subversivitate› disidenþã), caz invocat chiar de exeget, cu observaþia cã,
îndatoratã unor conjuncturi ºi interferenþe, poezia sa, din pãcate, este în
suferinþã (declinul, recunoscut de pricepãtori, fiind mascat de zarva pu-
blicitarã).

Certamente, raporturile literaturii cu puterea politicã sunt ten-
sionate, cu reacþii fluctuante, cãutând, printre anomaliile deopotrivã
politice ºi literare, modalitãþi de salvare. Ar fi un gest ipocrit a nu re-
cunoaºte coabitarea lor, însãºi autonomia esteticului, invocatã obsesiv-
strategic, fiind o reacþie politicã. Aºa fiind, ideea lui Ion Simuþ, nota
Mihai Zamfir, prefigureazã / anunþã „cadrul în care vor trebui sã se miºte
viitoarele sinteze”. Iar chestionarea tetradei, fãrã a coborî în specioase
analize de text este chiar miza acestui volum.

Literatura oportunistã, acumulând – în timp – o imensã macu-
laturã, livratã sub eticheta proletcultismului ºi a realismului socialist,
ambele ca „nume oficiale” (p. 316), subordonatã propagandei sub un
întreit aspect (politic, moral, estetic) a fost, evident, „pro-comunistã”,
ameninþatã de uniformizare ºi mediocrizare. Totuºi, capabilã de o
„rafinare a oportunismului”, despãrþindu-se, la un moment dat, nu fãrã
convulsii, de canonul proletcultist. Literatura evazionistã, posibilã abia
dupã 1960 (p. 351), crede nesmintit în autonomia esteticului (p. 350),
singura, de fapt, evoluând în „vid ideologic”, acceptatã, dupã anii de
„duºmãnie”, ca „tovarãº de drum” (p. 353), o soluþie pasivã (p. 360), fãrã
mesaj, bucurându-se de permisivitate. A „funcþionat” ca alternativã, cu
alt limbaj, neglijabilã ca atitudine politicã („moale”), stârnind, se ºtie,
reacþia lui Marin Preda, în rãzboi cu „fãcãtorii de cuvinte”. Refuzând tri-
butul politic, formalismul estetic (dorindu-se apolitic), plonjând în in-
ventivitate fantastã ºi oniric, a ignorat „fatalitatea relaþiei” (vorba predistã)
ºi s-a sustras mesajului comunizant. „Maladia evazionismului”, ca tãcere
politicã, poate fi atacatã, însã, ºi din unghiul utilitarismului, cum sugera
Virgil Nemoianu (literatura dovedindu-ºi, în ochii organelor, „utilitatea
socialã ºi politicã” prin instrumentalizare), dar ºi ca neimplicare civicã,
culpabilã de abandon, dezinteresatã de soarta colectivitãþii. Odatã cu
înlocuirea criteriului de clasã cu cel naþional, explicã Mircea Martin, a
fost posibil acest refugiu estetic („estetismul socialist”) ca alternativã la
dogmatismul ºi conformismul ideologic. Cu observaþia, subliniatã
corectiv de Ion Simuþ, cã evazionismul nu a fost „o soluþie generalã” (p.
355). Dãm ºi un exemplu. Înscriindu-l pe C. Abãluþã pe lista
evazioniºtilor „notorii” (p. 277), Ion Simuþ pomeneºte, în treacãt, de
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retragerea volumului Unu.* Dar, surprizã, numele lui Constantin
Abãluþã apare într-o notã a Securitãþii din 10 decembrie 1977, reprodusã
de T. Urian ºi comentatã (în Caietele Columna, nr. 83/2/2017), pe un
ton „mâhnit”, de Gh. Grigurcu, poetul „evazionist”, „mult preþuit” de
criticul din Amarul Târg, figurând (alãturi de E. Barbu, Marin Preda º.a.)
printre cei care au luat „atitudine”, condamnând fenomenul Goma
(vezi Paul Goma-75, Dosarul unui iubiri târzii; volum îngrijit de Flori
Bãlãnescu, 2010).

Literatura subversivã, chiar dacã azi, la relecturã, „nu ne mai
pare atât de subversivã” (cum constatase, caustic, M. Sin), semnase tacit,
neîndoielnic, un pact cu cititorul inteligent, inventând strategii ºi
rafinând limbajul: esopism, discurs enigmistic, oblic, aluziv etc.,
invitând la decriptare. Ceea ce E. Negrici numea o patologie stilisticã
totalitarã, contorsionatã, cu gratuitãþi suspecte ºi narcisism, fetiºizând
esteticul, obliga ºi la o scriiturã acrobaticã, pe dedesupt (ar fi zis
Arghezi), cu potenþial subversiv, uneori supralicitat, alteori inventat, în
contrast evident cu directeþea literaturii de piaþã. Oricum, o „armã
bizantinã” (cf. V. Ierunca). O comunicare aproape clandestinã într-o
societate închisã, satisfãcând – subliniazã I. Simuþ – condiþia de a fi pub-
licatã ºi difuzatã. Constatând cã „scriitorii subversivi sunt disidenþi
potenþiali” (p. 390), criticul atrage atenþia cã subversivitatea „se poate
dizolva în evazionism” (p. 392).

Cum disidenþa nu poate fi discutatã separat de exil (p. 401), în
secþiunea rezervatã literaturii disidente ºi literaturii exilului, Simuþ
vine (p. 395) cu o precizare necesarã; el discutã literatura disidentã, nu
cazurile, sub atracþia biograficului, unor intelectuali disidenþi. Aºadar,
nu disidenþa „de partid” sau cea strict politicã (rezistenþa din munþi),
fãrã a împãrtãºi ideea, de circulaþie într-o vreme, cã singura literaturã
valabilã ar fi cea din exil; observând, însã, cã cele douã literaturi sunt
„diferite ca valoare esteticã ºi þinutã moralã” (p. 15). Într-o posibilã isto-
rie a disidenþei literare, el propune, înainte de „fenomenul Goma”,

* În volumul-dialog, pornit (în 2011) la Club A, provocat de un cristian (Drumul furni-
cilor ºi câteva escale printre nori, Casa de pariuri literare, Bucureºti, 2017), Constantin
Abãluþã lãmureºte „dedesupturile” retragerii volumului Unu (Editura Cartea
Româneascã, 1970), aproape epuizat (p. 59). Apãruse, însã, pe listã, în urma unui
coflict cu Liviu Cãlin, redactorul-ºef al editurii Eminescu, acolo unde C. Abãluþã avea un
volum contractat. Cum acel contract a fost rupt unilateral, informeazã poetul (p. 60),
urma un proces, cu acordul lui Zaharia Stancu, preºedintele Uniunii Scriitorilor. Ar fi
fost „primul proces în care un scriitor acuza o editurã de stat cã nu-i respectã drep-
turile”! Or, editura Eminescu îl „pârâse” la foruri iar apariþia listei „l-a demobilizat total”
(p. 60).
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patru nume: Vasile Voiculescu, Victor
Valeriu Martinescu, Pãstorel Teodorea-
nu, Radu Gyr, plus Blaga (ca literaturã de
sertar). Cazul Gyr meritã un scurt popas,
deoarece din placheta Stele pentru leagãn
(apãrutã în 1936), reeditatã recent de
Fundaþia Justin Pârvu, aflãm, într-o notã
iscãlitã de Radu Popa, nepotul poetului, cã
manuscrisele au fost dosite într-o „sacoºã
cu ceva”, încredinþatã – vreme de nouã ani
– unei colege a mamei sale, locuind în
blocul Securitãþii! ªi cã poemul Ridicã-te,
Gheorghe, ridicã-te, Ioane, botezat iniþial
Manifest, a fost pitit într-o undiþã, depozi-
tatã în colþul camerei! Soarta disidenþilor
era ºtiutã: fie închisoarea (într-o primã
etapã), fie „exilul ca pedeapsã” (p. 407),
conchide Ion Simuþ, datã fiind teza, fixatã
mentalitar, a eternizãrii socialismului, acel
„mit al situaþiei ireversibile” despre care
amintea, repetat, ºi Adrian Marino. Aºa
fiind, un Dinu Sãraru riscase o profeþie,
convins cã „nici un scriitor disident nu va
intra în istoria literaturii”. Replicându-i,
Monica Lovinescu se întreba, cu jucatã
candoare, „cum se va aranja cu
strãinãtãþile?” Iatã cã evenimentele din
decembrie ’89 au tranºat chestiunea, dar
cutremurul Goma (cel îndelung „aºtep-
tat”, în ochii exilului), ori Dorin Tudoran,
exprimat ca disident înainte de exilare (p.
434), ilustreazã galeria, slab populatã, a
„ereticilor activi”. Mai mult, Culoarea
curcubeului 77 ar fi, scrie Flori Bãlãnescu,
„documentul demnitãþii româneºti în vre-
mea comunismului ceauºist”. Cu regretul,
subliniat de I. Simuþ, cã resentimentarul
Goma, blocat în trecut, în „compromitere
progresivã”, nu are parte de o discuþie apli-
catã, explorând relieful estetic al operei.
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Criticul orãdean ne rãmâne dator cu o largã cuprindere a exilu-
lui, radiografiind, sperãm, într-o viitoare exegezã, tensiunile ºi fricþiu-
nile unor grupuscule, mãcinându-se reciproc, cultivând chiar „politica
epurãrilor”, cum constatase Mihai Dinu Gheorghiu; deocamdatã ne
oferã o foarte utilã cronologie a exilului literar postbelic, acceptând, pe
urmele lui L. Ulici, cele trei valuri ºi notând cã perioada ceauºistã, din
pricini ºtiute, a stimulat un exil „progresiv crescut” (p. 428).

Bineînþeles, nu putea lipsi din acest evantai problematic
chestiunea canonului ºi, implicit, a revizuirilor, de „interes neslãbit”,
dupã G. Dimisianu, surdinizatã în anii din urmã, dupã I. Simuþ. Autorul
„literaturilor” mizeazã rãspicat pe canonul estetic al neomodernismului,
contestat cu înverºunare de postmoderniºti; deºi anticanonici prin
definiþie, nãdãjduiau în schimbarea lui. El, evident, nu este „opera” dic-
taturii postbelice, ci al echipei de critici care, dupã hiatusul pro-
letcultist, a pus umãrul la restauraþia esteticului. Din nou, Simuþ inter-
vine corectiv, blamând o confuzie (p. 463) cu viaþã lungã: schimbãrile
în canon (erodãri, infiltrãri frauduloase, cãderi în rang, uzura moralã,
substituþii, posibile rocade etc., simplificând „lista canonicilor”) nu
înseamnã ºi schimbarea de canon, ajustat spiritului epocii. Fiindcã, o
spunea încã E. Lovinescu, la 1915, „simþul relativitãþilor omeneºti” ne
obligã sã þinem seama de legãtura literaturii cu „vremea” ei, impunând
necesarele revizuiri, ca metabolism cultural normal. Prin relecturã (cf.
Matei Cãlinescu), prin revizitare (cf. Mircea Martin) se iscã „turbulenþe”
în canon, acesta fiind „un precipitat al revizuirilor” (p. 59). Simuþ se
amuzã contemplând opintirile unor confraþi întru lãrgirea canonului.
El, ca „pesimist decent” nu ezitã a reconfirma o mai veche ºi înflãcãratã
Declaraþie de dragoste pentru generaþia ’60, generaþie prin care – ne
asigura Alex Goldiº – realismul socialist, dupã 1965, „devine istorie”.
Simuþ, în efortul sãu clarificator, vede niþel altfel lucrurile. Întâi, accep-
tând realismul socialist ca realism partinic (p. 211), exclusivist, tem-
perând, totuºi, ferocitatea primilor ani dogmatici (1948-1953), el ni se
înfãþiºeazã ca „proletcultism remaniat” (p. 33). Proletcultismul ridicã
alte probleme, desprinzându-se de sensul iniþial, „originar” (p. 328) ºi,
în consecinþã, „altfel înþeles” la noi, deloc avangardist, antipartinic pre-
cum în viziunea pãrintelui sãu, Bogdanov. Fãrã „întemeiere organiza-
toricã”, dãdea asigurãri M. Beniuc, el a bântuit „pânã în 1956” (citim la
pagina 325) sau chiar pânã în 1964 (p. 319), fiind renegat de realismul
socialist, persistând, acesta, pânã în ’89 (p. 329). Dilema persistã ºi ea:
Proletcultism, folosit impropriu ºi repudiat sau realism socialist (con-
cept oficial, însemnând un proletcultism reformat, emancipat,
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rebotezat)? Ar însemna, zice împãciuitor Simuþ, sã cãdem într-un „exces
de subtilitate” (p. 318) agãþându-ne de acest moft dilematic; în fond, ter-
menul de proletcultism poate fi folosit, „chiar foarte bine” (p. 212), fiind
vorba de o sinonimie în esenþã cu realismul socialist, iar literatura opor-
tunistã, oricum, „le înglobeazã” (p. 331). Dacã pomenim ºi de corul
vociferant al neoproletcultiºtilor, invocaþi de Monica Lovinescu,
impunând un „proletcultism de tip nou”, „proletcultizând” sub
acoperire politicã (v. Unde scurte, III, Posteritatea contemporanã,
Humanitas, 1994, p. 297) confuzia se înstãpâneºte ºi zestrea cliºeisticã,
aplicatã otova, deformând sensul prim, anuleazã eforturile sistematiza-
toare. Din fericire, Ion Simuþ are organ „ideologic” ºi, drept dovadã, exe-
cutã sinteza lui Emil Boldan, ridicolã azi, o „comandã politicã evidentã”
(v. Canonul literar proletcultist). Iniþial, un articol de revistã (1961),
„Istoria succintã” a lui Boldan n-a presimþit schimbãrile care vor veni,
constatã Simuþ, indicând repetitiv sursa, reluând supãrãtor trimiterile
(p. 333, 338, 342), lesne de eliminat. Iar schimbãrile n-au întârziat;
„tatonãrile estetice” au rodit, revizuirea dogmatismului ºi recuperarea
modernismului interbelic au impus un „canon subversiv”, fãcând din
generaþia ’60 „centrul vital al literaturii postbelice”. Categoric, „cea mai
cititã”, nãvala publicului fiind „un adevãr sociologic impresionant” (p.
290).*

Prezintã un cert interes ºi „turul de orizont” încercat de simpto-
matologul Ion Simuþ, survolând „literatura românã în economia de
piaþã”, cãzutã sub dictatura comercialã. Critica sa, de diagnostic, reþine
câteva tendinþe, vizibile într-o societate haoticã: declinul poeziei (oare?),
regenerarea ficþiunii dupã inundaþia memorialisticã, autorlâcul,
fenomenul inflaþionar, cruciada revizuirilor (sedusã, la cei interesaþi de
o intransigentã criticã moralã, de negaþionism), ofensiva culturii de
divertisment, turboconsumerismul etc. „Constrâns” de propriul sistem,
recunoaºte (p. 445), sperând cã aceastã „poveste nouã” urmeazã a fi
scrisã cu „concepte potrivite”, prudentul Ion Simuþ îºi expandeazã
tipologia dincolo de ’89, mizând – sub dictatura pieþei – pe posibile
„efecte asemãnãtoare”; punând la lucru „tetrada”, probabil, când va cer-
ceta literatura extrem-contemporanã, cum zice dupã un calc franþu-

* Într-un artiol din Vatra (v. De la „romanul politic” la „marele roman anticomunist”,
nr. 1-2/2017), Mihai Iovãnel, cercetând „menajeria de tranziþie” a „postcomunismului”,
relua o observaþie a lui Sorin Antohi, acesta considerând romanul politic al anilor ’70
„pervers” ºi, sociografic, „net inferior”, propunând „un trecut fictiv, nu doar ficþional”
(apud M. Iovãnel, p. 51); adicã subversiv, demascator, falsificator, departe de „veridici-
tatea” propagandisticã din frescele realismului socialist!



zesc. Examinând, negreºit, ºi alte tentative similare, una foarte proas-
pãtã, divergentã (tot M. Iovãnel, cu „ideologii literare” în postcomu-
nism, MLR, 2017), meritând tot interesul.

Dupã atâtea laude (meritate, neîndoios) ºi câteva mãrunte
observaþii. Un lanþ de întrebãri, de fapt. Înþeles ca „sincopã politicã” (p.
74), proletcultismul s-ar fi întins pânã în 1960, dar, douã pagini mai încolo,
aflãm cã el ar fi încetat în 1956 (p. 76). Poate fi echivalat estetismul
socialist, propus de Mircea Martin, cu evazionismul (p. 285)? Sã creadã
Ion Simuþ cã literatura subversivã n-a fost perceptutã ca atare de cãtre
cenzurã (p. 401)? Mã îndoiesc, complicitãþile ºi „negocierile” au avut
rolul lor, mai cu seamã dupã „volatilizarea” Cenzurii. La pagina 430, Ion
Simuþ afirmã cã „disidenþa nu poate fi decât internã”; aºa fiind, criticul
recunoscând cã era imposibil de a fi publicatã în þarã, ne întrebãm cum
împãcãm cele douã enunþuri. Credem cã ar trebui avutã în vedere ºi lite-
ratura carceralã, evident nu cea de azi. Semnatarul lucrãrii invocã (p.
427) DGLR (I-VI), totuºi, dupã socoteala noastrã, ar fi ºapte volume.
Dupã cum Nicu Ceauºescu n-a fost „fiul cel mare” (p. 180) al cuplului
dictatorial. În schimb, asigurãrile lui Simuþ cã Marin Preda n-ar fi fost,
„cu certitudine”, membru PCR (p. 281), cad. A fost! Observaþii mãrunte,
repet, demne de Anemone Popescu, cârcotaºa orizontistã (e drept, în
travesti!).

Sunt, evident, multe alte surse de consultat* ºi nu cred cã cineva
ar putea cuprinde luxurianta ofertã editorialã. Iatã, de pildã, antologia
lui Aurel Sasu (coordonator de proiect), Liliana Burlacu ºi Doru George
Burlacu (Politicã ºi culturã, Editura ªcoala Ardeleanã, 2016) era dedi-
catã perioadei imediat postbelice, cu „brutala ei deschidere spre anor-
mal”, înregistrând „nãucitoare schimbãri” ºi culegând penibile reacþii
scriitoriceºti (complicitãþi, înregimentãri, instincte punitive).

Strâns organizat, sub o armãturã ideaticã cu solide, de neocolit,
contribuþii personale, volumul lui Ion Simuþ, este o Istorie literarã care
þine cont tocmai de Istorie; sau, mai potrivit, o metaistorie, cum inspirat
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* Presupunem cã, în cercetãrile viitoare, pe aliniamentele deja cucerite, Ion Simuþ va
încerca ºi racordul, teoretico-polemic, cu noul val stângist, din moment ce Alex
Cistelecan ºi Andrei State (coordonatori ai volumului Plante exotice, Editura Tact, 2015)
vorbesc despre „o guvernare autointitulatã comunistã” (p. 5), iar în cuprinsul volumu-
lui, încercând o recuperare a unor figuri româneºti ale teoriei marxiste („o plantã de
import”), Florin Poenaru considera PCR, dogmatizat, vulgarizat ºi rutinizat doctrinar, ca
„partid nemarxist (ºi chiar antimarxist)”, blocând creativitatea de stânga (vol. cit., p.
287). ªi „campaniile” lui M. Ungheanu, un „opozant mecanic” al lui Manolescu, scrie
Simuþ (p. 262), nu pot fi trecute sub tãcere (despre „holocaust”, de pildã), criticul de la
Luceafãrul fiind expediat, chipurile, „în uitare” de N. Manolescu.



scria Cosmin Borza (v. Cultura, nr. 17/4 mai 2017, p. 21), autorul, cu
„disponibilitate combativã”, fiind, se ºtie, protagonistul multor dezba-
teri majore, litigioase. Nu cred, însã, cã impresionanta sa panoramã criti-
cã, anunþând un proiect teoretic de anvergurã, ar fi doar „o reacþie de
orgoliu” (necesarã ºi aceasta, recunosc). În fine, cum foarte multe din
ideile care foiesc în aceastã carte ar merita o discuþie amplã, l-aº contraz-
ice ºi pe Aureliu Goci, acesta fiind convins cã, dupã anii ’90, fenomenul
critic „pare a stagna”, vãduvit de cãrþi deosebite. Judecata e stânjenitor-
nedreaptã (nu vom propune aici un pomelnic de titluri), dar, negreºit,
volumul lui Simuþ este deosebit. Nu doar pentru „reflecþiile antidogma-
tice” sau „foºnetul” unor documente secrete, cum nota admirativ G. Di-
misianu. Meticulosul bihorean se dovedeºte (mereu) informat, nuanþat,
aplicat, luptându-se cu semi-adevãrurile de circulaþie. O recentã ispravã,
scoþând la luminã uitata conferinþã a lui Iustin Popfiu (rostitã în 1867,
abia peste trei ani în volum), reeditatã ºi prefaþatã de Ion Simuþ (v. Iustin
Popfiu, O privire fugitivã preste literatura românã ºi lipsa unei istorii
critice a literaturii române, Biblioteca Revistei Familia, Oradea, 2015)
a stârnit reacþia lui Nicolae Manolescu, contestând precursoriatul.
Marele critic are dreptate: puþinãtatea materiei ºi anemicul spirit critic,
chiar lipsa lui nu puteau justifica titlul. Popfiu nu a dat o istorie criticã,
atunci prematurã, iar Manolescu revendicã, iarãºi îndreptãþit, nu pater-
nitatea conceptului, ci aplicarea lui. Cert, Ion Simuþ lucreazã „în plan
mare” ºi specialitatea lui sunt sintezele, scria concluziv N. Manolescu, în
Istoria criticã. Cu ochi sociologic, reconstituind contextele ºi redis-
tribuind accentele, redutabilul critic orãdean ne-a oferit, prin
Literaturile române postbelice, un titlu de referinþã, ºocant ºi ademeni-
tor, nu doar pentru propriu-i palmares. O carte care ar trebui sã
provoace dezbateri ºi polemici. Deocamdatã, ele întârzie.

Oricum, Simuþ nu se grãbeºte. Încrezãtor în viitorul literaturii,
în pofida deculturalizãrii în marº, el face – ca ardelean temeinic, nicide-
cum un „gestionar pasiv” – Istorie literarã, atent la „vãmile posteritãþii”.
Cartea dedicatã „literaturilor române postbelice” este o solidã con-
tribuþie la marele sãu proiect, vizând, dupã vorba cãlinescianã, spiritul
integral al unei literaturi. Încã la debut (v. Diferenþa specificã, Editura
Dacia, 1982), oferind „o suitã de fragmente critice”, profesorul, atunci,
din Hotar ºtia prea bine ºi o spunea rãspicat: „critica nu se poate lipsi de
circumscrierile istorice”. Respectându-ºi promisiunile, vocea sa autori-
tarã anunþã râvnita „sintezã decisivã”.

Adrian Dinu Rachieru
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Existã în poemele Anei Pop Sîrbu o triplã formulã de adresabilitate:
una vizeazã dialogul monologat cu mama Eleonora, cea plecatã în Marea
Cãlãtorie, cea de-a doua e centratã pe dialogul cu sinele (când poeta îºi
vorbeºte sieºi ca ºi când ar fi un ,,altul”) ºi, în fine, cea de a treia, rezervatã
dialogului cu imaginarul, cu propriile amintiri. Indiferent însã de forma pe
care o îmbracã, acestea pot fi considerate tot atâtea cãlãtorii. Visul exercitã
asupra poetei cam aceeaºi influenþã narcoticã pe care acesta a avut-o
asupra lui Cervantes (reflectat în nemuritorul sãu personaj Don Quijote)
sau asupra lui Calderón de la Barca, în a sa celebrã La vida es sueño: ,,Cu
peniþa însãilezi un vis./Surâzi. Un  rendez-vous cu aproapele,/Cu toate sols-
tiþiile,/Cu o altã Galaxie./Sub voaletã, pulsul, vechile obiceiuri,/Flaconul cu
iluzii.” (Voaleta)

Ana Pop Sîrbu porneºte de la premisa cã moartea subitã a mamei a
luat-o complet pe nepregãtite. De aceea, ca sã nu mai rãmânã surprinsã,
exerseazã intens, se familiarizeazã treptat cu acel ritual al trecerii-petrecerii.
Gestul simbolic al înrãmãrii portretului, al fixãrii în cadru, echivaleazã cu a
pune ordine în lucruri, cu a depune mãrturie asupra propriei existenþe, cu
atitudinea omului responsabil ce lasã în urmã moºtenirea: ,,Repeþi moartea
zi de zi,/Un glorios exerciþiu./Se face dimineaþã,/Înrãmezi portretul,/Pui
levãnþica în cui,/Osteneºti pânã ajungi la el,/Deschizi uºa, te aºezi pe
prag/?i-þi închipui lanuri de rapiþã.../O lume închisã definitiv.” (Exerciþiul)
Întrezãrim aici tihna, bonomia þãranului gospodar ce-ºi admirã din prag
glia, comuniunea acestuia cu pãmântul. Þinând cont de istoria zbuciumatã
a Ardealului, legãtura dintre þãranul ardelean ºi þarinã e dovada legitimãrii
sale. A avea pãmânt înseamnã a-þi justifica ºi perpetua rãdãcinile ºi aparte-
nenþa la neam, a avea un rost, a fi în rând cu lumea, a fi altfel decât veneticul.
Bucuria reîntâlnirii (chiar ºi în imaginar) cu pãmântul, cu Teaca natalã, e o
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bucurie eudemonicã, rezervatã omului simplu,
nepervertit de culturã, dar cu atitudinea filosofu-
lui cu acces la chintesenþã. De aceeaºi bucurie
lãuntricã se lasã pãtrunsã poeta atunci când
creeazã, poezia în sine fiind analogatã cu flacãra
vie, cu pasiunea devoratoare: ,,Te-am cunoscut,
flacãrã!/Alergam spre tine,/În curbura anilor
tineri. (Þãrmul zeilor) 

Exerciþiul amânãrii este ºi un exerciþiu al
întinderii mãºtii, al ,,adaptãrii” acesteia la
(con)text. Nu mai e timp pentru irosire, nu mai e
o vârstã cu timp, nu se mai pãstreazã nimic din
insolenþa ºi din neruºinarea tinereþii, de care
moartea, un termen abstract, nu se lipeºte, ci e
vremea bilanþului sec: ,,Priveliºtea e inertã./
Gesturi tocite,/ Cineva mãrunþeºte eºarfa,/
Fardeazã amnezia […]/ Exersezi amânarea,/
Întinzi masca,/ Pupile obosite./ Pui capul în
palme,/ Asculþi sufletul Cãii Lactee.” (Cu capul în
palme)

Ana Pop Sîrbu percepe poezia, scrisul în
genere ca eudemonie, ca ,,joc secund”. Eude-
monia are acelaºi efect halucinogen ca emoþia es-
teticã. E o eudemonie artistã, intelectualã, rafi-
natã, po(i)eticã. Apoi, eudemonia e în relaþie de
complementaritate cu nostalgia, cu întoarcerea
la valorile perene ºi la trãitul autentic ce rãscolesc
poeta; eudemonie e celebrare a vârstelor creaþiei,
a capacitãþii poetei de a crea verb; e seducþie poet-
icã; e un elogiu libertãþii de a fi. Eudemonia e
totodatã demonia febrilã, apolinicã, ,,nebunia”
bunã, tãcutã, creatoare, ,,nebunia” inspiratã ºi
inspiratoare.

Legat de fascinaþia Anei Pop Sîrbu pentru
zbor, întâlnim în poemele sale motivul omului-
sãgeatã, sãgeata pe verticalã. E însã o sãgeatã
cãreia îi lipseºte arcul (,,propulsorul” spre tãriile
cereºti) ºi mâna vânjoasã a arcaºului, e sãgeata
trasã pe linie moartã, consemnatã sã rãmânã
inertã, un simplu obiect de recuzitã. Omul-sãgea-

Ana Pop Sîrbu,
Eudemonie. Eudaemonia
Traducere, posfaþã, editare
de Aba-Carina Pârlog,
coperta ºi ilustraþiile de
Béla Szakáts
Timiºoara, Ed. David Press
Print, 2016
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tã e aici omul-obiect, sãgeata care se pune în calea zborului, care se opune
lui, e sãgeata sãgetatã, consemnatã la sol, involuatã la stadiul de obstacol:
,,Fluturii nu simt primejdia./Eram sãgeata de care se-mpiedicau,/Mereu se
abãteau de la miez./[…] Era bãtrâneþea arãmie./O vietate, ca oricare alta.”
(Sãgeata)

Cum întâlnirea cu moartea nu este opþionalã, cu toþii fiindu-i datori,
conteazã enorm ca atitudinea pe care o afiºãm vizavi de escatologic sã fie
cea corectã, echilibratã, raþionalã, nonpanicardã. Ana Pop Sîrbu nu se la-
menteazã, ba dimpotrivã, îºi reprimã gândurile sumbre, demonstrându-ºi
cã e capabilã încã de lucruri mãreþe: ,,Azi nu vreau sã mor printre rân-
duri./De dimineaþã, mi-am pieptãnat bine sufletul./[...] Mã voi sui azi în
ultimul tramvai,/Crezând cã-s într-o cãruþã cu fân.” (***) Fragmentul acesta
meritã o analizã aparte, întrucât condenseazã întreaga viziune existenþialis-
tã a poetei: moartea printre rânduri explicã ,,jertfa” simbolicã a creatorului,
ceva din sinele acestuia rãmânând întotdeauna amprentat în creaþie; apoi,
asocierea dintre cãruþa cu fân ºi tramvai (douã mijloace de a cãlãtori), ilus-
treazã întâlnirea ruralului cu urbanul. Ana Pop Sîrbu experimenteazã astfel
starea de rupturã, scindarea. Dacã fundamental e un ,,produs” al ruralitãþii,
prin contaminare devine ,,exponent” al citadinului. Ea se situeazã astfel în
ipostaza omului-rãscruce, a intrusului, ceea ce-i explicã întrucâtva bucu-
ria reþinutã, eudemonia, filtratã etic. Cum satul natal de odinioarã (faþã de
care manifestã ataºament afectiv) nu mai existã, fiind supus, la rându-i,
principiului heraclitean al curgerii, poeta îl recompune la nivel de amintiri.
Ca persoanã, nici ea însãºi nu mai este cea din tinereþe, pãrinþii au dispãrut,
de unde alienarea, imposibilitatea de a se mai regãsi în acest topos odini-
oarã idilic, pastoral. La rându-i, oraºul (tentacular, labirintic, rece, inospitalier)
produce alienare, corupe, dezrãdãcineazã, naºte probleme identitare.
Evoluþia de la cãruþa cu fân la tramvai ascunde un întreg proces de eman-
cipare, de ieºire din sine ºi din starea de modestie a þãranului. 

Cel de-al doilea palier al volumului, Peisaj barcelonez, ce debuteazã
cu poemul Cealaltã inimã, potenþeazã scindarea Anei Pop Sîrbu prin spo-
rirea afectivitãþii. Copila de þãran de odinioarã, fascinatã de apusuri, de vâl-
cele ºi de drumeaguri, e doamna cu gusturi rafinate de-acum, cea care as-
cultã muzicã de Händel, participã activ la ritualul ceaiurilor alãturi de lu-
mea bunã, e fascinatã de stilul de viaþã aristocratic. Avem în faþã femeia cru-
cificatã între aici ºi acum ºi atunci ºi acolo, cea în sufletul cãreia bate câte
o inimã pentru fiecare lucru care o impresioneazã ºi de care se simte indi-
solubil legatã. Eudemonia Anei Pop Sîrbu se consumã între cele douã
spaþii-reper: ruralul ºi citadinul. Fiecãruia îi aparþine, însã nu în totalitate, pe
deplin. De aici ºi regretul, starea de rãscruce, identitãþile multiple, bucuria
temperatã.



Spre deosebire de satul ºi de oraºul autohton, Barcelona reprezintã
spaþiul catalan ,,neutru”, cel care pune-n funcþiune o altã ,,inimã” a scrii-
toarei. Dacã iniþial cunoaºte Spania doar din lecturi, acum Ana Pop Sîrbu
are ocazia sã cãlãtoreascã în realitate, sã experimenteze masiv la faþa locu-
lui. Existã trei tipuri de cãlãtorii fundamentale pe care le întreprinde poeta:
1.cãlãtoria în spaþiul geografic strict delimitat; 2.cãlãtoria în Poezie ºi în
pagina cãrþii: 3.cãlãtoria nostalgicã înapoi în timp. Acestora li se adaugã
pregãtirile pentru Marea Cãlãtorie. Toate sunt cãlãtorii eudemonice, cu
amprentã, cu impact direct. 

În cartea Anei Pop Sîrbu, fiecare cãlãtorie este în acelaºi timp iniþiere,
moarte ºi (re)naºtere simbolicã: ,,Smirnã, tãmâie, litere/[...] Surâsul meu
lâng-un portocal/Aºteptând, pãguboasã,/Cealaltã umbrã…” (Pãsãri para-
disiace) Ca ºi în cazul celorlalte cãlãtorii, deplasarea în Spania e privitã ºi ea
ca ,,amânare”, ca ,,abatere” de la calea fireascã, ca tihnã pentru suflet, ca
metodã ineditã de ,,îndestulare” a inimii. E þara lui Don Quijote, marele
eudemoniac, e spaþiul geografic de legendã ce conservã urmele trecerii
Cavalerului: ,,Umbrele zvâcnesc în La Mancha”, ,,Scutul de pe colinã” (Cru-
ciaþii), ,,Firavã armurã am/Printre pini.” (Platanii), ,,Prizonierã lãncii ºi
arpegiilor.” (Istoria rugineºte).  Întâlnirea cu fabuloasa Barcelonã, cu ten-
taþiile marii metropole (arterele, pinii, platanii, ,,Hamacul, viola da gamba“-
Viola da gamba, Dali, Picasso, López) care o copleºesc, declanºeazã în-
doiala, nevoia poetei de a se convinge cã ceea ce trãieºte e aievea ºi nu o hi-
merã: ,,Eºti tu, între talgere. Cu degetele/Baþi ritmul acestui oraº.” (idem)
Cãlãtoria realã prin Barcelona e dublatã de cãlãtoria în imaginar Cu
pleoapele închise. E cãlãtoria de tip punte între ceea ce experimenteazã
poeta în spaþiul catalan ºi lumea artei, prin definiþie spaþiu ºi limbaj univer-
sal: ,,Atâtea resemnãri pânã la carotida/Care te supravegheazã zilnic.”
Rezultã de aici ideea emoþiei estetice care pune stãpânire pe om pânã la a-
l face incapabil sã mai articuleze, ideea eudemoniei ca bucurie sublimatã
în Artã. În Spania poezia coboarã în arenã, mistuie, ºubrezeºte, ,,rugineºte”
pe interior, pentru ca în final sã ucidã; poezia e ardere de tot, poetul, tore-
ador: ,,Poezia e ca o coridã pe þãrm.” (Corida)

Legat de eticã, chiar ºi în spaþiul catalan, Ana Pop Sîrbu nu poate sã
renunþe la sentimentul culpei, al vinovãþiei ºi al regretelor tardive cã ar fi
putut face mai mult pentru mama sa cât timp aceasta se afla în viaþã: ,,ecoul
culpelor mele” (Pescãruº barcelonez) Tot în spiritul moralei, poeta
lanseazã o afimaþie contrariantã, potrivit cãreia ,,Adevãrul/Niciodatã nu a
fost el însuºi.” (***) Ce rezultã de aici? Fie ideea nesinceritãþii adevãrului cu
el însuºi (de unde adevãrul prefãcut, mãsluit, duplicitar), fie incapacitatea
acestuia de a se ridica la înãlþimea standardelor de onestitate.
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Ana Pop Sîrbu, cea care are oroare de ridicol, nu îºi permite sã devi-
nã euforicã, sã facã exces de eudemonie. Cunoscându-ºi locul ca poetã, ea
nu epateazã, nu pluseazã, fiind lipsitã de îndârjirea de a crea oricum ºi în
orice condiþii: ,,Sunt doar o scriere printre plante mici./Nu prea am loc pe
fotoliile/Pe care stau alte cuvinte./Printre degete mi se preling/Vocale ºi
consoane.Venele mã cautã./Crezul meu poetic le uitã.” (Plante mici) 

În fine, cel de-al treilea palier pe care se structureazã Eudemonia,
Cãlãtoriapune în operã aventura scrisului. Ochiuleste cel care urmãreºte
întregul proces, de unde existenþa binomului privitor-privit. Dacã în pri-
vinþa adevãrului uman lucrurile sunt relative, în cazul divinitãþii Adevãrul
este doar unul, etern ºi imuabil. Invocaþia din Cu capul în poveste ne
transpune în faþa icoanei Mântuitorului Iisus Hristos pictatã de Andrei
Rubliov: ,,Doamne, de ieri ºi de azi ºi de-acum,/Eram ºi mamã, ºi singurãtate
ºi copilul rãtãcit./Dintr-o salã de aºteptare. Strigam nopþii,/Care începea sã
fie ziuã. Strigam pe rând./Nu-þi mai vedeam nici faþa, nici lemnul din
tine,/Ochiul stâng mã vedea, ochiul drept se-nchidea.” 

Mama devine personajul intens focalizat în acest ultim capitol al
cãrþii, deºi nu puþine sunt cazurile în care poeta, folosind dubla adresabili-
tate, îi vorbeºte mamei defuncte ca ºi când ar fi prezentã, dar ºi sieºi. O de-
monstreazã între altele Fire de pãmânt(,,Formã nu ai, gesturi nu ai,/Numai
jumãtate de suflet/Stã direct pe inima mea.”),Clopot submarin (,,Pãmântul
din pãrul tãu/Nu mã mai vede.”), Cãrarea (,,Cineva îþi lãrgeºte
cãrarea./Prunii, nucii, amiaza, noaptea/Te mãsoarã lung.”), Þinutul
Orionului (,,Ai ajuns într-un þinut al Orionului./Un zvâcnet, o albãstrime”),
Întregul scufundat (,,Cãlãtoreºti.../Vezi aburi, naºteri, dupã-
amieze,/Corãbii, sanctuare, cuvinte micºorate,/Sfialã, aºtri nenãscuþi, lumi-
na caravanelor,/Sclavi, temple, osuare, aduceri-aminte, palori,/Þãrmuri, spi-
rale, purpurã, întregul scufundat,/Memoria, apusul, icoane, lunatici,/Bolþi
de apã, catedrale, tãieturi,/Harpe, bãrci, nume, principi, stele,/Plãcuþe, tobe,
atingeri, coline, canguri,/Sincucigaºi./Toate în mãrime naturalã.”), Femeia
din vis (,,În faþa mea stã femeia din vis./Nãframa e strãvezie.”) sau Clipa
(,,Zbori peste þãrmuri./Distanþele tresar./Ochii polari pãrãsesc clipa,/ For-
ma robustã a golului./Ai gãsit ºi acolo frunze lucioase de chimion,/Seminþe
de pin, busuioc./Sticlos, matern, strãveziu þi-e vãzul.”). 

Dacã primele capitole sunt dominate de parabola omului-sãgeatã, în
cel de-al treilea predominã metafora omul-zid ºi a cãlãtoriilor submerse. E
o nouã provocare a ,,trecerii”, a escaladãrii sinelui (a-þi fi sieºi obstacol), dar
ºi a înþelegerii ,,celuilalt”, a omului din imediata vecinãtate (Zidul). Pe
acelaºi principiu al scindãrii, Ana Pop Sîrbu se face responsabilã de tre-
cerea peste Linii albastre, un soi de linii de demarcaþie imaginare între sine



ºi sine, între sine ºi lumea înconjurãtoare, între vechea ºi noua, între
,,rurala” ºi ,,citadina” Anã. Trecerea succesivã peste albastrele linii, echiva-
lentã cu încãlcarea de consemn, antreneazã amestecul toposurilor pânã la
aneantizare ºi pierderea definitivã a identitãþii, a reperelor, a specificului
fiecãruia ºi, implicit, a misterului: ,,Nu mai vezi bunuri, târgoveþi, scân-
duri,/Bileþele de hârtie lãsate pe mescioarã./Treci mereu peste linii albas-
tre,/Cerneluri, livezi, pãuni în colivii./Le-ai povesti ceva./Ploaia, ninsoarea
nu te mai ating./Cauþi ceea ce nu mai gãseºti.” La Ana Pop Sîrbu prezenþa
funcþioneazã ca absenþã, iar absenþa ca prezenþã: ,,Îmi descrii începutul,
ocolul,/Liniile pe care le atingi,/Legi, þinuturi…” (La nesfârºit). Un ceas de
lemn care încheie volumul e dovada fermã cã în unele cãlãtorii timpul nu
mai conteazã, fiind pur decorativ. La fel ºi dangãtul clopotului de sub ape:
surd, dezacordat, lipsit de vitalitate.

În vreme ce mama, personajul favorit, traverseazã volumul de la un
capãt la altul, tatãl poetei e o apariþie discretã, însã la fel de încãrcatã de sem-
nificaþie: ,,Pe scoarþa nucului se aºeazã fiecare fluture diin cutie./Închid ºi
deschid cutia./Linii albe, negre o leagã bine./Tata doarme./Numai oglin-
joara i-a cãzut/Din dreptul inimii.” (Fluturi albaºtri)

Poemele Anei Pop Sîrbu cuprinse în Eudemonie sunt veritabile
declaraþii de iubire, manifestãri nostalgice ale dorului fãrã de saþiu. 

*
Câteva cuvinte despre traducãtor. Aba-Carina Pârlog e tãlmaciul

care, folosindu-se de limba bardului de la Stratford upon Avon, înlesneºte
accesul Eudemoniei la universalitate. Prin contaminare, asemenea poetei
Ana Pop Sîrbu, Aba-Carina Pârlog ajunge sã întreprindã o cãlãtorie în ºi
prin lumea literelor. Punând cap la cap versurile, analizând, dar ºi recreând,
strãduindu-se sã rãmânã cât mai fidelã faþã de original (de aici ºi dificultatea
muncii sale), traducãtoarea, mânatã de ,,daimon”-ul poeziei, devine pãrtaºã
la bucuria rezervatã, de naturã ,,eticã”.

Florin-Corneliu Popovici
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O replicã polemicã – nicidecum aºezatã în tipare, în canoane, ori
anticanonic – este Trax, carte de poeme a lui Mircea Pascariu, apãrutã
la casa de pariuri literare, în 2016. O replicã la dihotomiile ºi dilemele
care strãbat canalele poeticii actuale. Se sugereazã „o geometrie poeticã
neeuclidianã, în care fiinþa umanã se situeazã în centrul cercului” cum,
pe bunã dreptate, remarca, recent, un opinent care a „cercetat” cartea,
de printre alte sute de cãrþi de poeme, apãrute în recentul an 2016. Spun
aceasta, provocând – oare pe cine? – la o aºezatã discuþie asupra poeziei
actuale. Personal, am urmãrit mult cercetarea fenomenului poetic actual,
când, încã, rumori (dar ºi umori) nu „obiectiveazã”, deocamdatã, ferm
ºi disciplinar fenomenul liric modern, postmodern ºi post-postmodern.
Un fel de tãcere suspectã ºi gãunoasã „învãluie” poezia multor poeþi
actuali, referiri fãcându-se doar la cei deja „fixaþi”, poate cam prea
devreme, ºi de cele mai multe ori cu o insistenþã deseori suspectã. Este
simptomaticã, de asemenea, puþinãtatea revistelor de poezie pentru a
putea vedea „pe viu” fenomenul. Câte? Una sau douã. Efortul editurilor,
doar al câtorva dintre ele, care promoveazã serii ºi colecþii de poezie, ºi
care se „încãpãþâneazã” sã le dea minusculei pieþe autohtone a cãrþii,
sunt semnale certe pentru o mult aºteptatã înviorare a literaturii poeti-
ce actuale, dar nu este suficient. Volumul despre care scriem este, sigur,
un dat aproape simbolic al unei poezii, dar ºi al unei poetici, care stã...
în aºteptare. O aºteptare interesantã, mai ales cã lansãrile cãrþilor de
poezie la cele douã Târguri de carte bucureºtene nu au fost urmate de
susþineri clare în presa literarã, editurile rezumându-se doar la câteva
(puþine) lansãri mai mult sau mai puþin zgomotoase. Cartea aceasta nu
este doar o dimensiune a experimentalismului. Textele ei sunt profund
dramatice, limpezi ºi fãrã echivocuri. Totul se rotunjeºte într-o sferã,
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unde autorul este cel care se construieºte pe
sine, compunând ºi recompunându-se, într-o
altã formulã egocentricã.

Trax poate fi un simbol, un germinat ve-
getal ori o apariþie, deloc hilarã, a unei specii
care este, de fapt, a unei poetici în plinã eferves-
cenþã. O filosofie predispusã la cãutarea ºi, de
ce nu, la gãsirea unei lumi în plinã naºtere, ori
în plinã renaºtere. Lumea poeþilor, prea des
marcatã de clasicitãþi facile, ori de elucubraþii
ale unor hateri, ce-ºi zic „novatori într-ale poe-
ziei”, are, iatã, dovada unui exemplu palpabil a
ceea ce este adevãratul miraj al decantãrii
subiectivismului în trama poeticã (ºi, de ce nu,
în drama poetului). O foarte bunã organizare a
frazei poematice, o gramaticã a sensurilor ºi a
nonsensurilor, precum ºi o neliniºtitoare seni-
nãtate a vieþii, fac din poemele autorului un, la
fel de neliniºtitor „vis în sepia”. Subiective prin
excelenþã, vesele, tragice, dar întotdeauna lu-
cide. 

Dar ce, sau cine, este Trax? Este imediatul
cel mai concret: „o piaþã mai Trax”, „Trax recitã
din Rilke”, „oceanul Trax”, „Trax spune acum ceva
important”, „Trax îi scrie lui Ortiz un SMS”, „Trax
apãsase deja/ pe butonul parter”. 

Trax e un embrion al celeritãþii, al inovaþiei,
între inocenþã ºi delir, al stridenþelor interioare,
un neliniºtit, cu angoase sau fãrã, a cãrui naºtere
este mesianic aºteptatã, când, dupã cum vedem,
un fetus înþelept izbuteºte, precum o cãlãuzã
absolut raþionalã, sã puncteze esenþe precum:
„am riduri verzi”, spaþiul închis având „trei
tablouri cu cercuri calde”, „noi trãim pe o plan-
etã/ aflatã în spatele ei”. Trax devine dintr-o datã
un spiriduº maturizat: „odatã m-am uitat în
oglindã/ ºi l-am vãzut/ a început sã râdã/ am
început sã râd ºi eu// ºi am râs de noi/ toatã
noaptea/ cred cã o sã schimbãm/ câteva vorbe
într-o zi// mi s-a pãrut/ foarte tulburat/ ºi uºor

Mircea Pascariu,
TRAX,
casa de pariuri literare,
Bucureºti, 2016,
Colecþia Opera Prima
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palid din cauza/ râsului”. Balansarea, foarte bine dozatã, între exprima-
rea frustã, durã ºi tragicã, realizându-se direct la persoana I. Trax fiind
de multe ori însuºi autorul, ºi expunerea impersonalã, la persoana a III-a,
este în mod clar o experienþã pendulatã între viaþã ºi moarte a persona-
jului, funambulesc, grotesc ºi tragic în acelaºi timp. Acesta este punctul
forte al volumului. Elocvente mi se par versurile: „mi-am pus pe braþ//
un fel de praf pe care trebuia/ sã-l respir// mi-a spus cã praful acela e
viaþã/ ºi sã nu-l iau pe tot deodatã// mi-a dat un har/ pentru cã e foarte
generos// puteam sã þintesc orice plafon/ cu farfuriile verzi// le-am
aruncat exact acolo/ unde existau amintiri// uneori greºeºte doza/ ºi
viaþa devine plinã cu// toate venite buluc/ ce-mi mai aduc aminte e cã//
era motociclist se întrecea/ în curse importante prin pãduri ºi trasee de
coastã// de vreo douã-trei ori/ i-am spart cauciucurile”.

Poetul se elibereazã de frici, de jumãtãþi de curaj. În timpul ºi în
spaþiul poemelor, Trax e însuºi poetul. Un martor, Ortiz, la fel de
emblematic în echivocul lui existenþial, îºi apropie prietenul, într-un fel
de du-te-vino, ca într-un cerc ce vrea sã se închidã aproape, generând
ceea ce noi, profanii, îi spunem „familie”, autorul definind, de fapt, „pre-
zentul Annei” ca pe o himerã, ca pe o fantasmã: „îþi voi spune despre
serel ºi lisa/ nu grãbim lucrurile/ ascultã-mã// serel e un tip timid/
aproape blond/ face pisoare ceramice/ din cel mai bun lut alb/ salutã
seara cu bonsoir/ scrie pe hârtie fãcutã de el/ bea absint ºi ceai verde în
zilele nedesluºite// hei – despre lisa îþi spun cã este un mecanism/ bine/
nu bine/ ci foarte bine uns/ o neobositã ºi rãbdãtoare/ are un cod de
trezire/ din doi în doi/ doi patru ºase opt/ apoi clipeºte destinsã/ spune
calm vorbe de dragoste/ aºa a fost programatã// apoi transportã
pisoare/ în hala aceea mare// sper cã vezi optimismul ºi nesfârºita iu-
bire”

Este destul de greu pentru un cititor plin de comoditãþi sã des-
cifreze codul fiecãrui poem. Dupã lecturarea integralã a sumei de
poeme, revenind într-o lecturã aplicatã, plinã de curiozitate la noile for-
mule, unele dintre acestea înfruntând prejudecãþi vechi, observi abia
atunci cã ai de a face cu o aceeaºi matrice poeticã. Arhetipul neliniºtitu-
lui, al celui care cautã, cautã mereu, în cenuºã sau stele, este modelul tu-
telar al acestui poem. Cãci unul singur e „spus” - cartea fiind un rezumat
al „jurnalului primordial” despre care autorul „ºtie ceva” de multã vreme
- ºi când acel „spus” este totul. 

Viaþa freamãtã, neliniºtitã ºi gravã, poetul fiind în aceeaºi mãsurã,
om concret ºi iluzie a lui însuºi: „uneori viaþa ajunge în meciul decisiv/
ºi îngerii spun/ uitã-te la ãsta/ nu mai poate/ tu îþi chemi contabilul/ care



întârzie din cauza traficului/ te întrebi din nou de ce/ nu te-ai mutat în
pãdurea/ unde soarta are altã/ culoare ºi zgomotele sunt/ întotdeauna
surde apoi te/ gândeºti cã meriþi o þigarã/ ºi începi sã crezi în minuni/
deºi ºtii cã singura e atunci/ când rãsare soarele/ atât de fierbinte încât/
poate crea viaþã fãrã sex/ foloseºte doar/ tâmpenia aia de cãldurã/ care
devine din ce în ce mai rece/ acesta e secretul...” (despre moarte la turul
ciclist benelux/ ºi un pahar cu bere).

Semnul clipei, al derizoriului emblematic, poate fi în acelaºi timp
ºi simbolul perenitãþii, al greutãþii sprijinite de gravitaþie. Acestea sunt
paradoxurile vieþii. Totul, totul musteºte în poemele volumului, de viaþã
ºi de real. Poemele îºi gãsesc cheia direct, fãrã aproximãri ºi fãrã doze ale
incertitudinii. Totul e la vedere. Primeazã simplitatea frazãrii, drama-
tismul ultimei spuse. Textele nu sunt referenþiale în posthuman, origi-
nea lor însãºi este pur humanã, aºa cum nu putem spune cã ar exista
spaþii livreºti peste spaþii convenþionale. Avem de-a face cu o versiune
poeticã personalã. Realul este atât de apãsãtor, fiindcã omul care l-a ge-
nerat este de/posedat de anume sisteme culturale. Identitatea culturalã
a autorului se supune realului, suprapunând lumi identice: aceea a rea-
lului trãit ºi a realului poetic. Ceea ce s-ar putea sã fie totuna.

Constantin Dehelean
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Aflându-mã în vizitã la prietena mea Marcela I. în ospitaliera lor
casã din Paris, am rãsfoit într-una din zile revistele ei cu informaþii cultu-
rale ºi am dat peste acest gen artistic – vinicol–, utilizat sã descrie filmul
lui Gilles Legrand, Tu seras mon fils (2011),  care a fost realizat integral
în cadrul magnific al unui domeniu viticol din Bordelais. (Câteva detalii
pentru cinefili: scenariul e semnat de Gilles Legrand, Delphine de Vigan
ºi Laure Gasparotto; din distribuþie fac parte Niels Arestrup, Lorant
Deutsch, Patrick Chesnais, Anne Marivin). Printr-o simplã coincidenþã,
tot în casa lor am gãsit o carte a lui Peter Mayle, Hoþul de vinuri (2009),
un autor britanic, retras acum la Vaugines,  care a devenit cunoscut prin
seria de cãrþi dedicate vieþii din Provence (Un an în Provence a primit
la apariþie în 1989 British Book Awards pentru cea mai bunã carte de cã-
lãtorii). Aºadar, m-am trezit într-un adevãrat context cultural vinicol:
film, carte ºi, fireºte, vinul franþuzesc pe care-l degustam seara evocând
amintiri din studenþia noastrã clujeanã.

Revenind acasã, am constatat cã existã atâtea indicii ºi probe
oenologice chiar aici, în apartamentul  nostru, manifeste în termeni bi-
bliografici (volume de specialitate care au susþinut examenele soþului
meu horticultor), vizuali (calendare, afiºe, postere cu plantaþii din þarã
ºi din Europa), precum ºi gustativi (o butelie de Pinot Noir aflatã de ce-
va vreme pe un raft din barul nostru), încât ar fi onorabil pentru familia
noastrã sã mã refer la acest aspect cultural (vinul ºi viþa de vie!), aºa cum
poate fi el identificat în câteva texte citite mai recent. De la biblioteca
publicã am împrumutat alte douã volume ale lui  Peter Mayle ca sã mã
asigur cã rãmân în perimetrul caracteristic, testat ºi atestat al provinciei
franceze ºi ale produselor ei locale,  aºa cum sunt percepute de un iu-
bitor al lor, deºi non-nativ – Un an bun, 2006 (2004), respectiv, Un an
în Provence, 2005 (1989), apãrute la RAO International Publishing

Save as...

Magda Danciu
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Company –, la care am mai adãugat ºi alte texte, ºi am început explora-
rea temei...

ORIZONTUL PODGORIILOR

Imaginea ºi dinamismul pe care le genereazã experienþele bahice
se înscriu într-un ritual al cotidianului (chiar dacã nu se întâmplã zilnic)
menit sã asigure oamenilor un sentiment de plãcere ºi rãsfãþ, în forme
variate, unice, personalizate, un alint pentru zilele de efort  ºi o modali-
tate inspiratã de a trãi social ºi de a beneficia de spiritul comunitãþii.
Pentru cã orice de/gustare de vinuri este însoþitã de o istorie a locului,
a oamenilor ºi obiceiurilor lor, am gãsit câteva repere tehnice care meri-
tã sã fie incluse în  aceste conversaþii vinicole, detalii care dau aroma ºi
parfumul zonelor respective, anume  cã „practica îndelungatã pe care
o are populaþia din mediul rural privind cultura (...) viei a fãcut ca în
timp sã se statorniceascã procedee de lucru, sã se facã o selecþie asupra
speciilor ºi soiurilor pe zone naturale delimitându-se prin aria de rãs-
pândire a culturilor ºi prin renumele pe care le-au dobândit pe seama
(...) podgoriilor.” (Blegu, Pãtrãºcoiu, 1968: 14). Aceste amãnunte defi-
nesc nu numai produsul final, ci ºi munca ºi metodele viticultorilor care
fac ca un anume soi sã devinã diferit de altul, sã capete anumite particu-
laritãþi locale, care diferenþiazã atât oamenii, cât ºi vinurile lor, aºa cum
menþioneazã ºi Peter Mayle: „Tipii cu adevãrat serioºi taie poate doi
struguri din trei, când sunt tineri, încât ciorchinele rãmas sã primeascã
toatã hrana. Asta îl face mai concentrat, cu un potenþial de alcool mai ri-
dicat. Numele elevat pentru asta este vendage verte. Este un proces lent
ºi costisitor, pentru cã nu poate fi fãcut de maºini, dar, în teorie, produci
un vin mai bun.” (Mayle, 2006 :140).

Specialiºtii oenologi considerã ca fiind vitalã „îmbinarea în mod
armonios a factorilor naturali” pentru cã doar aºa se asigurã „producþia
viilor (...) în anumite locuri”, iar „menþinerea însuºirilor acestora în mod
uniform ºi constant, pe anumite suprafeþe, creeazã zone specifice cu
pretabilitate pentru (...) podgorii.” (Blegu, Pãtrãºcoiu:15); ei susþin ideea
cã „viile nobile (...) trebuie sã ocupe suprafeþe întinse în zonele specific
viticole, în podgorii, pe toate terenurile în pantã erodate, deoarece  în
aceste zone sunt verificaþi în decursul timpului toþi factorii naturali care
ajutã la creºterea ºi dezvoltarea viþei de vie.”(32). Mayle alege sã se refe-
re la câteva astfel de podgorii din Provence: „Gigondas, Beaumes-de-Ve-
nise, Chateauneuf-du-Pape sunt sate mari, dedicate în întregime produ-
cerii vinurilor. Oriunde priveam, erau indicatoare care semnalau pre-
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zenþa pivniþelor, acestea pãrând sã fie la fiecare cincizeci de metri.
Degustez nos vins!” (Mayle, 2005:195) ºi sã evidenþieze anumite tehnici
de cules al viilor: „strugurii din via noastrã trebuiau sã fie culeºi în douã
etape, deoarece aproximativ cinci sute din viþe produceau struguri de
masã care se coceau înainte de  raisins de cuve. Acest emmerdement
era acceptat numai datoritã preþului bun al strugurilor de masã.” (185-
6),  explicând ºi cum se face cã „podgoriile erau minunate: plantaþii de
viþã-de-vie cu frunze ruginii, galbene ºi purpurii, nemiºcate în lumina
soarelui. Acum, dupã ce fuseserã culeºi toþi strugurii, nu mai vedeai nici
tractoare, nici oameni. Munca în vii nu va fi reluatã decât dupã cãderea
frunzelor. Atunci va începe curãþatul viilor.” (206).

VINUL ESTE CEA MAI ELEGANTÃ BÃUTURÃ DIN LUME

... mãrturiseºte Charlie Willis  în cadrul unei conversaþii cu prota-
gonistul din Un an bun, Max Skinner, demonstrându-i cu mult profe-
sionalism cum trebuie sã  foloseºte termenii descriptivi ai vinului în
mod adecvat: „Dacã vrei sã pari mai sofisticat, le spui vinuri boutique,
sau vinuri haute couture. Vii micuþe, producþie micã, preþuri mari. Le
Pin e probabil cea mai cunoscutã în acest moment. Cinci mii de lire la-
da, uneori chiar mai mult.” (Mayle, 2006:36) ºi sã stãpâneºti cunoº-
tinþele specifice care leagã indivizii creând un anumit grup care promo-
veazã valorile acestei îndeletniciri ºi duc la  acea rutinã socialã care dã
vieþii lor domestice o particularitate localã. Activitãþile pe care le gene-
reazã cultura viþei de vie ºi consumul vinului creeazã o conexiune in-
ternã care dã constanþã ºi stabilitate comunitãþii respective: „Max des-
coperea cât de mult se bucura de micile plãceri asociate cu vinul ºi ritu-
alurile sale variate, plãceri pe care nu avusese timpul sã le aprecieze cât
stãtuse la Londra. Acolo, vinul era pur ºi simplu bun sau dezamãgitor,
ieftin sau scump, fãrã nici un fel de istorie, ceva servit la bar ºi la restau-
rant cu o eficienþã anonimã. Aici ar fi cu totul altfel. Aici s-ar implica în
tot procesul, de la bobul de strugure la sticlã. Vinul avea sã  fie munca
lui. (...) nu existã o chemare mai nobilã” (Mayle, 2006: 198).

Se considerã cã orice experienþã cotidianã cuprinde practici
specifice, ritmuri adecvate care au calitatea de a menþine coeziunea
grupului pe de o parte, iar pe de altã parte de a consolida valorile iden-
titare al indivizilor; în cazul  ales de noi, oamenii se particularizeazã prin
felul în care servesc vinul într-un restaurant, bunãoarã: „Sticla fu prezen-
tatã la inspecþie (...) Fu tãiatã capsula de plumb, apoi dopul de plutã,
lung, aristocratic fu tras afarã ºi adulmecat, pentru ca, în final, lichidul
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rubiniu-închis sã fie turnat cu o atenþie exersatã [de cãtre sommelier]
într-o carafã ºi, ceva mai mult de o înghiþiturã, într-un pahar.” (29), sau
prin felul în care îl apreciazã înainte de a-l consuma: „Charlie începu cu
pregãtirea mentalã, apoi se pierdu în admiraþia paharului câteva mo-
mente, pentru ca apoi sã îl ridice în luminã. Urmeazã plãcerea ochilor.
Aplecã puþin paharul, pentru a lãsa sã se vadã diferenþele cromatice:
roºu-închis pe fundul paharului, topindu-se într-un granat mai deschis
la suprafaþã, mãrginit de un inel vag cafeniu. Acum, nasul. Agitã încet
vinul, lãsându-l sã-ºi rãspândeascã parfumul  în aer, înainte de a-ºi vârî
nasul în pahar ºi de a inhala.” (29).

Obiceiurile gastronomice ale unei societãþi la un anumit moment
dat au o coerenþã internã, invizibilã, impalpabilã fãcând ca modalitãþile
de consum sã exprime o ordine a lumii respective sau sã postuleze o po-
sibilã înscriere a acestui microunivers în dimensiuni globale, purtând
însemnele locale ºi temporale aferente, în cazul ales, cele provensale de
azi: „Vinul roze nu seamãnã deloc cu cel diluat care se gãseºte pe Coasta
de Azur. Alcool de treisprezece grade, un vin veritabil. Iatã ºi un vin roºu
uºor – poþi sã bei  o sticlã întreagã înaintea unei partide de tenis. Acesta
însã, par contre, se bea iarna ºi se poate pãstra zece ani sau chiar mai
mult.” (Mayle, 2005: 197).

Experþii menþioneazã cã orice consum alimentar se poate „citi” ca
un text complex de istorii care vorbesc despre elementele naturale
constitutive ale unei societãþi, cum ar fi bunãoarã speciile de animale ºi
plante existente, natura pãmântului cultivat, condiþiile climaterice de
acolo, precum ºi istoria evoluþiei ei materiale ºi tehnice, bine determi-
natã (vezi Douglas, Mary, Isherwood, Baron, 1996: 37). Personajele care
populeazã lumea lui Peter Mayle  sunt avantajate de un mediu natural
favorabil, care-i inspirã la perpetuarea unor practice de la o generaþie la
alta,  cu respectarea unor coduri instituþionalizate, cum ar fi cele din  sa-
la de degustare, care este  „micã ºi întunecoasã, dominatã de o masã
lungã de mahon. Aranjate pe toatã lungimea, erau rânduri sclipitoare de
pahare, sfeºnice de argint cu lumânãri aprinse ºi un trio de sticle des-
chise, fãrã etichete, fieare identificatã printr-o hieroglifã scrisã cu creta.
Crachoirs ornate, din cupru fuseserã amplasate la capetele mesei pregã-
tite pentru ceremonialul scuipãrii, care urma sã aibã loc ceva mai târziu,
pe parcursul degustãrii.” (Mayle, 2006: 101). Aici  se respectã etapele
tradiþionale de degustare, anume, fiecare vin pe care l-am gustat era în-
soþit de un meniu imaginar: „îmi puse o farfurie în faþã cu douã bucãþi
de brânzã de caprã ºi verdeþuri stropite cu ulei (...) Brânza era cumplit
de iute. Am simþit cã îmi ia foc cerul gurii. Dupã aceasta, vinul pãrea un



nectar.” (198). Doar urmând aceste proceduri se poate ajunge la perfor-
manþe deosebite în determinarea aromelor ºi gustului care ne ajutã sã
savurãm experienþa vinicolã cu adevãrat.

Antropologii ºi psihologii de azi sunt interesaþi de chestiuni ce
privesc consumul de plãcere, de rãsfãþ considerându-l vital în existenþa
cotidianã deoarece determinã programele ºi activitãþile indivizilor în
funcþie de timpul ºi geografia în care trãiesc aceºtia, în concordanþã cu
structura societãþii ºi cu natura personalitãþii lor, ºi ca rãspuns la anu-
mite necesitãþi ale lor, respectiv anumite abilitãþi, interese, oportunitãþi
(vezi Bull 2003p.71). Sã amintim aici recomandarea  bãtrânului chelner-
ºef al restaurantului din Lambesc – „un vin roºu, Cotes du Rhone, din
Visan. Vinul bun ºi femeile frumoase provin din Visan.”(2005: 51) –, in-
vitaþia lui Kenneth Trachtenberg adresatã amfitrioanei sale Dita
Schwartz  de a bea o sticlã de „Gevrey-Chambertin , Cote D’Or, Domaine
Roy, vinul favorit al lui Kojeve”, un dar mai ales din partea tatãlui sãu, cu
subînþelesul cã vinul ar putea induce o gândire a la Kojeve ºi o reflecþie
asupra  omului postistoric (Bellow, 1987: 246, 249), sau participarea la
ritualul ocazionat de Cina Cavalerilor în Burgundia: „Douã sute de
oameni în þinutã de searã, la început sobri, se transformaserã într-o
adunare veselã. Toatã sala rãsuna de cântece de pahar burgunde încã de
la felul de rezistenþã al serii.” (Mayle, 2005: 220).

Viticultura ºi oenologia traduse în practici cotidine devin un site
cultural polidimensional susþinând sentimentul de identificare, indivi-
dual, de grup sau naþional prin promovarea unui model ºi a unui tipar
prin care se pot cuantifica similitudinile ºi diferenþele generate de is-
torii personale, locale, regionale, chiar naþionale. Aºadar, a la votre!
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Bianca Tãmaº are douãzeciºicinci de ani, a absolvit jurnalismul
la Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj, iar acum îºi face masterul la
aceeaºi disciplinã. A publicat douã volume de prozã scurtã ºi, recent, un
roman. Primele sale douã volume se aseamãnã perfect între ele, precum
doi siamezi. Sînt proze poetice de scurte dimensiuni în care autoarea
alunecã, cu dexteritate, printre imagini duios poetizate ºi meditaþii vag
filosofice, în special pe tema iubirii, a îndoielilor adolescentine, a
cãutãrii partenerului ideal, ºtiind sã evite pasajele lacrimogene,
siropoase, reuºind sã ne convingã, în cele din urmã. Dar, dacã ar fi con-
tinuat pe aceeaºi linie, ar fi dezamãgit aºteptãrile multora. Mai puþin pe
ale mele, care o cunosc ºi, dincolo de aparenþe, îi ºtiu tenacitatea, pute-
rea de  a se redefini, foamea de lecturã, tot mai rar, din pãcate, întîlnitã
la cei de vîrsta ei.  ªi iatã recentul volum apãrut la Editura ªcoala Arde-
leanã la sfîrºitul anului trecut, purtînd titlul, pe cît de simplu, pe atît de
penetrant, lipsit de echivocuri: Anuþã dragã.

Ideea (nu neapãrat nouã, dar extrem de bine venitã) a autoarei
a fost sã o provoace pe bunica ei sã îi povesteascã viaþa, dacã nu pe de-a-n-
tregul, mãcar momentele importante, vitale, care i-au rãmas în memorie
ºi au lãsat urme definitive. Aºa, treptat, aproape pe nesimþite, cioburile
din viaþa bunicii au început sã prindã, iarãºi, viaþã, ºlefuite ºi ordonate
cu atenþie de cãtre Bianca Tãmaº. Cartea este alcãtuitã din scurte capi-
tole care au drept titlu, cîte o propoziþie ori o frazã preluate din discur-
sul bunicii, cu discrete rezonanþe ori conotaþii, ca de exemplu: „În capul
gol”, „Cum sã nu te duci dupã el? Cã-s gazde mari” , „Doamne dã sã nu
mai vinã în veci”. 

Scris la persoana întîi, un demers îndrãzneþ, dificil, pe care
autoarea l-a trecut cu brio, romanul este captivant, chiar dacã ici-colo
apar expresii rare, regionalisme, bine integrate în context fãrã a pro-
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duce vreo disonanþã. Anuþa povesteºte cu o sinceritate dezarmantã, sim-
plu, direct, fãrã menajamente, tocmai de aceea convingãtor: „Dar liniº-
tea mea unde era cînd dormeam într-un pat cu un om care nu-mi zi-
cea nimic ºi stãteam în aceeaºi casã cu socri pentru care eram bunã
doar ca mînã de lucru? Nu aveam de la nimeni nici o vorbã bunã, nici
o mîngîiere acolo.” 

Amintirile bunicii se revarsã ca un puzzle colorat pe care au-
toarea îl combinã cu mãiestrie, dîndu-i un plus de strãlucire personalã.
Imaginile unui sat, ºi ale unor oameni, ºi ale unor obiceiuri pornite pe
calea uitãrii se creioneazã cu expresivitate, într-un ritm alert care nu-þi
oferã momente de plictisealã. Aflãm despre cum era la joc, despre cum
era la nuntã, despre cum se preparau anumite feluri de mîncare, despre
cum se iubea, despre cum se tînjea, despre invidie ºi despre gelozie ºi
chiar despre moarte… Dar, mai ales, despre dragoste, despre o iubire
arzãtoare, pentru care protagonista a avut de luptat ºi a învins, în cele
din urmã ºi a trãit zeci de ani lîngã bãrbatul dorit. 

Autoarea schiþeazã numeroase portrete, în linii precise,
convingãtoare, descrie cu aplicaþie ºi povesteºte fãrã sincope, reuºind sã
capteze atenþia cititorului, sã-i incite interesul. Trebuie precizat un lucru:
Bianca Tãmaº nu doar transcrie cele povestite de bunica, din contrã,
intervenþiile ei sunt numeroase, unele întîmplãri chiar nãscocite, dar
într-o astfel de „manierã” încît nici nu îþi dai seama, totul curgînd firesc,
tensionat, urmînd firul dorit de autoare, în diverse tonalitãþi, cu umor de
calitate ºi dialoguri sprintene, aºa cum „îi stã bine” unei proze de calitate.

Cu romanul Anuþã dragã, Bianca Tãmaº a fãcut un salt impor-
tant în cariera sa de scriitoare ºi sînt convins cã are încã multe resurse
pentru a ne surprinde cu viitoarele ei scrieri. Nu pot, însã, încheia fãrã a
mai da un fragment din „spusele”  bunicii trecute prin filtrul creator al
nepoatei: „Am crezut în Dumnezeu toatã viaþa ºi drag mi-e sã merg la
bisericã, sã-mi liniºtesc zbuciumul inimii ºi sã mai las din greutãþile
vieþii deoparte. Poate El ne croieºte drumul vieþii sau poate ni-l croim
noi, iar el doar ne pune oamenii potriviþi în cale. Oamenii care ne
schimbã, care ne ajutã sã ajungem cine suntem noi. Oricum, care ar fi
adevãrul? Doar bunul Dumnezeu îl ºtie.”
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Alãturi de dramaturgul italian Dario Fo, laureat al Premiului No-
bel pentru Literaturã în 1997, asistãm la o adevãratã resurecþie a come-
diei. Consideratã multã vreme un gen minor, disponibil mai degrabã
aspectului comercial decât celui artistic, aceasta îºi rafineazã resursele
de investigare a istoriei. Piesa Isabela, trei caravele ºi un mare mincinos
(1963), pusã în scenã la Teatrul Regina Maria din Oradea, în regia lui
Eugen Gyemant de la Teatrul de Comedie din Bucureºti, este un mani-
fest de o intensã actualitate, al cãrui mesaj suscitã diferite unghiuri de
interpretare. De altfel, întâlnirea tânãrului regizor cu trupa de actori a
teatrului orãdean s-a dovedit a fi miza unui pariu câºtigat în numele
unui spectacol ludic, dar cu serioase inserþii reflexive, deoarece, dinco-
lo de întâmplãrile reprezentate, a reuºit sã construiascã o interioritate a
timpului evocat, bine articulatã pe ideea de destin ºi pe meditaþia privi-
toare la energiile latente ale omului, capabil sã schimbe pentru totdeau-
na înfãþiºarea lumii. 

Viziunea regizoralã gliseazã imperceptibil spre trecut, configu-
rând în spaþiul scenic turbulenþa provocatã de conjuncþia marilor epoci
ºi de metamorfoza ireversibilã a tiparelor de mentalitate cunoscute
pânã atunci, abil figuratã graþie unui cronotop emblematic: Spania de la
sfârºitul secolului al XV-lea ºi începutul secolului al XVI-lea, ingenios su-
geratã de scenograful Tudor Prodan, cel care a creat, totodatã, proiecþii-
le vizuale ce însoþesc întreaga desfãºurare a spectacolului. Regizorul
Eugen Gyemant ºi scenograful Tudor Prodan nu se aflã însã la prima lor
colaborare teatralã, iar experienþa acumulatã se dezvãluie din surprinzã-
toarea armonie a limbajelor artistice. Stratul istoriei ne invitã la o incur-
siune în tumultuoasa epocã a temerarilor exploratori, a descoperito-
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rilor de noi spaþii geografice, a vizionarilor fascinaþi de mari idei, ce pre-
simt cã, dincolo de contururile aparente ºi de teritoriile deja cucerite, se
profileazã, misterioasã ºi sãlbaticã, o lume necunoscutã. Cel ce va porni
în aceastã incursiune iniþiaticã a omenirii trebuie sã treacã mai întâi
prin purgatoriul tuturor interogaþiilor ºi curiozitãþilor posibile, sã-ºi
convingã contemporanii de validitatea proiectului sãu, sã recurgã la
energice tehnici de persuadare, altfel spus, sã-i seducã în termenii evo-
caþi de Gabriel Liiceanu: ,,un seducãtor este un personaj care te ia
deoparte, unul care te duce în partea în care vrea el” (Despre seducþie,
Humanitas, Bucureºti, p. 10). Numai un personaj remarcabil al istoriei
îºi putea asuma o asemenea dificilã menire, iar dramaturgul a avut exce-
lenta intuiþie de a îndrepta reflectorul asupra imaginii lui Cristofor
Columb.

Stampele în alb-negru proiectate pe fundalul scenic întreþin un
vivace dialog cu timpul întâmplãrilor ºi cu esenþele puterii regale, prin
simbolurile ezoterice figurate ori prin tiparele decorative ce însoþesc, la
fel ca în trecut, corãbiile navigatorilor. Fãrã a extenua privirea, decorul
sparge orice monotonie, completând, ca un reconfortant pandant al
obiectelor, jocul cuvintelor ºi al situaþiilor de un umor savuros. Douã ºi-
ruri de braþe metalice, modulare, formate dintr-o suitã de alonje ce con-
ferã o deosebitã flexibilitate întregului, sunt dispuse faþã în faþã pentru
a crea impresia de plutire ori de agitaþie a corabiei frãmântate de furtu-
nã. Suntem aici pentru a ne juca, pare a transmite discret regizorul, iar
gradul de utilizare a cadrului scenic scoate din rutinã imaginaþia specta-
torilor. În fond, nu este o lume a obiectelor, ci un spaþiu al ideilor recon-
figuratoare. Din acest unghi al lumii se desprind, de altfel, ºi cele douã
fire ale acþiunii, între care graniþele nu sunt ferm creionate, întretãindu-
se prin ºarja parodicã ºi fervoarea aluzivã. Fiecare plan îºi regãseºte, con-
trapunctic, ecouri în celãlalt, actorii îºi asumã multiple roluri, mãºtile
ridicate de aceºti abili eroi ai improvizaþiei amintesc cã istoria se asimi-
leazã, uneori, prin experienþe repetitive. Pasiunea pentru poveste în-
tâmpinã aºteptãrile iubitorilor de happening, în toate sensurile concep-
tului. Aventura prinsã pe canavaua expansiunii în necunoscut implicã ºi
spectatorii, îi îndeamnã sã  participe, creeazã o anumitã tensiune dra-
maticã. Actorul condamnat la moarte prin spânzurare pentru cã a cu-
tezat sã joace într-o piesã scrisã de Fernando de Rojas, autor aflat sub an-
cheta Inchiziþiei, îºi clameazã nevinovãþia prin însuºi destinul sãu artis-
tic, cãci a fi actor înseamnã, de fapt, a trãi mereu vieþile altora, a se su-
pune unei neîncetate transfigurãri a sinelui. Asemenea unei ªeherezade
sui generis, dar recurgând la un alt registru retoric, aplicã strategii de
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temporizare a actului punitiv, propunând rejucarea piesei despre
Cristofor Columb. Imersiunea în epoca Isabelei de Castilla devine posi-
bilã printr-un artificiu de improvizaþie teatralã ce mixeazã rolurile, trans-
formã primii actori în spectatori ºi reconfirmã forþa de expresie a teatru-
lui în teatru.  

Trei roluri meritã câte o încadrare aparte. Isabela de Castilla,
magistral ºi energic interpretatã de Ioana Dragoº Gajdo, se confor-
meazã, complice, uzanþelor vremii sale, recunoscând cã e datoare sã
practice disimularea în raporturile cu contemporanii sãi. Dincolo de
exuberanþa specificã unui personaj decupat din modelele commediei
dell’arte, descoperim o suveranã eruditã, ce iubeºte teatrul (,,mie îmi
plac foarte mult comedianþii”), literatura ºi filosofia antichitãþii (cu-
noaºte pasaje întregi în latinã din scrierile lui Ovidiu) ºi preþuieºte ideile
îndrãzneþe (,,Am nevoie de oameni cu fantezie, de oameni cu idei noi,
nu cu idei fixe.”). Cel ce deþine cu adevãrat o asemenea comoarã, ,,o
idee mare”, bine protejatã de o cartografie tainicã a lumii, este Cristofor
Columb, navigatorul convins cã o cãlãtorie spre Indii se poate face ,,pe
un drum invers”. Rolul acesta, la fel ca cel al Condamnatului din scena-
cadru, este interpretat cu multã supleþe de Richard Balint, din perspec-
tiva artistului experimentat, a cãrui viaþã se conjugã, ca printr-o atracþie
irezistibilã, cu existenþa fulgurantã a personajelor sale. Revenind la
Columb, histrionul ce se afirmã pe scenã, constatãm cã în faþa comisiei
de finanþare a expediþiei fabuleazã copios, redeseneazã profilul lumii,
insinueazã existenþa unui teritoriu paradisiac. Desigur, el trebuie sã
convingã, sã deconstruiascã percepþia eronatã asupra formei pãmântu-
lui, sã tempereze teama de necunoscut. Apelând la terminologia lui
Rudolf Otto, dar într-o cu totul altã accepþiune decât cea originarã privi-
toare la sacru, am putea afirma cã, unui mysterium tremendum, el îi
opune un mysterium fascinans, cu toate consecinþele revigorante ce se
ivesc de aici. Un alt personaj, Quintanilla, trezorierul reginei, interpre-
tat de Alexandru Rusu (ce va intra, de asemenea, în rolurile
Tâmplarului, Teologului, Primului Marinar, Heraldului ºi Viceguverna-
torului), înfãþiºeazã înfruntarea mãrii ca pe un asediu sistematic, vio-
lent, cãci dincolo de margine s-ar extinde o geologie primordialã, pre-
vestitoare a marilor schimbãri viitoare. 

Imaginarul mitizant al oceanului de apus se spulberã însã sub ca-
valcada, sunetele de tobã ºi strigãtele de luptã, cât se poate de reale, ale
rãtãcitului rege al Spaniei, Ferdinand. Întrupat de actorul Petre Ghim-
bãºan, ne reþine atenþia, alãturi de Isabela ºi Columb, prin arta inter-
pretãrii ºi a construcþiei dramatice, descinse din vena cea mai purã a
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comediei bufe. Omul se descompune treptat sub privirea tãioasã a
Isabelei, rãmâne o fantoºã a regalitãþii pierdute, se transformã în opusul
sãu, bufonul. La fel ca în imaginea cãrþilor de joc, reflexia rãsturnatã a
regelui este cea a bufonului, iar Ferdinand reprezintã întru totul aceastã
dublã ipostazã. Cu toate acestea, îºi pãstreazã intact umorul plin de
farmec, rãmâne un personaj agreabil, uºor infantil, care se rãzboieºte cu
propriile fantasme. De altfel, diferenþa de înãlþime dintre tronul domi-
nator al Isabelei ºi al sãu, strivit sub autoritatea suveranei, divulgã rapor-
turile de putere. Temporalitatea îi redã un strop din demnitatea regalã,
fiindcã marile bãtãlii purtate de Ferdinand, finanþate de grupuri in-
fluente provenite din cetãþile italiene, au avut loc în realitate, succedân-
du-se pe parcursul a patru ani. Tot atâþia i-au fost necesari lui Columb
pentru a convinge comisia sã-i aprobe expediþia. Cei doi poli de putere,
reprezentaþi de Isabela ºi Ferdinand, pun în luminã un conflict de
autoritate ºi un poliedru de interese divergente, condimentat cu insti-
tuirea de noi taxe ºi impozite, la fel ca în zilele noastre. Între unghiurile
acestei societãþi, în care acuzaþiile de hoþie ºi corupþie se lanseazã cu
þintã generalizatoare, pare firesc ca percepþia contemporanilor asupra
lui Columb sã vireze cu rapiditate dinspre caracterizarea sa drept ,,vrãji-
tor” spre cea de ,,hoþ”, ,,mincinos” ºi ,,falsificator de rute”. 

Am remarcat ºi celelalte douã interpretãri de excepþie ale piesei.
Alina Manole intervine convingãtor într-un dublu rol: cel al Ioanei, fata
cu episoade psihotice demne de o spumoasã parodiere a cliºeelor cine-
matografice, ºi cel al unuia dintre marinarii aflaþi în expediþie alãturi de
Columb. Sorin Ionescu completeazã galeria de personaje/ spectatori,
intrând, pe rând, în multiple roluri: Fonseca, Pinzon, Cãlãul, Cãlugãrul,
un alt marinar. Deºi numãrul ipostazelor interºanjabile este semnifica-
tiv, zona de trecere se menþine extrem de permisivã în registrul burlesc
al comediei.

Este meritul dramaturgului ºi, deopotrivã, al regizorului, de a fi
surprins cu subtilitate un timp pulsatoriu, uneori precis (1486), alteori
vag ºi aburos. Lumea întreagã îºi descoperã valenþele unui originar
Theatrum Mundi, unde planurile temporale se joacã, alterneazã ori se
suprapun, se îmbinã (mai ales în partea a doua), apoi se despart, lãsân-
du-ne în final prizonieri ai capriciilor sale. Totuºi, nu circularitatea
defineºte arhitectura acestei piese cu un anumit grad de dificultate, ci o
altã structurã, ce ne aminteºte de reflecþiile lui Eugen Ionescu privi-
toare la felul cum scenele, oarecum disipate, comunicã între ele: ,,O o-
perã, o piesã de teatru nu e un chestionar cu întrebãri ºi rãspunsuri: a-
devãratele rãspunsuri ale unei opere sunt constituite pur ºi simplu din



ceea ce îºi rãspunde ei înseºi, ea îºi rãspunde sieºi, aºa cum o simfonie
îºi rãspunde sieºi, cum o patã de culoare rãspunde unei alte pete de
culoare din acelaºi tablou.” (Note ºi contranote. Traducere din francezã
ºi cuvânt introductiv de Ion Pop. Ediþia a II-a, Humanitas, Bucureºti, p.
31). Fluida schimbare a perspectivelor din partea a doua a spectacolului
susþine aserþiunea ionescianã. Interogatoriul la care este supus Columb
dupã întoarcerea din prima expediþie creeazã atmosfera unei ironice ºi
riguroase judecãþi a istoriei. 

La un alt nivel interpretativ, piesa dobândeºte conotaþiile unei
satire sociale ºi politice, investigând teme des resuscitate în dezbaterile
din media contemporanã, precum corupþia, raporturile dintre puterea
politicã ºi libertatea individualã, influenþa marilor finanþatori asupra
hotãrârilor decisive pentru soarta omenirii. Consideraþiile despre
condiþia actorilor ºi a teatrului într-o societate rãvãºitã de avide interese
financiare ridicã piesa la nivelul unei autentice arte poetice. Constata-
rea lui Columb din final traseazã fragila linie despãrþitoare dintre elanul
vizionar ºi germenii eºecului personal: ,,Începusem atât de frumos; pe
urmã însã, fie din cauza ºmecheriei altora, fie pentru cã voiam sã fac
pe ºmecherul într-o lume de ºmecheri, am lãsat sã se ducã totul pe
gârlã. Sunt un naufragiat...”
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Utilitatea studiilor asupra biografiei marilor artiºti se poate dovedi
prin lumina pe care o reflectã asupra circumstanþelor creaþiei acestora,
dincolo de cunoaºterea ca atare a adevãrului, care ar trebui sã fie scopul
cercetãtorilor serioºi ºi obiectivi. Chiar ºi despre Beethoven, deºi s-a
scris enorm, se mai pot descoperi sau re-evalua multe aspecte inedite,
prin prisma rigorii din metodele recente ale muzicologiei ºi ale istoriei
muzicii. Acestea au permis epurarea de multe falsuri, neînþelegeri sau
extrapolãri forþate, datorate mai ales unor romantici ºi perpetuate sau
chiar amplificate pe parcursul secolului trecut nu numai de partea
romanþioasã a publicului, ci ºi de profesioniºti, ceea ce e uluitor ºi edifi-
cator asupra lenei intelectuale a prea multor oameni, inclusiv din dome-
niul culturii. 

Dupã 200 de ani de la evenimente, dificultatea clarificãrii sau a
interpretãrii lor e sporitã de faptul prea des trecut cu vederea cã
Beethoven a fost un tip excepþional de discret, chiar ºi raportat la stan-
dardele de bunã-cuviinþã, rezervã ºi etichetã ale unei epoci de a cãrei
mentalitate foarte mulþi dintre contemporanii noºtri sunt complet strãini.
„Religia ºi basul general (fundamentele armoniei – n. n.) sunt lucruri
închise în sine, asupra cãrora nu ai ce sã discuþi”, spunea Beethoven. Cu
atât mai mult a pãstrat tãcere asupra altui subiect intim al inimii lui.
Convenþiile rigide ºi barierele stricte ce izolau aristocraþia de restul soci-
etãþii explicã astfel în cea mai mare parte misterul identitãþii celei
intrate în istoriografia beethovenianã cu denumirea „Iubita Nemuri-
toare”, preluatã dintr-o scrisoare pasionalã a lui Beethoven din 6-7 iulie
1812 (descoperitã postum într-o ascunzãtoare printre lucrurile lui, deci
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netrimisã sau returnatã!). Mitizat de generaþiile urmãtoare, „compozi-
torul ca erou” (dupã expresia muzicologului Harold Schoenberg) a sus-
citat un imens interes hagiografic, inclusiv (sau mai ales) în aspectele lui
mai mult sau mai puþin justificate de „geniu neînþeles”. „Tu eºti totul
pentru mine... Nimeni altcineva nu va putea sã aibã inima mea”, etc. –
femeia cãreia unul dintre cei mai mari compozitori ai lumii i-a adresat
asemenea cuvinte nu putea fi decât o fiinþã excepþionalã. Dar cine a fost
ºi de ce toatã lumea a pãstrat secretul? ªi ce ne spune asta despre psi-
hicul lui Beethoven ºi despre circumstanþele creaþiei sale? 

S-au scris atâtea prostii de-a lungul timpului despre Iubita Nemu-
ritoare, pe baze documentare atât de fragile ºi speculative, încât tema în-
sãºi pare a suferi acum de un reflex al neseriozitãþii de pe urma atâtor
teorii nefundamentate (ce pot fi gãsite în mult prea bogata literaturã pe
aceastã temã, accesibilã ºi online). Tema articolului de faþã nu e
neapãrat clarificarea misterului ºi a implicaþiilor lui biografice, cât relie-
farea unei superficialitãþi ce mai persistã pe alocuri, cu totul stupefiant,
în lumea muzicologiei mondiale, dupã cum vom detalia mai jos. Ca-
talizatorul e recenta polemicã (apr.-mai 2017) dintre scriitorul aus-
tralian John E. Klapproth (autor al volumului ”Beethoven’s Only Be-
loved: Josephine”, în care continuã cercetãrile lui Tellenbach ºi ale alto-
ra, la care a avut acces prin cunoaºterea limbii germane) ºi compozito-
rul ºi scriitorul american Jan Swafford (autor al unor biografii ale lui
Charles Ives, Brahms ºi Beethoven), purtatã pe interesantul site The
Unheard Beethoven (ce gãzduieºte multe piese beethoveniene puþin
cunoscute, schiþe, variante, completãri ipotetice, precum ºi câteva
„omagii” bazate pe schiþe, cum e Simfonia a IV-a a subsemnatului, rein-
terpretare oarecum postmodernã a schiþelor lui pentru Simfonia a X-a
în Mi bemol major). 

Pe scurt, Swafford, ca mai toþi cercetãtorii anglofoni, pare sã
acorde cel mai mare grad de plauzibilitate Antoniei Brentano (1780-
1869), soþia fericitã a unui bun prieten al lui Beethoven, care-l împrumuta
uneori ºi cu bani. Ipoteza a fost popularizatã de Maynard Solomon,
autorul celei mai mediatizate biografii moderne în englezã, ºi acceptatã
apoi inclusiv de muzicologi anglofoni foarte serioºi, ca William Kinder-
man, Barry Cooper ºi Lewis Lockwood. Argumentele sunt cel mult cir-
cumstanþiale, ca ºi pentru celelalte variante, dar presupusa ei prezenþã
la Karlsbad împreunã cu soþul ºi copiii în zilele în care Beethoven scria
faimoasa scrisoare ar implica un ménage à trois de un cinism absolut
strãin moralitãþii spartane a compozitorului ºi chiar moravurilor vremii.
De altfel, de prea multe ori, cãrþile se scriu din alte cãrþi, cum e cazul toc-
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mai cu masiva biografie (de 1077 pagini!) „Beethoven: Anguish and
Triumph” (2014) a lui Swafford, care, deºi aratã o mare putere de
înþelegere a procesului creator al compozitorului, nu aduce nimic nou
ca interpretare ºi lasã sã se vadã uneori o ciudatã lipsã de simpatie a
autorului pentru eroul lui, prin tuºa groasã pusã pe defectele acestuia ºi
chiar prin extrapolarea forþatã a unor detalii sordid-digestive ale patolo-
giei lui. 

Pe de altã parte, Klapproth argumenteazã cã Iubita Nemuritoare
a fost cel mai probabil contesa Josephine von Brunswick (1779-1821),
pe baza cercetãrilor anterioare, întreprinse în arhive europene, de ex.
de cãtre Hans Schmidt-Görg, soþii Jean ºi Brigitte Massin, Harry
Goldschmidt, Marie-Elisabeth Tellenbach ºi Rita Steblin. Descoperirea
în 1957 a 13 scrisori ale lui Beethoven cãtre Josephine din 1807, când ea
era vãduvã dupã prima cãsãtorie, singurele scrise în acelaºi stil cu scri-
soarea din 1812, ar fi putut fi avea un rol decisiv, ca ºi descoperirea unor
pasaje târzii din jurnalul Theresei, sora Josephinei, ca de ex.:
„Beethoven! Mi se pare acum un vis faptul cã a fost prietenul, confiden-
tul casei noastre. Ce minte minunatã! De ce nu l-a luat de soþ sora mea
Josephine când era vãduva lui Deym? Sufletul pereche al Josephinei!
Erau nãscuþi unul pentru altul. Ar fi fost mai fericitã cu el decât cu
Stackelberg (al doilea soþ - n. n.). Dragostea de mamã a fãcut-o sã renun-
þe la propria fericire.”  

Astfel de pasaje clare din jurnalul Theresei, ca ºi altele de acelaºi
gen, precum ºi numeroase dovezi circumstanþiale obþinute relativ re-
cent printr-o migãloasã muncã detectivisticã de cãtre cercetãtorii
menþionaþi, oferã cheia posibilã a misterului. Mai toate femeile de care
s-a îndrãgostit Beethoven erau aristocrate (poate subconºtientul lui îºi
fixa þinte inaccesibile ca sã rãmânã liber pentru creaþie), iar Josephine,
fire poeticã ºi sensibilã, a fost abordatã „romantic” de el doar dupã ce a
rãmas vãduvã. Onoarea era pe atunci un apanaj obligatoriu al dom-
nilor... Problema era cã ea avea copii, iar perspectiva economicã, de cap
de familie, a unui pianist-compozitor cam ciudat ºi care îºi pierdea trep-
tat auzul nu era deloc rozã. ªi mai grav era cã, pe baza legilor vremii, o
aristocratã pierdea tutela propriilor copii dacã se recãsãtorea cu un ne-
aristocrat. De aceea, familia a presat-o sã nu se mai întâlneascã cu
Beethoven ºi sã se mãrite din nou ca sã-ºi asigure un întreþinãtor potrivit,
aºa cã l-a luat pe baronul eston Christoph von Stackelberg. Detaliile sunt
demne de un film melodramatic: baronul a sedus-o profitând de slãbi-
ciunea ei în timpul unei boli ºi i-a facut o un copil, aºa cã mãritiºul lor a
mulþumit apoi pe toatã lumea - aparent. 



Numai cã baronul era extrem de abuziv, risipitor ºi certãreþ, iar
cãsnicia lor a fost nefericitã ºi marcatã de dispute amare pentru tutela
copiilor, inclusiv cu poliþie ºi tot tacâmul, precum ºi de lungile lui mutãri
din domiciliul conjugal, cei doi fiind mai mult separaþi. Adicã Josephine a
trebuit sã suporte totul ca sã nu-ºi piardã copiii. De cãsãtorie din dragoste,
chiar ºi marcatã de incertitudine alãturi de un „workaholic” surd, fie el ºi
nobil sufleteºte (dar numai sufleteºte!) ca Beethoven, nu putea fi vorba.
De aceea au pãstrat secretul iubirii lor toþi cei câþiva care erau la curent
cu ea (surorile ºi fratele Josephinei), ca sã i nu se strice reputaþia de
mamã aristocratã, dând astfel motiv legal baronului sã-i ia copiii. Toate
acestea sunt documentate de surse de primã mânã, unele cercetate
recent, mai ales de muzicologul Rita Steblin (însemnãri ºi scrisori ale
Josephinei, ale surorilor ei, ºi implicit ale lui Beethoven ºi Stackelberg),
mai ales dacã ºtim contextul legilor ºi moravurilor vremii. 

Distanþa, secretul (auto)impus, tragedia vieþii ei de familie, sin-
gurãtatea lui, o probabilã întâlnire secretã la Baden în 1816 ºi boala care
a rãpus-o prematur în 1821 pot sã fi fost unele dintre sursele depresiei
majore prin care a trecut Beethoven prin 1813-1818 ºi 1821, cu impact
ºi asupra productivitãþii lui artistice. Criza a fost profundã ºi pe multiple
planuri, personal, familial ºi componistic, ducând la o transformare
substanþialã a lui ca om ºi ca artist. Renunþare, umilinþã, profunzime,
transfigurare... Strict din perspectiva relaþiei cu Josephine, însã, unele
dintre referirile criptice din opera lui devin astfel semnificative: liedul
„An die Hoffnung” (”Cãtre speranþã”), dedicat ei în manuscris ºi publi-
cat apoi fãrã dedicaþie ca sã n-o compromitã dupã ce l-a surprins prinþul
Lichnowsky; efuziunile lirice din partea lentã iniþialã a Sonatei nr. 21
„Waldstein” op. 53, aºa-zisul Andante favori WoO 57; Sonata nr. 3 pen-
tru violoncel ºi pian op. 69, cu citatul muzical enigmatic ”Es ist voll-
bracht” (”S-a isprãvit”) (din ”Patimile dupã Ioan” de Bach); sau marile So-
nate nr. 31 op. 110 ºi nr. 32 op. 111, din 1821-1822, ca niºte requiem-uri
discrete, cu reminiscenþe ale ”temei ei” din Andante favori etc. (vezi stu-
diile lui Goldschmidt, Tellenbach ºi Steblin). 

Cam acesta e cadrul acestei poveºti de un dramatism pe cât de
surd, pe atât de teribil fiindcã pare extrem de plauzibil, o poveste de
viaþã ce ar bate orice film pe acest subiect. Multe detalii ºi deducþii sem-
nificative se gãsesc în excelentele volume ºi articole datorate lui
Tellenbach, Klapproth ºi Steblin. Pãcat cã recenta polemicã a lui
Klapproth ºi Swafford e marcatã de ironii ºi chiþibuºerii ce trãdeazã
doar puþinãtatea rigorii în documentare din partea americanului în u-
nele aspecte mai mult sau mai puþin minore (dar ”oamenii mari sunt

Adrian Gagiu

132



mari ºi în lucrurile mici”). La citatele ºi erorile factuale relevate de
Klapproth, Swafford rãspunde cu aprecieri negative generale la adresa
rigorii metodelor acestuia ºi cu argumentul autoritãþii: el are oricum o
carierã, iar cãrþile lui au întrunit aprecieri pozitive (plus o lungã analo-
gie cu o temã controversatã din biografia lui Brahms scrisã de el). 

Dar ce e cu adevãrat grav pentru probitatea ºtiinþificã e cã nu-
meroasele cãrþi, încã netraduse în englezã, ce analizeazã documentele
germane argumentând ipoteza Josephine sunt neglijate de obicei de
autorii americani, inclusiv de Swafford, ca sã nu contrazicã dogma lui
Maynard Solomon ºi pentru cã ei nu cunosc sau nu stãpânesc limba ger-
manã! Pânã ºi recentele ºi substanþialele descoperiri ale Ritei Steblin
sunt ignorate, deºi unele sunt în englezã, fiindcã au apãrut în publicaþii
germane ºi austriece (aspectul acesta fusese deplâns într-o prefaþã din
2011 pânã ºi de William Meredith, directorul „Ira P. Brilliant Center for
Beethoven Studies” de la Universitatea din San José, California). Replica
lui Swafford e cã el cunoaºte germana ºi cã în volumele lui despre
Beethoven ºi Brahms a inclus la bibliografie referinþe în germanã. În
plus, dupã multe vorbe frumoase despre responsabilitatea asupra
cãutãrii adevãrului în cercetare, contrar opticii subiectiviste postmod-
erne, Swafford ajunge la stranii analogii cu cei ce se cred „deþinãtorii
adevãrului absolut ºi ai obiectivitãþii”: „jihadiºtii, naziºtii, fanfaronii de
dreapta, fanaticii de toate soiurile”... Fie Klapproth un exaltat ºi un „ama-
tor”, dar Swafford nu discutã mai nimic despre ideile ºi documentele
din publicaþiile în germanã ale profesioniºtilor, înºirate la bibliografie. 

În concluzie, e trist cã o polemicã a ajuns la acest nivel, dar
povestea ne ºi învaþã multe despre minuþiozitatea ºi rigoarea la care a
ajuns cercetarea muzicologicã serioasã în lume (mai ales dacã citim vo-
lumele respective), ajutatã consistent de cunoaºterea mentalitãþilor ºi a
subtilitãþilor limbii vorbite în epocã, dar ºi despre comoditatea superfi-
cialã ce mai persistã uneori chiar ºi la unii cercetãtori occidentali. Nu e
uºor pentru orgoliul unora sã recunoascã validitatea unor argumente
contrare tezei adoptate de ei. ”Când faptele nu mai corespund teoriei,
ignorãm faptele”, vorba lui Murphy. 
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