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Defel paradoxal, în România începutului de secol XXI toate regulile 
sunt refractare tocmai la reguli. „Normele” cu parfum românesc reprezintă 
la urma urmei un clandestin melanj de balcanism sictirit cu false rigori occi-
dentale, un amestec de fum de narghilea şi siestă în plină stradă cu asceza 
etern îngheţată a unui Mont Blanc iluzoriu. În curbura Carpaţilor îţi poţi 
îngădui toate nostalgiile, dar nici o rigoare. Mai ales dacă gîndim la severi-
tăţi ideologice. M-am întrebat mereu ce îl transformă pe politicianul român 
într-un navetist doctrinar. O explicaţie ar fi orgoliul. Se vorbeşte din când în 
când, pornind de la Blaga, despre beneficiile instalării într-un anumit teri-
toriu spiritual, cu dotări destinate, în mod obişnuit, altor teritorii. Însă în 
momentul în care nu ai nici o dotare, oriunde te-ai aşeza tot ce îţi rămâne e 
exacerbarea orgoliului. Orgoliul omului politic român adună din păcate 
toate umbrele neclare ale sufletului românesc: dragostea proastă de propria 
opinie, convingerea că eşti de neînlocuit, minciuna, datul ideilor la întors, 
şmecheria tîmpită, ura faţă de cei inteligenţi, schimbatul măştii precum 
şosetele prea mult purtate, distanţarea agresivă de principii clamate cu doar 
cîteva zile în urmă. Mereu indecis atunci cînd vine vorba să-şi contrazică 
superiorul ierarhic pe linie de partid, vag pînă la lipsa de contur cînd e vorba 
de ideologie, omul politic român devine brusc scorţos-providenţial atunci 
cînd i se pune în discuţie poziţia, acţiunile şi competenţa. Aşa se face că 
navetismul doctrinar e plin de revelaţii profitabile. Iluminări rentabile.  

Dacă ar fi să-i credem, politicienii români sunt marii sacrificaţi ai 
acestei naţii. Renunţă la viaţa privată, se lipsesc de tihna şi plăcerea căsca-
tului plictisit, îşi suspendă omeneştile păcate – totul în numele unei che-
mări mai înalte, imperative, revelatorii. Românii nu fac politică din vocaţie. 
Nu se implică în viaţa cetăţii mânaţi de voinţa de putere. Nu vor să facă o 

Editorial

Miron Beteg

Cum listezi la bursă  
praf politic radioactiv
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meserie din asta. Reacţiile celor fără îndemînări sinaptice dar cu trei man-
date parlamentare la activ împotriva tinerilor şcoliţi şi care pot da o definiţie 
limpede social-democraţiei ori liberalismului e o demonstraţie limpede a 
felului în care funcţionează adecvarea la rentabilitatea personală şi nu la 
idee în politică. Mai mult – în ultimii ani oamenii politici reuşit să înlocu-
iască, chiar în judecata electoratului, valoarea cu perspectiva „sacrificiu-
lui”. Ei sunt marii sacrificaţi, ei sunt cei care merită recunoştinţa noastră, 
dragostea noastră, lacrimile noastre. E atâta sacrificiu la politicianul român 
încît pe obrazul naţiei lacrimile ar trebui să lase aceleaşi dîre ca pe obrajii 
murdari ai unui miner proaspăt ieşit din subteran. 

Amestecul de orgoliu vid şi sacrificiu de propagandă îi face oarecum 
unici. Trebuie subliniat clar că sub semnul acestei unicităţi a neisprăvirii ne 
aşezăm şi noi, toţi, cîtă vrem noi îi alegem. Vorbind despre ei nu putem uita 
că, pînă la capăt, în foarte mare măsură vorbim despre noi. Că unicitatea 
aceasta virusată e poate înainte de toate a noastră. Incapabili structural să 
preluăm pe deplin valorile Occidentului, cu toate răbufnirile de orgoliu cu 
care ne pansăm din timp în timp rănile naţionale, am ajuns, nehotărîţi cum 
suntem, să maimuţărim şi Orientul. Să fii în stare să maimuţăreşti atât 
Occidentul cât şi Orientul în acelaşi timp nu e – s-o recunoştem – un lucru 
de ici, de colea. Nu avem curajul de a trage din narghilea în plină stradă, 
desculţi, cu picioarele încrucişate, dar dansăm din buric în timp ce în back-
ground se aud acorduri din Brandenburgische Konzerte.  

Tot acest orgoliu veştejit ne-a făcut să avem, din ’90 încoace, obsesia 
că vesticii au ceva cu noi. Că România despre care vorbesc ei nu e cea ade-
vărată. Că, dezinformaţi fiind (e termenul la modă) urmăresc doar persis-
tenţa minciunii, a neputinţei româneşti şi lipsa de contur a abjecţiei. O lume 
românească inexistentă, ne asigură politicienii. Cineva e însă vinovat pen-
tru non-existenţa cu care ne confruntăm de decenii precum cu praful 
radioactiv rămas după o explozie nucleară. Majoritatea americanilor nu 
ştiu unde se află, pe hartă, Statele Unite. Nu-i interesează. Dar sunt gata să 
moară pentru ea, deoarece America lor nu constă într-un discurs politicia-
nist ci în Statuia Libertăţii, în libertatea de a protesta, în libertatea de expri-
mare ori în dreptul de a-şi apăra cu arma în mînă proprietatea. 

Majoritatea românilor nu ştiu ce Românie au în suflet. Nu e semn de 
lipsă de „patriotism”, ci de hăbăuceală naţională. Clasa politică va trebui, 
odată, să răspundă pentru România care nu există. Dar pentru asta e nevoie 
de un radicalism civic pentru care, din nefericire, nu suntem încă pregătiţi.
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Introducere în subiect 
 

Educația nu a fost și nu este o prioritate națională pentru niciun 
guvern decât în mod declarativ. Nu a avut loc nicio dezbatere demnă 
de luat în seamă, care să analizeze problemele în profunzime. 
Proiectul prezidențial „România educată” plutește în ceață. Între timp, 
se iau decizii extrem de importante, care sunt tratate cu superficiali-
tate și lipsă de transparență. Cum este, de pildă, condiția literaturii 
române în gimnaziu, al cărei statut se schimbă radical, fără ca 
modificările să răzbată dincolo de porțile școlii, fără ca aceste 
transformări să fi mișcat conștiința publică, așa cum s-ar cuveni. 

În învățământul românesc au loc schimbări în permanență. 
Unele sunt mai profunde și se numesc reforme, mai mult sau mai 
puțin asumate de un  partid sau de un ministru. Unele ne aparțin 
nouă, ca inițiativă națională, altele aparțin necesităților de 
convergență europeană. Inițiativele noastre aproape că nu mai 
contează, iar rezistența la recomandările venite dinafară ar fi rău pri -
vi te și taxate de anti-europenism. Despre ce este vorba? Nu despre 
structura anului școlar, pe care vor să o schimbe aproape toți miniștrii 
imediat ce sunt instalați în funcție. Umblă la vacanțe, le fac mai lungi 
sau mai scurte, le mută în calendar. E cel mai bun (sau cel mai prost) 
exemplu de fals reformism. Acestea nu sunt reforme, ci schimbări 
superficiale, pentru a impresiona galeria de partid sau clientela 
electorală. Ne gândim la altceva, mai cinic și mai parșiv. Mai ascuns – 
pentru că lumea, blazată și resemnată în fața inevitabilului, nu vede 

Colocviul revistei „Familia” 
 

Efectele reformei curriculare 
din gimnaziu 

asupra receptării 
literaturii române în școală 
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pericolul. Instabilitatea și imprevizibilul au devenit un permanent 
zgomot de fond și în învățământ. 

 Este vorba de o nouă schimbare a manualelor de limba și litera -
tura română pentru clasele gimnaziale, ca urmare a recomandărilor 
europene de a pune accentul pe comunicare, ca la învățarea unei limbi 
moderne, și nu pe literatură (foarte pe scurt spus). Fostul manual de 
limba și literatura română pentru clasele de gimnaziu este golit de 
conținutul literar, în favoarea unei supralicitate mize pe comunicare.  

E sau nu literatura română o victimă a acestei reforme? – aceas-
ta-i întrebarea. 

Iată recomandările de la care pornim (în textul care urmează) și 
consecințele pe care le au. Este expunerea de motive, documentul de 
referință, baza noastră de discuție.  

La acest colocviu am invitat și-i invităm să participe pe toți cei 
interesați: profesorii de română din gimnaziu (pe ei în primul rând), 
persoane cu funcție de decizie și control în învățământ, personalități 
din domeniul culturii (scriitorii nu pot lipsi). 

 
Colocviu realizat de  

Ion SIMUȚ 
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În spiritul noilor recomandări europene 
pentru limba și literatura română 

în gimnaziu 
 

 
De la 1 ianuarie 2007, în România, Ministerul Educației 

Naționale și Institutul de Ștințe ale Educației au elaborat politicile 
educaționale în cadrul general elaborat de Comisia Europeană, res-
pectând astfel liniile directoare ale politicilor europene în domeniul 
educației, reflectate în profilul absolventului, la fiecare nivel de 
învățământ. Idealul educațional devine astfel unul bazat pe capacita-
tea individului de a se insera socioprofesional într-o societate domina-
tă de tehnologii și de economia de piață.  

În acest context, s-a stabilit un set de competențe-cheie ca 
bază pentru a facilita adaptarea elevului - viitor adult - la dinamica 
socială.  

Comunicare în limba maternă. Cunoștințe – vocabular, 
gramatică funcțională, funcții ale limbii (acte de vorbire); sunt 
incluse și: conștientizarea principalelor tipuri de interacțiune verba-
lă; un registru de texte literare și non-literare; principalele caracte-
ristici ale diferitelor stiluri și registre de limbă; variabilitatea limbii 
și a comunicării în diferite contexte. Deprinderi – comunicare orală 
și în scris într-o varietate de situații, monitorizarea și adaptarea 
propriei comunicări la cerințele situației; sunt incluse și: a distinge 
și a folosi diferite tipuri de texte; a căuta, a colecta și a procesa infor-
mația, a folosi resurse, a formula și a exprima argumente orale și 
scrise în mod convingător, adecvat contextului. Atitudini – deschi-
derea (dispoziția) pentru dialog constructiv, aprecierea calităților 
estetice și dorința de a le promova și intere 

sul pentru interacțiunea cu alții. Implică și conștientizarea 
impactului limbajului asupra celorlalți și nevoia de a înțelege și a 
folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de 
vedere social. 

 
Sensibilizare și exprimare culturală  
Cunoștințe – conștientizarea moștenirii culturale, locale, 

naționale, europene și a locului patrimoniului cultural în lume; 
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Se observă că la nivelul disciplinei limba și literatura română, 

două dintre competențele-cheie ar trebui să fie corelate, în vederea 
obținerii dimensiunii culturale a personalității viitorului adult. În fapt, 
însă, se observă în noile programe o diminuare a segmentului care 
vizează literatura română, în favoarea comunicării, concept nou, des-
tul de neprofesionist tratat în documentele curriculare. Acest concept 
vine mai curând din sfera disciplinelor socioumane, abandonând lite-
ratura, ca formă de sensibilizare și exprimare culturală.  

Noile programe de gimnaziu, aflate deja în al doilea an de apli-
care, au fost supuse consultării publice, dar forma lor finală denotă 
lipsa coerenței în abordarea literaturii și o punere în prim-plan a com -
petenței de comunicare în limba română. În acest mod, disciplina fun -
da mentală despre care discutăm acum se află în raport de egalitate, ca 
importanță, cu limbile moderne, scopul învățării fiind unul strict 
prag matic, fără impact pozitiv asupra dezvoltării sensibilității elevului 
și orientării sale culturale.  

Având în vedere faptul că la începutul lunii ianuarie a anului 
2018, Comisia Europeană a lansat un nou document privind com pe -
tențele-cheie, adaptându-le astfel la dinamica societății, considerăm 
că s-a creat baza legală ca programele să fie revizuite, regândindu-se 
re prezentarea componentei literatură.  

cunoștințe de bază referitoare la produse culturale majore, inclusiv 
cultura contemporană populară; înțelegerea diversității culturale și 
lingvistice în Europa și în alte regiuni ale lumii, înțelegerea nevoii 
de a conserva această diversitate, a importanței factorilor estetici în 
viața de fiecare zi.  

· Deprinderi – aprecierea critică și estetică a operelor de artă 
și a spectacolului, precum și a propriei exprimări printr-o varietate 
de mijloace, folosind propriile aptitudini; raportarea propriilor 
puncte de vedere creative și expresive la opiniile altora; identifica-
rea și realizarea oportunităților sociale și economice în activitatea 
culturală; dezvoltarea abilităților creative care pot fi transferate 
într-o varietate de contexte profesionale.  

· Atitudini – înțelegerea profundă a propriei culturi și sensul 
identității ca bază a respectului și a atitudinii deschise față de diver-
sitatea exprimării culturale; creativitate și dorință pentru cultivarea 
capacității estetice prin expresie artistică și prin participare la viața 
culturală.
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Considerăm că acest nou context normativ elaborat de CE va de -
fa voriza și mai mult reprezentarea literaturii române în curriculum. 
Din acest motiv, luarea de atitudine este absolut necesară, în vederea 
pre venirii deprecierii și mai accentuate a prezenței literaturii române 
în curriculum. Deopotrivă, considerăm amenințată și componenta de 
limbă română din  programa de limba și literatura română, conform 
noilor competențe-cheie.  

Competențe de alfabetizare 
Alfabetizarea este capacitatea de a identifica, înțelege, expri-

ma, crea și interpreta concepte, sentimente, fapte și opinii, atât ver-
bal, cât și în scris, folosind materiale vizuale, auditive/audio și digi-
tale în diferite discipline și în diferite contexte. Ea implică capacita-
tea de a comunica și de a stabili conexiuni cu alte persoane, în mod 
eficient, adecvat și creativ.  

Dezvoltarea alfabetizării reprezintă baza pentru continuarea 
învățării și a interacțiunii lingvistice. În funcție de context, 
competențele de alfabetizare pot fi dezvoltate în limba maternă, în 
limba de școlarizare și/sau în limba oficială dintr-o țară sau regiune.  

Cunoștințe, competențe și atitudini esențiale legate de această 
competență 

Alfabetizarea implică cunoștinț e de citire și scriere și o bună 
înțelegere a informațiilor scrise. Alfabetizarea necesită cunoștințe 
de vocabular, gramatică funcțională și privind funcțiile limbajului. 
Ea include cunoașterea celor trei tipuri principale de interacțiune 
verbală, o serie de texte literare și neliterare și principalele caracte-
ristici ale diverselor stiluri și registre ale limbii. 

Cetățenii ar trebui să dețină competențele necesare pentru a 
comunica atât oral, cât și în scris, într-o gamă largă de situații și să 
monitorizeze și să își adapteze comunicarea la cerințele situației. 
Această competență include, de asemenea, capacitatea de a distinge 
și de a utiliza diferite tipuri de surse, de a căuta, culege și prelucra 
informații, de a utiliza instrumente ajutătoare și de a formula și 
exprima argumentele oral și în scris într-o manieră convingătoare și 
adecvată contextului. 

O atitudine pozitivă în ceea ce privește alfabetizarea implică 
adoptarea unui dialog critic și constructiv, o apreciere a calităților 
estetice și un interes pentru interacțiunea cu alte persoane. Aceasta 
implică o conștientizare a impactului limbajului asupra celorlalți și 
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necesitatea de a înțelege și utiliza limba într-un mod pozitiv și res-
ponsabil din punct de vedere social. 

 
 
Competențe lingvistice 
Această competență definește capacitatea de a utiliza diferite 

limbi în mod corespunzător și eficient pentru comunicare. Ea 
împărtășește în linii mari principalele dimensiuni ale com -
petențelor de alfabetizare: se bazează pe capacitatea de a înțelege, 
exprima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii, 
atât oral, cât și în scris (ascultare, vorbire, citire și scriere) într-o 
varietate de contexte sociale și culturale, în funcție de necesități sau 
dorințe. După caz, poate include menținerea și dezvoltarea în conti-
nuare a competențelor de limbă maternă. 

Cunoștințe, competențe și atitudini esențiale legate de această 
competență 

Această competență presupune cunoștințe de vocabular și 
gramatică funcțională în diferite limbi și o cunoaștere a principale-
lor tipuri de interacțiune verbală și registre ale limbilor. Sunt im -
por tante cunoștințele privind convențiile societale, aspectul cultural 
și variabilitatea limbilor. 

Aptitudinile esențiale pentru aceste competențe constau în 
capacitatea de a înțelege mesajele verbale, de a iniția, susține și 
încheia conversații, de a citi, înțelege și redacta texte, cu niveluri di -
ferite de aptitudini în diferite limbi, în funcție de necesitățile indivi-
duale. Cetățenii ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza instru-
mente în mod adecvat și de a învăța limbi străine într-un mod for-
mal, non-formal și informal, pe tot parcursul vieții.  

O atitudine pozitivă presupune aprecierea diversității cultura-
le, interesul și curiozitatea cu privire la diferite limbi și comunicarea 
interculturală. Aceasta presupune, de asemenea, respectarea profi-
lului lingvistic individual al fiecărei persoane, inclusiv respectul față 
de limba maternă a persoanelor care aparțin minorităților și/sau 
provenite din familii de migranți. 

 
 
Competențe de sensibilizare și expresie culturală 
Competențele de sensibilizare și expresie culturală implică 

înțelegerea și respectul față de modul în care ideile și înțelesurile 
sunt formulate și comunicate în mod creativ în diferite culturi și 
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printr-o serie de arte și alte forme culturale. Aceasta implică parti-
ciparea la înțelegerea, dezvoltarea și exprimarea ideilor proprii și a 
sentimentului de apartenență sau a rolului în societate în diverse 
moduri și contexte. 

Cunoștințe, competențe și atitudini esențiale legate de această 
competență 

Această competență necesită cunoașterea culturilor și modu-
rilor de exprimare locale, naționale, europene și mondiale, inclusiv 
limbile, patrimoniul și tradițiile acestora, precum și cunoașterea 
produselor culturale și o înțelegere a modului în care aceste expri-
mări pot influența opiniile individuale și reciproc. Aceasta include 
în țelegerea diferitelor moduri de comunicare a ideilor între creator, 
par ticipant și audiență în texte scrise, tipărite și digitale, teatru, 
film, dans, jocuri, artă și design, muzică, ritualuri și arhitectură, 
pre cum și în forme hibride. Acest lucru necesită o înțelegere a pro-
priei identități aflată în evoluție, într-o lume a diversității culturale, 
precum și a modului în care artele și alte forme culturale pot fi o 
modalitate de a vizualiza și de a modela lumea. 

Competențele includ capacitatea de a exprima și interpreta cu 
empatie idei figurative și abstracte, experiențe și emoții, precum și 
capacitatea de a face acest lucru într-o serie de alte forme artistice și 
culturale. Competențele includ, de asemenea, abilitatea de a identi-
fica și concretiza oportunități în interes personal, social sau comer-
cial prin intermediul artelor și a altor forme culturale și capacitatea 
de a se angaja în procese creative, atât ca individ, cât și în cadrul 
colectivității. 

Este importantă o atitudine deschisă și respectul față de 
diversitatea expresiilor culturale, împreună cu o abordare etică și 
responsabilă a proprietății intelectuale și culturale. O atitudine 
pozitivă presupune, de asemenea, curiozitatea față de lumea încon-
jurătoare, o atitudine deschisă de imaginare a noi posibilități și 
dorința de a participa la experiențe culturale. 



Conf. univ. dr. Mina-Maria RUSU, 
Inspector general în Ministerul Educației Naționale 

 
Noile programe de limba  

și literatura română pentru gimnaziu  
în contextul european 

 
După anul 1989, modificările modelului social au determinat adap-

tarea politicilor curriculare și generarea noii programe de limba și literatura 
română, alături de o redefinire a conceptului de manual, inducând profeso-
rului ideea de libertate controlată doar de obligativitatea parcurgerii inte-
grale a programei. Alegerea de către acesta a unui manual dintre ofertele de 
pe piața de profil s-a îndreptat către cele cu aer cât mai academic, în care se 
aflau și elementele controversate de limbă română, dar și texte literare 
complexe ca mesaj și ca formulă estetică, deseori necoincidente cu orizontul 
de așteptare al elevului și depășind particularitățile de vârstă ale acestuia. S-a 
creat astfel o modă a învățării cantitative, ale cărei finalități se reflectau în 
reproducerea de către elev a conținuturilor, cât mai fidel, la evaluările 
naționale. Profesorul se poziționa în zona confortabilă a unui magister 
dixit, exprimându-și aspirații academice în raport cu performanțele elevilor 
săi, de cele mai multe ori confundând nivelul de înțelegere de către aceștia 
a cunoștințelor cu fidelitatea reproducerii mecanice a unor clișee.  

Din data de 18 decembrie 2006, Recomandarea Parlamentului 
European [(RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PAR-
LIAMENT AND OF THE COUNCIL, of 18 December 2006, on key 
competences for lifelong learning, (2006/962/EC)] poziționează 
educația în zona în care individul uman aflat la vârsta școlarității își formea-
ză, treptat și logic, o personalitate autonomă, care să-i asigure în viața de 
adult flexibilitate în contextul reconfigurării modelului social, adaptabilitate și 
capacitatea de a învăța pe tot parcursul vieții. În fapt, acest ultim aspect 
este cel mai important din contextul reformării curriculare absolut necesare 
și conforme cu dinamica istorică a socialului. La nicio lună după data lan-
sării acestui document, la 1 ianuarie 2007, țara noastră a devenit membră 
a UE, fapt care a determinat implicit adaptarea politicilor naționale din 
educație la prioritățile lansate de către Parlamentul European și implicit la 
noul ideal educațional. În contextul acestor schimbări survenite la nivel 
decizional, politicile curriculare elaborate de România au generat intern 
atitudini și controverse privind formula de reformare a curriculumului 
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național, în vederea compatibilizării acestuia cu elementele de strategie și 
de viziune din spațiul comunitar. Argumentul nostru privind declanșarea 
procesului reformator a fost lansarea în educație, la nivel european, a con-
ceptului de competență, ca element cu rol evaluativ pe termen lung a 
calității educației formale, nonformale și informale în construirea profilului 
adultului, în raport cu inserția lui socioculturală și, implicit, pe piața mun-
cii. 

În momentul 2007, programele după care se studia limba și lite-
ratura română erau centrate pe obiective-cadru din care erau derivate 
obiectivele specifice, de atins la finalizarea fiecărui nivel de studiu. Prin 
urmare, accentul era pus pe procesul de învățare, din perspectiva parcurge-
rii de către elevi a conținuturilor prevăzute de programa școlară. În demer-
sul de validare a noii viziuni curriculare, evaluările, cu precădere cele 
naționale, deja instituite și în România, precum și integrarea țării noastre 
în rândul țărilor participante la evaluările internaționale de tip PISA, se 
raportau la descriptorii de performanță. Numai că, focalizați pe noile pro-
grame, dar tributari unei abordări informative și doar parțial valorificând 
latura formativă, acești descriptori de performanță diminuau latura prag-
matică a învățării, reflectată în gradul de inserție socială a absolvenților, 
imediat după absolvirea studiilor preuniversitare. 

La nivelul deciziilor privind politicile curriculare, s-a făcut un pas 
uriaș odată cu intrarea României în spațiul UE, încercându-se o adaptare 
din mers a mentalității populației adulte și mizându-se pe adaptabilitatea 
sporită a copiilor și a tinerilor. Astfel, s-a acționat în școală, ca instituție res-
ponsabilă de educația tinerei generații, cu o miză ambițioasă, aceea de a 
crea din acei tineri, adevărații reformatori ai mentalului colectiv al 
generației părinților lor. Prin urmare, în 2007, decizia a fost destul de radi-
cală de a se realiza o adaptare din mers a programelor existente, transfe-
rând obiectivele în competențe, astfel încât primul pas de integrare a școlii 
românești în spațiul UE să fie făcut.  

Este evident faptul că formarea de competențe în procesul de 
învățare presupune un management educațional coerent, extrem de bine 
structurat, limpede și cu miză operațională pe parcursul întregii vieți a indi-
vidului. Prin agrearea politicilor curriculare centrate pe formarea de com -
petențe, România a deschis educației zona de acces în mileniul III, ca timp 
is toric marcat de pragmatism, cu miza evidentă a construirii, pentru viito-
rul adult, a unui profil flexibil și adaptabil. În acest context, ideile care au 
stat la baza cărții lui Alvin Toffler au putere de argument. În cartea, Cor -
porația adaptabilă, autorul definește profilul omului mileniului III, 
por nind de la constatarea că „un nou tip de societate se naște sub ochii 
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nostri”1 bazată „pe o tehnologie mai avansată, pe stiluri de organizare 
radical diferite, pe noi feluri de relații interpersonale, noi valori sexuale și 
familiale, noi căi de trăire a realității.2 În argumentul lucrării, Toffler 
susține că „prefacerile cu care ne confruntăm sunt cel puțin la fel de masive 
ca și cele produse de Revoluția Industrială. Ele pun în pericol toate 
instituțiile noastre fundamentale, după cum și revoluția industrială a pus 
în pericol și apoi a transformat toate instituțiile societății feudale”3 și con-
chide că „organizația adaptabilă la noul mediu necesită un alt mod de 
conducere, necesită manageri de adaptare înzestrați cu un întreg set de 
aptitudini noi, non-lineare”4. Concluzia lui Toffler privind profilul educatu-
lui în contextul configurației mileniului III este convingătoare: „Omul viito-
rului  nu va mai funcționa ca la manual, «ad-hocrația» solicitând un nou 
set de caracteristici umane: învățare rapidă și imaginație.” (s.n.) 

În 2016, la zece ani de la introducerea în programe a conceptului de 
competență, în plin proces de reconfigurare a noilor recomandări ale 
Parlamentului European privind adaptarea și redenumirea competențelor-
cheie, România decide o nouă reformare a curriculumului, astfel încât 
educația instituționalizată să răspundă comenzii sociale privind profilul 
absolventului integrabil pe paiața muncii, inițiat la nivel antreprenorial, 
autonom în plan social și deopotrivă cooperant cu ceilalți. Inerția profeso-
rilor la noua schimbare în raport cu flexibilitatea instituțională a școlii a 
produs reacții de respingere a noilor programe de gimnaziu. Aceste docu-
mente curriculare au fost elaborate în consens cu politicile europene în 
domeniu, anticipând forma finală a tabloului competențelor-cheie care 
aveau să fie legiferate prin Recomandarea Parlamentului European din 
data de 21 ianuarie 2018. Noile programe de limba și literatura română au 
fost supuse consultării publice în anul 2016.  

La finalizarea acestui proces, am constatat că 40% dintre cei care au 
emis opinii personale privind viziunea și conținutul noilor programe au 
declarat că nu le-au parcurs! Ceea ce este îngijorător mi s-a părut că, în 
ciuda recunoașterii faptului că nu au citit texul noilor programe de limba și 
literatura română, aceștia le-au calificat ca fiind niște monstruozități curri-
culare, recomandând specialiștilor care le-au elaborat soluții anacronice, 
extrem de subiective. Opiniile celorlalți profesori care au declarat că au citit 
cu atenție programele au fost centralizate și analizate atent de către 
specialiștii în curriculum de la Institutul de Științele Educației, după care 

1  Alvin Toffler, Corporația adaptabilă, Editura Antet, 2012, p. 47 

2  Ibidem, p. 28

3  Ibidem, p. 6

4  Ibidem, p. 4

Colocviul Revistei Familia

16



membrii comisiilor naționale de specialitate au operat modificări și în final, 
a fost redactată forma finală a programelor, care, la începutul anului 2016, 
au fost aprobate prin ordin de ministru și au fost pune în aplicare începând 
cu seria elevilor de clasa a V-a din anul școlar 2016-2017. În baza acestor 
programe (o programă de limba și literatura română pentru elevii de la 
școlile cu predare în limba română și pentru elevii care studiază la școli 
cu predare în limbile minorităților naționale, cu excepția elevilor care stu-
diază la școli cu predare în limba maghiară, care, conform prevederilor din 
Legea educației, au solicitat și au beneficiat de o programă specifică de 
limba și literatura română pentru școli cu predare în limba maghiară), au 
fost elaborate manuale alternative, dintre care profesorii l-au putut alege pe 
cel mai potrivit în raport cu specificul claselor la care predau. Propunerea 
de aplicare a programei reflectată de fiecare manual alternativ are caracter 
facultativ, profesorul având obligația de a-l personaliza, în funcție de speci-
ficul clasei la care îl utilizează. În acest context, singura constrângere a pro-
fesorului vizează, de fapt, doar obligația acestuia de a parcurge integral pro-
grama, adecvându-și demersul didactic la specificul clasei și la parti cu la ri -
tă țile fiecărui elev.  

Viziunea noilor programe valorifică o perspectivă integrată de predare a 
limbii și literaturii române axată pe conceptul de comunicare și pe aspectul 
său pragmatic - o componentă fundamentală, aflată în raport de comple-
mentaritate cu procesul complex de formare la elevi  a competenței cultu-
rale prin intermediul literaturii. Comunicarea în limba română se dezvoltă 
atât la nivel scris, cât și oral, având ca prioritate înțelegerea de către elevi a 
relației directe și indisolubile între receptare și producere de text. Varie -
tatea textelor suport urmează clasificarea generală în cele două mari cate-
gorii: literar și nonliterar. Deoarece comunicarea utilizează și de alte coduri 
de semne decât codul lingvistic, elevii iau contact cu textul multimodal, în 
care construirea sensului prin mesajul verbal este sprijinită de imagine, 
linie, culoare. Astfel, o abordare de acest tip a clasicului compartiment de 
limbă română din cadrul disciplinei pune elevul în sitiuații diverse de 
comunicare, atât orală, cât și scrisă, activându-i vocabularul, contextuali-
zându-l atât în plan ficțional (literar), cât și în plan nonfictițional (nonlite-
rar). Literatura devine o zonă în care elevul simte libertatea de a construi 
mesaje cu ajutorul cuvântului, condiționat fiind de înțelegerea procesului 
de comunicare. Emoția estetică, așa cum o creează textul beletrisitc (lite-
rar), devine un scop secundar în actul receptării, în prim-plan situându-se 
conștientizarea de către elev a rolului edificator al cuvântului. În fapt, 
virtuțile estetice ale limbii sunt exersate alternativ, atât în comunicarea coti-
diană, cât și în receptarea/producerea de text literar. Astfel, profesorul este 
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obligat să abandoneze moda caietelor cu expresii frumoase, conștien ti -
zându-le elevilor funcția estetică dobândită de cuvânt doar în context. 
Așadar, expresivitatea limbii se învață intuitiv, prin exercițiu care demons-
trează polivalența funcțională a cuvântului. Obligativitatea unei liste de 
autori de literatură, așa cum s-a afirmat destul de agresiv de către unii din-
tre cei care au răspuns consultării publice, este incompatibilă cu libertatea 
care trebuie indusă profesorului și elevului în procesul comun de învățare. 
Prin urmare, noile programe conțin doar sugestii de autori de literatură, 
lista putând fi construită de către fiecare profesor, într-un gest pedagogic de 
respect față de elevii săi, prin consultarea acestora și prin satisfacerea ori-
zontului lor de așteptare. Un reper  privind recomandări de lectură este su -
gestia din cadrul proiectului LiFt 2, în fapt un cadru european de lectură, la 
elaborarea căruia România a participat. Aceste informații se găsesc și în 
sugestiile metodologice din finalul noilor programe de limba și literatura 
ro mână pentru gimnaziu.  

În fapt, opțiunile privind politicile curriculare au un fundament bine 
argumentat în contextul social al fiecărei epoci și implică o sincronizare de -
cizională pe care România trebuie să o realizeze în context istoric. Actualele 
programe sunt reflexul acestei sincronizări cu modelul european al mile-
niului III.  
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Conf. univ. dr. Adela BRADEA, 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, 
Universitatea din Oradea 
 

Literatura română în sistemul  
unei educații adaptate cerințelor de azi 
 
Rolul literaturii în viața unui tânăr este indiscutabil, indiferent de 

contextul politic, social sau educațional. Pe lângă contribuția acesteia în 
dezvoltarea şi nuanţarea vocabularului („cartea de vizită” a fiecăruia dintre 
noi), textele literare îndeamnă la cunoaștere (de sine, a celorlalți), la dezvol-
tarea creativității, la cultivarea emoțiilor, a unei atitudini pozitive, reflexive, 
la receptivitate față de experiențe noi, la exersarea exprimării libere a im -
pre siilor, a sentimentelor, puterea de argumentare a propriilor idei, la înțe-
legerea pluralității sensurilor etc. Cu alte cuvinte, dincolo de îmbogățirea 
culturală, literatura favorizează formarea personalității fiecăruia dintre noi. 
Finalitățile studierii limbii și literaturii române nu pot fi realizate fără a avea 
în vedere dimensiunea axiologică a personalității elevilor.  

Din păcate, în noile programe de limba și literatura română din ciclul 
primar și gimnazial, componenta literaturii române a fost mult diminuată, 
lăsând locul exercițiilor de limbă și de comunicare. Doar că pentru a ajunge 
la finalitățile propuse de programa de gimnaziu (amintim aici doar câteva 
dintre acestea:  căutarea, colectarea, procesarea de informații și receptarea 
de opinii, idei, sentimente într-o varietate de mesaje ascultate/texte citite; 
exprimarea unor informații, opinii, idei, sentimente,  aprecierea unor ele-
mente definitorii ale contextului cultural local și ale patrimoniului național 
și universal; dezvoltarea dimensiunii afective a personalității elevului, prin 
des coperirea și înțelegerea rolului modelator al contextului cultural local, 
național și universal în procesul dezvoltării personale1, elevii au nevoie de 
cultivarea unor valori și atitudini ce pot fi regăsite în primul rând în textele 
literare. E nevoie de o literatură valoroasă, autentică și care să se încadreze, 
prin tematică, în sfera de interes a elevilor.  

Noua propunere a Comisiei Europene din 23 mai 2018 (care o în -
locuiește pe cea din 18 decembrie 2006) privind competențele-cheie  ne de -
termină să fim și mai îngrijorați în acest sens. Conform noului document2, 
prima competență-cheie este Literacy competence, care apare tradusă în 
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limba română prin competența de alfabetizare3, definită drept „capacita-
tea de a identifica, înțelege, exprima, crea și interpreta concepte, senti-
mente, fapte și opinii, atât verbal, cât și în scris, folosind materiale vizuale, 
auditive/audio și digitale în diferite discipline și în diferite contexte. Ea 
implică capacitatea de a comunica și de a stabili conexiuni cu alte persoane, 
în mod eficient, adecvat și creativ […] Ea include cunoașterea celor trei 
tipuri principale de interacțiune verbală, o serie de texte literare și nelite-
rare și principalele caracteristici ale diverselor stiluri și registre ale limbii. 
[…] O atitudine pozitivă în ceea ce privește alfabetizarea implică adopta-
rea unui dialog critic și constructiv, o apreciere a calităților estetice și un 
interes pentru interacțiunea cu alte persoane”. 

Literacy înseamnă, în limba engleză, capacitatea unei persoane de a 
citi și a scrie, ceea ce în limba română s-ar traduce prin alfabetizare. În con-
textul de astăzi, într-o societate în continuă schimbare, în care tinerii trebuie să 
facă față permanent provocărilor dinamicii sociale și economice, conceptul 
înglobează mai multe dimensiuni. Privit în contextul analfabetismului 
funcțional, înțelegem traducerea conceptului literacy competence în 
competență de alfabetizare. Dar considerăm mult mai potrivit termenul de 
competențe de literație, atâta timp cât în limba română există acest con-
cept, iar de câțiva ani el este utilizat și valorificat în diferite inițiative (pro-
grame de formare, proiecte internaționale, workshopuri etc.), care și-au 
propus formarea profesorilor pentru a dezvolta competențe de literație la 
elevi. Există chiar o asociație profesională cu acest scop, Asociația Română 
pentru Literație (http://www.arlromania.ro), pe site-ul căreia găsim: „Din 
perspectivă europeană, literația este una dintre competențele cruciale pen-
tru viață care îi ajută pe cetățeni să-și dezvolte capacitățile de reflecție și de 
exprimare, de gândire critică și empatie […] Menționăm că specialiștii și 
experții români care au lucrat în diverse proiecte europene pe tema alfabe-
tizării funcționale au introdus în discursurile și practica academică concep-
tul de literație, ca fiind cuvântul care ar explica cel mai bine înțelesul cuvân-
tului literacy, din limba engleză”. 

Preluăm rapid și cu ușurință tot ce ni se propune, fără să avem grija 
adaptării la specificul nostru cultural, dar mai ales la crearea unor funda-
mente necesare pe care să se poată construi o educație adaptată cerințelor 
de azi.  

De ce am făcut aceste precizări? Fiindcă traduse drept competențe de 
alfabetizare, s-ar putea să avem surpriza ca în manualele școlare de litera-
tură accentul să se pună și mai mult pe dimensiunea Comunicare, neglijân-
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du-se (dacă se poate mai mult decât este acum!) componenta Literatură. 
Analizând manualele de gimnaziu concepute după noua programă, în doar 
două dintre cele cinci  manuale  de clasa a V-a există un text poetic de Mihai 
Eminescu, iar în cele două aprobate pentru clasa a VI-a poetul nostru 
național nu este reprezentat prin niciun text. Nu facem apologia autorilor 
canonici sau a unei literaturi învechite în care tinerii nu se mai regăsesc. Dar 
literatura noastră este atât de bogată, încât ar putea fi reprezentată în fieca-
re manual în modul cel mai eficient. Răsfoind manualele de limba și litera-
tura română pentru gimnaziu din Republica Moldova (realizate în colabo-
rare cu specialiști din România!), modificate și adaptate în conformitate cu 
ceea ce înseamnă competențe-cheie, lucrurile se prezintă acolo altfel. Sunt 
texte literare valoroase, frumoase, care pot deschide noi orizonturi de 
cunoaștere, pot dezvolta calități umane și pot forma caractere, opere litera-
re vii în mintea și sufletul elevilor.  

Nu se poate ajunge la dialog critic și constructiv, la o apreciere a 
calităților estetice (componentă a competenței de alfabetizare/literație mai 
sus menționată) fără un bagaj cultural, fără inocularea unor valori autentice, 
fără ca elevii să înțeleagă semnificația limbii și literaturii române în contu-
rarea identității naționale, pentru ca mai apoi să o poată integra în contex-
tul culturii universale. Nu se poate să nu ne cunoaștem poetul național, nu 
se poate ca un elev absolvent de gimnaziu să nu știe imnul național sau să 
nu poată numi o personalitate istorică reprezentativă pentru țara noastră. 
Și sunt atâtea texte literare pe care le putem valorifica în acest sens! E ade-
vărat că manualele sunt doar instrumente de lucru, nu sunt obligatorii, iar 
profesorii au libertatea să își aleagă pentru studiu ce text doresc pentru a 
respecta cerințele programei. Preocupările unui profesor de limba și litera-
tură română ar trebui să se concentreze în crearea celor mai eficiente con-
texte în care aceste competențe să se dezvolte. Dar un context optim presu-
pune gândirea și realizarea unor situații de învățare autentice, în care grija 
pentru textele alese, dezbătute, analizate, primează, în care literatura este 
abordată integrat și raportată la viață, dar și la contextul universal sau la 
celelalte componente ale culturii, situații de învățare în care elevii să inte-
racționeze (cu profesorul, cu ceilalți elevi, cu textul), încurajați să își valori-
fice abilitățile de comunicare, să gândească autonom, reflexiv și critic, 
exprimându-și propriile judecăți de valoare. Însă, imposibilitatea raportării 
la niște criterii de evaluare pentru examenele naționale conform noilor pro-
grame de limba și literatura română (încă nu se știe cum vor fi concepute 
subiectele, ce li se va cere elevilor, cât de standardizate vor fi probele de eva-
luare etc.) diminuează entuziasmul unor profesori dedicați limbii și litera-
turii române, existând pericolul căderii în capcana rutinei utilizării manua-
lului existent.  
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Nu știm cu exactitate care vor fi consecințele pe termen scurt și lung 
a noii propuneri a Consiliului European de la Bruxelles, dacă vor determina 
sau nu alte modificări ale programelor recent concepute. Ar fi un alt dezas-
tru! Trebuie să fim conștienți că e important să știm să comunicăm, dar și 
mai important trebuie să fie ce comunicăm. Motivarea elevilor pentru 
cunoaștere, dezvoltarea sensibilității acestora, stârnirea curiozității față de 
lu mea din jurul lor, încurajarea creativității, formarea unei identități ling -
vis tice și sociale sunt condiții pentru formarea unor tineri capabili să se 
integreze social și profesional, dar mai ales să își continue educația pe tot 
par cursul vieții.  

Și ceea ce este și mai important: toate aceste aspecte se regăsesc, 
intrinsec, în comoara literaturii noastre naționale. 

Sperăm ca factorii decizionali să țină cont de acest fapt!   
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Diana POPA, 
Profesoară de limba și literatura română, 
Inspectoare de specialitate, Inspectoratul Școlar Județean Bihor 

 
 

Centrul orei de limba și literatura  
română în gimnaziu: textul literar 

 
Ca parte a Uniunii Europene, România s-a angajat să respecte 

direcțiile trasate la nivel european și să își reconfigureze politicile și practi-
cile educaționale, căci acestea ne interesează în mod direct, în funcție de cri -
te riile stabilite la nivel comunitar, al tuturor statelor membre. Una dintre 
conse cințele directe ale acestui demers îl reprezintă reforma învățămân -
tului, parcă niciodată definitivată, prelungită pe parcursul a peste douăzeci 
de ani și căreia îi lipsește tocmai o viziune organică, unitară. Societatea 
însăși este într-o constantă reașezare și căutare a reperelor și a valorilor, iar 
acest fapt afectează și ceea ce ar trebui să fie stabil și clar pentru toată 
lumea.  

Literatura contribuie la dezvoltarea calităților estetice ale persoanei, 
însă, mai mult decât atât, conturează o viziune asupra lumii și asupra vieții. 
Ea este cea care dezvoltă spiritul critic și facilitează dialogul cu trecutul și cu 
viitorul, cu lumile posibile. În absența lecturii marii literaturi – naționale și 
străine – se produce un dezechilibru de ordin personal, prelungit apoi la 
nivelul socialului.  Elevii nu mai posedă mecanismele necesare pentru a 
privi critic lumea și pentru a discerne esențialul de neesențial, sau adevărul 
de minciună. Se produce o confuzie și o răsturnare a valorilor, provocate 
tocmai de absența contactului cu valorile promovate de literatura canonică, 
deși însuși conceptul de canon este serios pus sub semnul întrebării, după 
cum o dovedește și înșiruirea de nume de autori din Programa școlară pen-
tru Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba 
maghiară, ciclul gimnazial, anexă la Ordinul MEN nr. 3393/28.02.2017, 
înșiruire în care opera unor autori reprezentativi din literatura română este 
topită într-un amalgam ce înglobează atât autori din literatura română, cât 
și din literatura europeană, al cărui singur factor ordonator îl reprezintă cri-
teriul alfabetic.  

Identitatea națională și cea europeană nu se ivesc spontan, ele trebuie 
cultivate în timp, mai ales în perioada școlarității obligatorii, prin crearea 
unor parcursuri didactice deschise și coerente, centrate pe formarea și 
transmiterea unor valori imuabile, indiferent de contextul cărora li se aplică. 
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De altfel, disciplina Limba și literatura română este definită în noile progra-
me pentru ciclul gimnazial drept o disciplină complexă, care cuprinde trei 
componente, ultima dintre aceastea fiind componenta estetică și culturală. 
În surprinderea specificului acestei ultime competențe se precizează în 
mod explicit importanța raportării la valorile universale, precum și dezvol-
tarea și stimularea creativității. Or, pentru atingerea acestor deziderate este 
imperativ necesară prezența textului literar, a acelei opere reprezentative 
care are capacitatea de a suscita interpretări multiple - indiferent de 
momentul sau locul în care este regăsită - și de a crea cadrul necesar unui 
dialog constructiv cu opera, cu alteritatea și cu sinele. Este firesc ca viziunea 
și abordarea literaturii să se schimbe pentru a fi în conformitate cu timpu-
rile în care trăim, însă eludarea operei literare la disciplina limba și litera-
tura română, fie ea și parțială, echivalează cu pierderea reperelor și cu lipsa 
unei viziuni personale în legătură cu propriul parcurs al fiecărui elev. 
Dialogul cu literatura are puterea de a articula universul interior al fiecărui 
individ care ajunge să conștientizeze relevanța acestuia în formarea pro-
priei personalități.   

Literatura reprezintă un multiplicator al experiențelor de viață și 
acest aspect ar trebui să constituie în sine un argument solid pentru păstra-
rea și studierea literaturii române și universale în școală. Inserția socio-pro-
fesională optimă, adaptată nevoilor, deprinderilor și competențelor fiecărui 
individ reprezintă idealul educațional, însă aceasta nu se poate realiza fără 
a-l înzestra pe viitorul absolvent cu competențele și atitudinile necesare 
pentru a reuși să descifreze hățișul de semnificații și de capcane ale unei 
societăți dominate de economia de piață. Atitudinile se formează și prin lec-
tura unor opere semnificative, prin capacitatea de a fi empatic cu personaje, 
situații sau atitudini întâlnite și de a compara, de a privi critic, astfel încât 
individul să reușească să formuleze un răspuns personalizat și asumat ca 
atare la problemele puse în discuție.  

Principalul factor al formării competenței culturale îl reprezintă, în 
cazul disciplinei limba și literatura română, literatura națională, abordată 
ca un spațiu deschis și flexibil, în care pot fi identificate anumite izomorfis-
me dintre literatura română și cea universală. Fără a separa artificial și 
inutil operele valoroase din literatura română de contextul european care, 
într-o măsură sau alta, a contribuit la crearea și impunerea lor în canonul 
didactic, dar nu numai, considerăm esențială abordarea acestora în timpul 
orelor de limba și literatura română pentru a trata acele aspecte care pot 
constitui fundamentele dezvoltării echilibrate a viitorului absolvent de 
liceu. Migrația reprezintă, de pildă, una dintre problemele stringente ale 
societății din contemporaneitatea imediată, iar discursul în legătură cu 
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aceasta este adesea marcat de vituperare sau de putenice accente 
naționaliste, care pot genera conflicte. Literatura oferă soluții viabile tratării 
unor astfel de probleme ale zilelor noastre și poate contribui la crearea unei 
atitudini adecvate în legătură cu acestea. Însă condiția fundamentală pen-
tru ca literatura să își îndeplinească acest scop este contactul cu textul, cu 
universul ficțional creat de anumiți scriitori. Fără a impune o abordare sin-
cronică temelor supuse analizei, acestea pot furniza răspunsuri sau chei de 
înțelegere a realităților din zilele noastre. Un roman precum Mara oferă 
multiple posibilități de înțelegere a vieții trăite într-o comunitate multietnică, 
în care interculturalitatea ține de domeniul palpabilului și al contactului zil-
nic cu ceilalți. Este doar un exemplu de situație în care literatura română 
poate oferi răspunsuri concrete la provocările vieții din secolul al XXI-lea. 
Competența culturală se formează și se dezvoltă atât prin educație formală, 
cât și prin cea non-formală sau informală, însă rolul principal în asigurarea 
unei coerențe a însușirii acesteia îi revine fără îndoială școlii. Înțelegerea 
lumii în complexitatea sa nu poate fi limitată la un nivel primar, echivalent 
al alfabetizării, întrucât se creează premisele existenței unei societăți cen-
trate asupra ei înseși, în care indivizii sunt incapabili să se raporteze adecvat 
și responsabil la ceea ce se întâmplă în jurul lor tocmai din cauza lipsei 
mecanismelor fundamentale de comprehensiune a vieții.   

Schimbările operate la nivelul programelor școlare și al învăță mân -
tului în sine se succed cu o rapiditate care nu permite aprofundarea și care 
creează premisele superficialității. Din dorința de a reforma constant apare 
o stare generală care favorizează experimentările succesive, iar cei care au 
de pierdut sunt în primul rând elevii, beneficiarii primari ai educației. Se 
pierde din vedere, de pildă, faptul că limba română este limba maternă a 
majorității elevilor din școlile din România, iar competența de comunicare 
în limba română există deja la acești elevi. Fără îndoială că există și elevi 
care au nevoie de formarea competenței de alfabetizare, însă aceasta se 
aplică ciclului primar și nicidecum celui gimnazial.  Totodată, prin realiza-
rea unor schimbări succesive și prin studierea trunchiată a fenomenului 
literar, există riscul fragmentării logicii învățării în zona culturii generale și 
al dezvoltării elevilor. Profilul de formare al elevului trebuie să corespundă 
timpurilor noastre, iar școala are datoria de a anticipa transformările din 
societate și de a pregăti indivizi capabili să gestioneze eficient și adecvat 
situațiile și contextele cu care intră în contact. În acest sens, este necesar un 
grad ridicat de constanță privind politicile și practicile educaționale, 
consecvență ce trebuie să se regăsească și la nivelul predării unei discipline, 
cu atât mai mult cu cât avem în vedere limba și literatura română, disciplina 
care ocupă locul principal în curriculum.  
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Învățarea pe parcursul întregii vieți, componentă fundamentală a 
devenirii ființei umane din secolul al XXI-lea, nu se poate realiza subit, fără 
ca elevul să fi luat contact direct cu situații de învățare și să fie pus în situația 
de a medita asupra propriului parcurs de viață. Avem în vedere implicarea 
activă a elevului în devenirea personală, fără a recurge la învățarea unor 
noțiuni abstracte și pur teoretice. Literatura este un organism viu, care se 
creează constant și care, pentru a-și îndeplini rolul formator, dincolo de 
aspectul pur estetic, implică prezența unor lectori capabili să discearnă sen-
surile profunde ale operei și să extragă ceea ce este reprezentativ privind 
propria devenire.   

Dacă ar fi să întrezărim o soluție în legătură cu predarea limbii și lite-
raturii române, aceasta și-ar avea punctul de plecare în ceea ce este stabil și 
viabil, după cum o dovedește experiența la catedră a cadrelor didactice. 
Abordarea unei opere literare din perspective multiple poate fi benefică 
pentru elevi, însă este important ca în centrul orei de limba și literatura 
română să se afle textul literar, la care fiecare dintre elevi se poate raporta 
în mod diferit, în funcție de propria experiență de viață și culturală și în 
funcție de propriile interogații și așteptări. Altminteri, în absența operei 
literare, disciplina de studiu ar trebui să își schimbe denumirea, întrucât nu 
mai corespunde realităților educaționale.  
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Ion SIMUȚ 
 

Sensul schimbării* 
 

1. 
 
Învățământul românesc suferă de reformită. Este sleit de reforme 

structurale, administrative, curriculare. I-ar prinde mai bine o restaurație 
decât o nouă reformă. O restaurare totalizatoare a aceea ce a fost bun până 
acum. O restaurație a vremurilor sale bune, epurate ideologic, din anii 
1968-1975, din vremea ministeriatului lui Mircea Malița, sau din anii 1995-
2005, când nu mai știu care au fost miniștrii în funcție, dar știu din proprie 
experiență că a fost bine și au ieșit din universități cele mai bune promoții, 
acelea care mai țin învățământul românesc să nu se prăbușească. 
Perioadele bune au durat puțin. Ar merita să discutăm despre ele și să 
vedem unde s-a greșit de am ajuns în actualul dezastru din învățământ. 

Suntem în etapa despărțirii învățământului de cultură. Urmează, ca 
în suita anecdotică a reformelor din perioada comunistă, despărțirea 
învățământului de școală. E aproape. Internetul ne ajută. Vom spune în 
curând: La ce bun să mai mergi la școală, când tot ce înveți acolo poți să 
înveți și acasă, fără deplasare, fără program și, bineînțeles, fără profesori? 

Acum suntem în faza în care distrugem ultimele lucruri bune care au 
mai rămas. S-a încercat scoaterea istoriei naționale din curriculum. S-a 
reușit deocamdată schimonosirea ei, până la a o face de nerecunoscut de 
către generațiile mai vechi (părinți și bunici), care privesc în manualele de 
clasa a IV-a și a VIII-a. Acum se încearcă (și, probabil, se va reuși) scoaterea 
literaturii române din programa și din manualele de gimnaziu. O primă 
etapă a fost săvârșită: diminuarea volumului de lecturi literare din tradiția 
națională (basmul, legenda, balada populară au dispărut; cu Bălcescu, 
Eminescu, Creangă, Slavici, Alecsandri, Coșbuc, Goga, Caragiale, Sado -
veanu, Arghezi ne vom întâlni din ce în ce mai rar sau poate deloc) și înlo -
cuirea lor cu situații de comunicare și relaționare, care să ne faciliteze buna 
noastră circulație prin Europa. Literatura devine inacceptabilă și deci inu -
tilă pentru analfabeții funcționali din gimnaziu și din politicile experților în 
educație. Dacă aproape s-a generalizat analfabetismul funcțional (deocam -
dată a ajuns la proporția alarmantă de 40%), reforma curriculară pentru 
gim naziu a găsit soluția: alfabetizarea funcțională. Limbajul literar este 
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prea complicat și prea dificil pentru un elev de gimnaziu, căruia experții în 
educație îi fixează ca obiectiv înțelegerea elementară a unui text non-literar, 
care e și cerință la bacalaureat (exigență pentru cel mult clasa a IV-a!). Dacă 
elevii nu citesc sau citesc din ce în ce mai puțin, să decretăm: să nu citească! 
Asta să fie România educată? 

Nu e de ajuns cât rău ne-am făcut noi, că acum mai vin și niște direc-
tive europene care fac recomandări (pe care Institutul de Științe ale 
Educației le înțelege probabil cu titlu obligatoriu) pentru conținutul manu -
alelor de limba română și lecturi literare din gimnaziu. 

Un prim val de transformări a fost făcut: curricula și manualele de 
clasele a V-a și a VI-a s-au schimbat și se continuă cu clasele următoare. 
Amenință al doilea val, o veritabilă calamitate  pentru literatura română în 
gimnaziu. Se vor schimba din nou manualele de „limbă și comunicare”, mai 
drastic, pentru a pune în față „competențele de alfabetizare”. Vor predomi -
na, dar predomină de pe acum, textele nonliterare, în defavoarea celor lite -
rare. Nu se gândește cineva că am ajuns aici tocmai pentru că am diminuat 
continuu lecturile literare și am ridicat la rang de principiu respectabil 
slăbiciunile elevilor, une dintre ele fiind rezistența la lectură? Performanța 
comunicării se realizează tocmai în literatură și de acolo putem lua exem-
ple, prin contrast, pentru comunicarea noastră obișnuită, cu mai puține 
figur i de stil sau chiar fără ele, dacă vrem să ne exprimăm cenușiu sau neu-
tru. Școala are menirea ei seculară să transmită o tradiție de valori, nu doar 
o serie de clișee de „limbă și comunicare”! 

 
2. 

 
Rămân de domeniul trecutului etapele analizei unui text literar în 

gimnaziu: cunoașterea textului (lectură, explicarea cuvintelor-probleme de 
vocabular, împărțirea pe secvențe); înțelegerea textului (identificarea de 
teme și motive, analiza structurii); interpretarea unui text (care înseamnă 
și formularea unui comentariu). Eseul argumentativ rămâne o tristă 
amintire. Se renunță definitiv în gimnaziu și la interpretarea textului? Nici 
în liceu comentariul literar nu mai e agreat, fiind înlocuit în evaluare cu un 
test-grilă. Ne mulțumim cu o analiză minimală și ne limităm la înțelegerea 
unui text. Dacă atâta poate un analfabet funcțional (identificat prin testele 
PISA), la atâta ne limităm și noi în cerințe. Să nu cumva să dorim mai mult! 
Cu alte cuvinte: reforma curriculară susține analfabetismul funcțional, nu 
încearcă să-l combată. Scăderea continuă a exigenței e una dintre cele mai 
grave cauze care a dus și duce la decăderea învățământului românesc. 
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Acesta este numai un aspect al problemei: dispare exigența de inter-
pretare mai complexă a unui text literar; a dispărut  în gimnaziu, va dis -
părea și în liceu.  Alte consecințe sunt și mai dramatice, cu adevărat dezas-
truoase pe termen lung. La limba și literatura română în gimnaziu  nu se 
mai face educație estetică. Interesează numai comunicarea printr-un text, 
nu și dimensiunile sau virtuțile lui artistice. 

În sfârșit, în acest fel e limpede că în gimnaziu nu e nevoie de litera -
tura națională, care, probabil, ar tulbura conștiința noastră europeană. 
Cred că soluția deznaționalizării treptate prin școală, care e subtextul cinic 
al acestor recomandări europene, e o miză perdantă. Nu vom face din 
Europa o patrie și din europeni o națiune dacă îi vom deznaționaliza pe toți 
cetățenii ei, tăindu-le rădăcinile naționale. 

 
3. 

 
Copiii noștri au citit și au învățat mai puțin decât noi în gimnaziu la 

limba și literatura română, iar nepoții noștri citesc și învață și mai puțin 
decât părinții lor. Acesta nu e un semn de progres. Faptul că elevii de azi știu 
mai multe decât elevii de acum 20 sau 30 de ani nu se datorează școlii, ci 
civilizației contemporane. Școala românească de azi are tendința să-i învețe 
din ce în ce mai puțin pe elevi, să-i menajeze, să reducă programele, volu-
mul de informații și, mai ales, exigențele.  

Școala, care are misiunea de a transmite o tradiție culturală națională 
în domeniul limbii și literaturii române, face astăzi și va face mâine din ce 
în ce mai puțin în sensul misiunii ei majore. Societatea actuală (vorbind la 
modul abstract), politica pe care o aplică partidele în domeniul educației, 
Minis terul Educației Naționale, Institutul pentru Științele Educației (su -
bor donat MEN) se dovedesc, după părerea mea, total iresponsabile, cel 
puțin în privința reformei curriculare din aria numită altădată „limba și lite -
ratura română” și convertită acum sub o denumire aseptică „limbă și comu-
nicare”. Tot ceea ce fac aceste instituții este în detrimentul educației estetice 
la nivel de gimnaziu, în detrimentul lecturii, în detrimentul tradiției 
naționale și în paguba integrării europene a unui elev și a unui tânăr, care 
ar trebui să aibă o personalitate puternică și o identitate culturală bine 
conturată, un tânăr care să știe de unde vine, să își dezvăluie originea ca 
identitate. 

Este cu totul falsă ideea că reforma curriculară preconizată ține cont 
de evoluția societății, de progresul cunoașterii și de necesitatea unei 
adaptări la realitățile contemporane. Pur și simplu reforma recunoaște, fără 
să o spună ca atare, că un elev de gimnaziu de azi nu mai e capabil să învețe 
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ceea ce învăța un elev de gimnaziu acum 10, 20, 30 sau 50 de ani. Reforma, 
cel puțin prin conținutul ei la limba și literatura română în gimnaziu, din ce 
în ce mai sărac, arată retardarea la toate nivelurile de aplicație: elev, profe-
sor, școală, societate. Nu e câtuși de puțin o formă de progres, ci, dimpotrivă 
și categoric, o formă de regres. Puneți alături manualele de gramatică și lec-
turi literare pentru gimnaziu de acum 20 sau 40 de ani și manualele de 
limbă și comunicare de azi din gimnaziu și veți constata diferența, izbitoare, 
în defavoarea a ceea ce facem azi în gimnaziu, în lumina directivelor 
europene.  

Să nu dăm crezare chiar tuturor prostiilor care vin de la Bruxelles 
(mai vin uneori și de acolo prostii!) și care fac o bună joncțiune cu prostia 
noastră. „Țara ne vrea proști” era o vorbă de acum câțiva ani, dar mă tem 
că și Europa ne vrea proști, standartizați, uniformizați, inculți, necitiți, fără 
identitate națională, buni doar pentru piața muncii. Mâine-poimâine, versul 
lui Alexe Mateevici „limba noastră-i o comoară” poate deveni, dacă nu pro-
hibit, ridicol pentru tinerele generații englezite din fașă. 

Ce să comunicăm, ce comunicare să faci cu un  ins lipsit de persona -
litate, care nu-și cunoaște nici măcar valorile naționale și nici nu este în -
demnat să o facă? Dimpotrivă, este ajutat să le ignore! Și Ceaușescu voia ca 
școala să dea cât mai repede tineri pregătiți pentru piața muncii. Europa 
vrea la fel? Am auzit acum câțiva ani, mai mult de zece, când școala noastră 
mai păstra un rest de demnitate, am auzit o acuză formulată la adresa 
învățământului superior, înainte de a se aplica reforma nefastă Bologna: 
universitățile românești, prin programul de 4 ani, supraspecializează 
studenții și-i întârzie pentru a fi utili societății, deci să scurtăm durata stu -
dii lor la 3 ani. Am făcut acest lucru, iar rezultatul e dezastruos: o scădere 
alarmantă a calității pregătirii profesionale. Profesorii care au absolvit uni-
versitatea înainte de 2008, când reforma Bologna a dat primii absolvenți, 
sunt mai buni decât cei de după – e o constatare la îndemâna oricărui 
cunoscător al fenomenului mediocrizării post-Bologna. 

 
4. 

 
Să faci limba și literatura română în gimnaziu sau, mă rog, comuni-

care, cum se zice acum, numai cu doi-trei scriitori români în fiecare clasă 
de gimnaziu (adică două-trei lecturi literare), fără întreaga pleiadă de 
altădată? La clasa a V-a actuală poți să parcurgi programa, manualul și să 
îndeplinești exigențele pentru formarea competențelor fără să analizezi 
niciun text literar! Nu e o crimă împotriva literaturii române și împotriva 
conștiinței naționale? Când ne-a cerut Moscova, pe vremea lui Stalin, o 
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asemenea reducere sau diminuare a culturii naționale, ca să dăm prioritate 
culturii sovietice, știm că n-a fost bine. Acum când ne cere Bruxelles-ul 
același lucru e bine? Încotro mergem așa besmetici?  Institutul de Științe ale 
Educației se va conforma recomandărilor europene și va trece la o și mai 
drastică epurare a literaturii naționale din manualele de gimnaziu? Comisia 
Europeană care activează în domeniul învățământului calcă impasibilă pe 
sentimentele naționale, iar ISE-ul nostru este o unealtă docilă. Cedarea 
noastră de suveranitate către Europa funcționează ca și cedarea de suvera -
ni tate de pe vremea lui Stalin? Ne anihilează spiritul critic și demnitatea? 
Nu aș vrea să mergem prea departe cu această retorică aparent anti-eu -
ropeană, pentru că ne duce într-o direcție greșită. Oricum, această ple-
doarie pentru literatura română în gimnaziu ne va împărți în două tabere: 
de o parte cei care vom fi considerați autohtoniști, suveraniști, poate chiar 
naționaliști; de cealaltă parte se vor situa europeniștii, partizanii 
subsidiarității, internaționaliștii, care se uită numai înafară. Au apărut, 
deocamdată numai în scrisori și declarații, patrioții europeni, trans na -
ționali, alarmiști că „Europa e în pericol”, aflați în conflict cu patrioții na -
ționali, considerați retrograzi și sectari, pentru care națiunea lor e în pericol 
în fața uniformizării europene sau globaliste. Nu știu dacă adevărul e la 
mijloc, dar e bine să ne oprim la problema noastră: soarta literaturii 
române în manualele de gimnaziu. Eu vreau să apărăm prezența literaturii 
române în gimnaziu în condițiile politice foarte favorabile și benefice în care 
suntem, adică în calitatea României de membră cu drepturi depline a 
Uniunii Europene. Sesizăm o eroare de strategie sau de politică 
educațională, nimic mai mult. Îndemn la o gândire critică, nu la o atitudine 
anti-europeană. Să-i ajutăm să gândească mai bine pe cei care ne fac reco -
man dări proaste. 

Dacă am constatat că, în era celor mai eficiente mijloace de comuni-
care, stăm prost tocmai la comunicarea și exprimarea individuală, de ce nu 
facem o disciplină separată numai pentru Comunicare, în bună înțelegere 
cu limbile moderne și cu o împărțire a responsabilităților? De ce trebuie să 
sacrificăm limba și literatura română pentru această impostură a experților 
în probleme de educație? La limba engleză sau la orice altă limbă modernă, 
ca și la religie, muzică, educație civică, matematică, geografie, istorie (și ea 
amenințată), nu se face tot comunicare? De ce trebuie să paraziteze comu-
nicarea numai limba și literatura română din gimnaziu? Ce zice una dintre 
frazele apocaliptice ale recomandării: „Competențele de sensibilizare și 
expresie culturală implică înțelegerea și respectul față de modul în care 
ideile și înțelesurile sunt formulate și comunicate în mod creativ în diferite 
culturi și printr-o serie de arte și alte forme culturale”. Observați 
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parșivenia? Prin urmare, la fostele ore de limba și literatura română trebuie 
să facem un fel de comparatism și dialog al artelor. „Sensibilizarea cul -
turală” nu mai este națională, ci interculturală. Dar de ce să parazităm cu 
acest scop, nobil în fond, limba și literatura română? Nu cumva le înlocuim, 
pur și simplu, cu un alt conținut, le deturnăm și le anulăm? De ce să nu 
facem acest lucru la limba engleză sau la oricare altă limbă modernă care se 
învață în gimnaziu? De ce să substituim „limba maternă”? De ce să o su fo -
căm cu competențe generale de comunicare, când acestea sunt scopuri no -
bile pentru toate obiectele de studiu din gimnaziu? 

Vă rog frumos să mai citiți încă o dată paragraful despre 
„competențele de sensibilizare și expresie culturală”. Nicăieri nu se face un 
minim apel la literatura națională, deși recomandările sunt pentru obiectul 
numit „limba maternă” în gimnaziu. Centrul de interes a devenit co mu -
nicarea, care vampirizează tot ce a fost „limbă și literatură română” în gim -
naziu. Teoria comunicării, ca un pui de cuc, aruncă tot ce era în cuibul în 
care s-a aciuat: „Aceasta include înțelegerea diferitelor moduri de 
comunicare a ideilor între creator, participant și audiență în texte scrise, 
tipărite și digitale, teatru, film, dans, jocuri, artă și design, muzică, ritualuri 
și arhitectură, precum și în forme hibride”. Nici din greșală nu se pome -
nește ceva de literatură, deși ne găsim în spațiul alocat până acum limbii și 
literaturii române. Iată de ce am spus că, dacă se consideră atât de necesar 
acest lucru (un fel de alfabetizare în formele de comunicare și în diversitatea 
culturală), aceasta se poate face la disciplină nouă: pur și simplu una de 
Comunicare și dialog inter-cultural. (Fac o propunere foarte serioasă!) Ea 
și-ar putea găsi locul, fără a mări numărul total de ore pe săptămână ale 
elevului de gimnaziu, printr-o negociere în special între limba și literatura 
română, pe de o parte, și limbile moderne, pe de altă parte, în interiorul 
pachetului de discipline umaniste în gimnaziu. 

 
5. 

 
Nu pot să-mi reprim un sentiment de alarmă. Poate că exagerez, dar 

nu prea mult. 
Dragi elevi, stimați părinți, stimați profesori, stimați oameni de 

cultură din România! Stimați experți în politicile din educație, care pe toate 
le știți cum ar fi bine și care pe toate lucrurile bune câte au mai rămas în 
învățământul românesc le distorsionați! (Institutul pentru Științele 
Educației Extraterestre este invitat să-și exprime un punct de vedere.) 

Opriți diminuarea și marginalizarea literaturii române în 
gimnaziu! Dacă s-ar întâmpla această diminuare continuă ar fi spre paguba 
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noastră, a tuturor. Putem fi europeni, vrem să fim europeni, cultivând din 
gimnaziu identitatea noastră culturală specifică, în alcătuirea căreia litera -
tura națională are un rol esențial. Suntem europeni în această accepție, cu 
plinătatea sentimentului nostru național participând la dialogul culturilor. 

Opriți predarea limbii române în gimnaziu după principi-
ile învățării unei limbi străine! Ne îndreptăm spre formarea în școală 
a unor personalități fără identitate națională?  Acesta pare să fie sensul 
adevărat al schimbării programelor de „limbă și comunicare” în gimnaziu: 
dez naționalizarea. Suntem la un punct de răscruce, pe care probabil nu 
suntem pregătiți să-l înțelegem și să-l acceptăm: școala noastră nu mai 
formează cetățeni români, ci cetățeni europeni. Acesta este Marele Sens al 
Schimbării, pe ecranul căreia se proiectează o mulțime de consecințe, printre 
care și aceea privitoare la reforma curriculară din gimnaziu.  

La limba română din gimnaziu se învață „limbă și comunicare”, ca și 
la limba engleză sau orice altă limbă modernă. Aceasta este tendința. Limba 
română nu mai este, în mod esențial, purtătoare de cultură română, ci va fi 
transformată într-un simplu vehicul de comunicare, iar manualele vor 
forma cu prioritate competențe de comunicare, bazate pe limbajul comun, 
nu pe limbajul literar. Iar înaintea competențelor de comunicare vom situa 
de acum încolo competențele de alfabetizare! Asta în gimnaziu, nu doar în 
clasele primare!  

Îmi vine să strig ca Mircea Dinescu într-un poem de dinainte de 
1990: „Opriți Istoria! Cobor la prima!” Nu vreau să fiu părtaș la un aseme-
nea dezastru al literaturii române în gimnaziu! Pentru că, după el, va urma 
sigur dezastrul literaturii române în liceu, prefigurat cu seninătatea 
inevitabilului. Care dezastru se va vărsa în dezastrul general al literaturii 
române. Să fim optimiști: se poate și mai rău! Dacă literatura română 
aproape că dispare în gimnaziu, dacă se va diminua considerabil în liceu, la 
ce bun să o mai studiezi în facultățile de litere, care formează profesori pen-
tru gimnaziu și liceu, unde literatura română devine o eterată fantasmă?  

Acum suntem europeni de origine română, mâine s-ar putea să fim 
europeni de nicăieri, fără niciun fel de origine recognoscibilă și recoman -
dabilă.  

Să ne uităm impasibili la drama literaturii române, care reflectă dra -
ma unei națiuni în disoluție, ca la drama oricărei specii pe cale de dispariție 
în natură?
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Marin Mincu: critic și poet marcant, e, ca om, un megaloman agrea-
bil (există exagerări care capătă un aer inofensiv, chiar atractiv). Bom -
bîndu-și mereu pectoralii, emițînd mormăituri de urs stînjenit în timpul 
siestei, în fond agitat, interesat, extrem de mobil, ține a ne livra figura cura-
jului. Sîngele său meridional îi dă o alură de muschetar care mai curînd se 
joacă cu sabia decît o folosește efectiv (să menționăm că e o sabie de recu-
zită în mîinile acestui personaj pimpant, care, în consecință, nu poate aplica 
lovituri reale). Dîndu-se în vînt după teorie, după „metodă”, se pare că vrea 
prin această mască impersonală a-și tempera cît de cît umoarea acută, 
implicarea în concretul vieții. Cultivat, laborios, ni se înfățișează propulsat 
de mecanismul ambiției ca de-o elice. Ar fi greu să-l iubești deoarece e dese -
ori scorțos, rebarbativ, imprevizibil la modul deranjant, însă deopotrivă 
greu să-l detești, deoarece jocul său e vizibil ca atare, teatralitatea sa infa-
tuată amuză ori măcar dezamorsează o polemică prea „serioasă”. Gra -
vitatea e temperată de fanfaronadă. Se găsește un ce copilăresc în sforțările 
lui Marin Mincu de afirmare de sine apăsată, în discursul său flamboaiant-
amenințător, în fațada sa excesiv spectaculară. E posibil de trasat o paralelă 
între Marin Mincu și Nicolae Breban. Ambii trăiesc beția autoafirmării, a 
supremației personale absolute care nu exclude nenumărate șerpuiri, 
alianțe și rupturi conjuncturale, pe un fond de mefiență asociată însă cu o 
candoare ce exclude cruzimile maxime, ura inextingibilă, pamfletul de 
venin rînced. Ambii vor să fotografieze eternitatea, folosindu-se de aparate 
ce poartă, foarte la vedere, mărcile de fabricație ale efemerului.  

*  
Întîlnesc, în Jurnalul lui Kafka, lucruri uluitoare despre crezul 

husiților. Pentru aceștia, păcate „mortale” precum „lăcomia, beția, abaterea 
de la castitatea trupească, minciuna, sperjurul, camăta, primirea banilor 
pentru confesiuni și pentru liturghii” erau susceptibile de pedeapsa supre-

Asterisc
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mă. Unii susțineau chiar ca pedeapsa cu moartea să poată fi aplicată de ori-
cine ar fi constatat „spurcarea” cu astfel de păcate. O uriașă dilatare căpăta 
noțiunea de păcat. Monstruozitatea inchizitorială la care se ajungea din 
dorința de a combate păcatul nu ducea oare astfel la prăbușirea în păcat pe 
cale inversă? Mare e grădina Domnului!  

*  
În Africa de Nord crește „copacul Necuratului”. Scoarța lui conține 

un procent mare de fosfor, ceea ce-l face să lumineze. Noaptea poți citi sub 
acest copac.  

*  
Ți se recomandă să fii înțelept ca bufnița, viclean ca șarpele, curajos ca 

leul, blînd ca porumbelul etc. Perfecțiunea umană trecînd prin zoologie. 
*  

Orice aforism aspiră la funcționalitatea anonimă și la proiectarea în 
durată a proverbului. 

*  
Poate că dorința noastră de-a aduna cît mai multe cunoștințe, id est 

date ale vieții, e raportabilă și la împrejurarea că moartea ne apare ireme-
diabil incognoscibilă. A cunoaște: a te împotrivi morții.  

*  
„Vestea morții lui Susan Sontag a trecut aproape neobservată la noi. 

Dacă îmi aduc bine aminte, a circulat doar, pe burtiera de la Realitatea TV, 
o frază de genul «a murit, la 71 de ani, Susan Sontag, scriitoare americană» 
și alte cîteva detalii minore. Atît. Fraza cu vestea morții ei s-a rostit de cîteva 
ori, în timp ce crainica splendidă citea, clipind irezistibil, alte știri. Nu 
numai aglomerația de știri fierbinți a impus însă un exil nemeritat pentru 
ves tea morții lui Susan Sontaga (…). Dacă trecea la cele veșnice vreun fotba -
list sau vreo pațachină, clientă pe la Teo PROTV, desigur că știrea ar fi avut 
mai mult relief” (Sever Voinescu, în Dilema, 2005). 

*  
Umilința provocată de orice repetiție, de orice mecanizare. Orgoliul 

creației n-o poate răscumpăra, din păcate, decît parțial.  
*  

Tradiția cea mai nobilă cu putință: Dumnezeu a devenit poet creînd 
Lumea.  

*  
Cît de greu e să concepi virtutea în afara unei constrîngeri, fie și una 

venind din interiorul ființei. Și totuși, „dacă virtuții îi iei libertatea, i-ai luat 
esența” (Origen). 

*  



„În expoziția de la MLAC (Muzeul Național de Artă Contemporană) 
figurează și un tablou, semnat Dan Hatmanu, în care Ceaușescu ciocnește 
o cupă de șampanie cu Ștefan cel Mare, acesta din urmă scoțînd mîna cu 
paharul de vin din tabloul mai mic pictat în marele tablou. Ambele momente 
artistice semnalează escaladarea (oricît ar părea de ciudat acest cuvînt în 
cazul căderii în genunchi) cultului personalității. De obicei, cum se vede la 
Casa Poporului, pictorii și sculptorii pentru care arta nu are secrete suferă 
de un fel de retardare în momentul în care compun omagii. Ori că sub -
tilitățile artei pe care ei le practică în mod curent, nu se potrivesc cu subiec-
tul stupid, ori că ei înșiși își sărăcesc artificial mijloacele pur și simplu pen-
tru a coborî la nivelul de înțelegere și la «exigențele» de partid și de stat. 
Exis tau în afara falangei care multiplică la infinit kitschul comandat, artiști, 
oa meni de cultură care plusau, inovau adică. O inovație e și tabloul descris 
mai sus. Azi, se zice, artistul și-a bătut joc de «conducător». În zilele noas-
tre, toate aceste «opere» pot părea bătăi de joc. Și chiar și sunt: la adresa 
artei, însă. În zilele lor, ale «conducătorilor», ele erau așa cum le considera 
partidul, «omagii fierbinți». Nu că multiplicatorii ar fi nevinovați, dar parcă 
inovatorii sunt mai vinovați. Ei au «spart norma», impunînd una și mai 
umilitoare, dacă există grade în această rușine. În lumea literară cineva a 
plusat, comparînd epoca lui Ceaușescu cu aceea a lui Pericle, părintele 
civilizației ateniene care stă la baza celei europene pînă azi. De aici pînă la     
«Ceahlăul» și «Dunărea gîndirii» nu mai e decît un pas” (Nicolae Prelip cea -
nu, în România liberă, 2005).  

*  
Cînd eram tînăr și chiar mai puțin tînăr, mi se reproșa, cu o sa -

piențială condescendență, că nu cunosc încă  „viața”. Acum, cînd am ajuns 
octogenar, pot declara cu umilință că o cunosc și mai puțin decît în anii 
tineri.  

* 
Limba română s-a înavuțit cu un cuvînt nou: ghidism (de la ghid).  

*  
De-a lungul întregului nostru parcurs existențial, viața se străduiește 

a-și converti neverosimilul în verosimil, fără a izbuti. 
* 

Orice idee care-ți angajează ființa, care-ți poate contura individuali-
tatea e nu o dată precedată sau urmată de-o obsesie. E atît de „pură”, încît 
cochetează cu patologia. 
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O EXPERIENțĂ FINALIZATĂ 
 
În 2015 Traian Ștef publica volumul de poezii 
Laus ( Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca) 
cu o Prefață de Al. Cistelecan și cu o 
,,Întâmpinare” proprie, din care aflăm că în noua 
carte autorul reia mare parte din Cardul de  
credit (volumul de versuri anterior, bine primit 
de public și de critică), adaugă încă pe-atâtea ,,și 
un poem mai altfel, un fel de miniepopee  
ironic-faustică, dar și eroicomică, scrisă în multe 
alte registre, Laus (eng. louse, păduche, latină – 
laudă)”. Acel poem ,,mai altfel”, rescris, amplifi-
cat, orchestrat mai bogat și prezentat acum fără 
alte vecinătăți lirice este Epopeea șobolanului 
Louse. Este o ,,jucărea”, ca să preluăm un  
termen al, probabil, celui mai iubit dintre autori 
în panteonul lui Ștef – Ioan Budai Deleanu –, un 
,,poemation” în care și prin mijlocirea căruia 
poetul își satisface deopotrivă una dintre 
plăcerile intelectuale și poietice constante în forul 
său intim – experimentarea poftei și gustului 
pentru tentațiile unor forme literare diverse –, 
natura discretă a exprimării subiective de sine, 
componenta etică a scrisului, deschiderea spre 
social și politic și, nu în cele din urmă, un special 
spirit ludic utilizator de măști și povești, dublat 

Poeți în cărți
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de propensiunea spre ofertele postmodernismului actual. Cum scriam cu 
un prilej editorial anterior, faptul că Traian Ştef abordează cu aplomb 
genuri diverse ale literarului – poezie, roman, eseu – nu se explică, în 
opinia mea, doar prin dexteritatea şi proteismul imaginaţiei sale lirice şi 
ideatice, nici doar prin realul apetit pentru jocul beletristic, ci şi printr-o 
anume nelinişte interioară, de natură morală, care îl împinge să testeze şi 
să pună în acţiune expresivă modalităţile cele mai surprinzătoare prin 
care privirea iscoditoare, ofensivă, inteligenţa exploratorie şi tensiunea 
judecării de sine şi de lume să ajungă cât mai elocvent la îndemâna  
cititorului. 
Volumul Laus este o carte de mare reprezentativite pentru Traian Ștef și 
nu întâmplător el ne oferă o prefață admirabil de pătrunzătoare, un 
adevărat reper esențial în descrierea poeticii lui Ștef, un text care justifică 
opinia poetului că Al. Cistelecan este, în ce-l privește pe autorul  
Cardul-ui..., criticul ideal de poezie. Ar fi de citat da capo al fine, dar mă 
rezum la a transcrie doar câteva observații de perfectă justețe:  
,,exasperarea formulei”, ,,un ludic reprimat și ascuns în deplină discreție”, 
,,vocația morală”, ,,confesia la pragul simplității absolute”, ,,n-are  
temeritatea insignifianței de la Mircea Ivănescu”, dar ,,un ceremonial de 
decantare a cotidienelor” e mereu regăsibil și la Ștef, ,,din domestic și din 
cotidian pornește și Traian, dar mai precaut în economia semnificantă a 
poemului și cu șansa acestuia de a sublima, cât de cât, notația”. ,,N-are 
încrederea lui Ivănescu în subversivitatea insignifianțelor”. Apoi: ,,un 
minim retoric”, un ,,aparat imaginativ discret, dar cu imediată convertire 
parabolică”, ,,o seninătate sceptică imperturbabilă”, ,,un fond de tandrețe 
reținută, stilizată, dar și ea participativă și învăluitoare”, ,,exorcizarea 
oricărui (posibil) efect emfatic”, ,,poetica de domesticire, de minimizare”, 
,,o poetică a surdinizării”, ,,un real transparent, procesabil mereu în  
simbolic” etc. Bref, prefața lui Cistelecan este criminal de exactă și 
cuprinzătoare. Ca să mai poată scrie în continuare, Ștef ar trebui s-o uite 
cât mai repede, cum se zice în lumea mică a fotbalului, sigur în alt  
context. 
În Epopeea... Ștef pornește tot de la jocul de semnificații între latinescul 
laus (fără acoperire de conținut în textul compoziției) și louse-ul 
englezesc, acesta din urmă ocupând din plin ecranul ,,epopeic”. Aventura 
livrescă e generată de un blocaj existențial exprimat în Prolog dar și de 
ceea ce e trecut oarecum sub tăcere, o criză a inspirației eului liric. Soluția 
ieșirii e aceeași cu cea utilizată în experiențe anterioare, în Epistolele către 
Alexandros, Didascaliile, Povestirea Țiganiadei, adică ipostaza de re-
scriitor a lui Ștef (,,Traian e unul dintre cei mai subtili și mai artiști  
re-scriitori din poezia noastră bravînd ca postmodernist și mai în drept la 



acest titlu decît mulți eroi ai postmodernismului român”, scrie Cistelecan). 
Modelele sunt, firește, pe față:, Batrahomimahia homerică, autorii latini, 
Vergilius, în primul rând, Faust, Țiganiada (din plin), pseudo-baladele 
dimoviene etc. Puținul epic e doar canavaua necesară poetului de a-și da 
drumul imaginației verbale, plăcerilor textuale și, totodată, osatura 
compozițională ce susține voința de simbolizare specifică talentului poetic 
al lui Ștef, acea detentă spre parabolic practicată în tot ce scrie el. 
Șobolanul ce visează să devină păduche îi este necesar poetului spre a 
împleti ,,cununi de tâlc” pentru că în tot ce scrie Ștef este vizibil un anume 
mod de a percepe viaţa, realitatea, lucrurile, umanul în metamorfozele şi 
anamorfozele sale, prin prisma unei voinţe de deconstrucţie şi 
reconstrucţie a toate în cheie filosofică. Mai simplu, Traian Ştef e în  
profunzime un moralist. În poem, în proză, în eseu, în articolele de  
atitudine civică sau politică, Traian Ştef nu oboseşte a chestiona  
omenescul – de regulă „omenesc-prea omenesc”–  pentru a-i găsi 
raţiunile ultime, fără să îşi refuze însă nici plăcerea sancţiunii ironice ori 
sarcastice, nici melancolia înţelegerii resemnate a precarităţii fiinţei 
umane, a blestemului caricatural ce o apasă. 
Încă o latură de semnalat în realizările editoriale ale lui Ștef: dialogul pe 
care îl întreține scrisul propriu cu scriitura plastică, apelul pe care poetul îl 
face unor artiști ai vizualului să participe cu proria lor lectură la  
întruparea tipografică a cărții. Pînă acum, doi artiști plastici orădeni au 
con-semnat unele isprăvi de acest gen: Ioan Augustin Pop pentru 
Povestirea Țiganiadei și Laus și László Ujváossy pentru Epopee...Acesta 
din urmă propune lucrări plastice în care personajele și tramele ștefiene 
sunt punctul de pornire pentru imaginația vizual-plastică  care elaborează 
aproape cu totul independent de cea poetică conținută în text. În felul 
acesta, ideea postmodernă se îmbogățește în con-viețuirea aventurii  
poetice cu cea plastică. 
Cu Epopeea șobolanului Louse consider că Traian Ștef închide o arie a 
scrisului său – cea a poeticii măștilor și a modelelor re-citite în cheie  
post-modernă –, una plină de farmec și de bună mireasmă livrescă, iar 
ceea ce va urma în spațiul laboratorului său de creație nu putem ști, destul 
că poetul ne ține în continuare în stare de curioasă așteptare. 

Poeți în cărți
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Dacă lui Andrei Pleșu i se oferă material pentru a ilustra prostia  
din „imediata vecinătate a scenei politice”, Nicolae Manolescu îl gă -
sește în „proporția de masă” a cărților, revistelor, printurilor, ba chiar 
a manuscriselor pe care le primește zi de zi și ceas de ceas. O spune 
în rubrica de pe blogul ziarului Adevărul, din 22 ianuarie 2011.  

Sînt foarte mulți aceia care scriu. De fapt, nu știu dacă sînt mai 
mulți decît în alte epoci, dar totul este mai vizibil în lumea de astăzi. 
Revistele literare primesc numeroase cărți, mai ales de poezie, texte 
pe adresele electronice. Unii scriu la vîrsta senectuții, ca o revenire la 
exercițiile din tinerețe, alții, în general nu foarte tineri, se consideră 
talentați și îndreptățiți să le fie publicate producțiile sau comentate 
cărțile. Cînd e vorba despre recenzarea acestora, presiunea e mai 
mare. Mai întîi ți se aduc laude, apoi ți se promit plocoane și chiar 
bani, iar refuzul se lasă cu amenințări și injurii. Îmi aduc aminte de o 
proză a lui Milan Kundera, pe tema publicării unui studiu, unde o 
promisiune vag-politicoasă pentru o recomandare se întoarce 
împotriva celui ce o făcuse pînă la a fi amenințat cu moartea. 
Recenziile se cer evident  pentru dosarul de intrare în Uniunea 
Scriitorilor, din pragul pensionării sau cu mult după trecerea lui. Cele 
mai hazlii producte poetice vin de la foști activiști ai partidului comu-
nist, nemulțumiți că nu se mai scrie poezie patriotică și atunci o fac 
ei, oameni responsabili, care observă cum țara piere fără cîntăreții de 
acest fel. 

Solilocviul lui Odiseu

Traian Ștef

Ochelarii de cal, veleitarul 
și savantul 
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Nicolae Manolescu ne mai spune celor ce-i trimitem cărți că 
acestea sînt „aproape fără excepţie, rod al vanităţii auctoriale, fără 
umbră de talent sau măcar de inteligenţă artistică”. Asta ar fi catego-
ria veleitarilor. Dar  sînt și autori mai bine cotați suferind de aceleași 
păcate, ba chiar de unul în plus: „E ciudat să constatăm că veleitarii 
sunt mai degrabă vanitoși decât proști. Prostia pare rezervată auto-
rilor cu pretenţii.” Urmărind exemplele care urmează ne dăm seama 
că nu la pretenția de valoare se referă Nicolae Manolescu, ci la aceea 
de adevăr, de unde prostia savantă. 

Se știe că boala și moartea lui Eminescu au dat naștere unei  
veritabile industrii hagiografice, ceea ce n-ar fi rău în sine, 
dacă multe dintre „contribuţii” n-ar fi stupide. Bunăoară, ace-
lea ale lui Cernăianu și compania care susţin teza absurdă că 
marele poet a fost perfect sănătos și a ajuns la spitalul de ne -
bu ni ca urmare a unei cabale liberale, orchestrate, nici mai 
mult, nici mai puţin, decât de Maiorescu. Partizanii tezei nu 
sunt neinformaţi, ci, iertat să fiu!, proști. Era destul să se 
întrebe cum de niciunul dintre apropiaţii lui Eminescu, între 
care Caragiale și Slavici, nu și-a dat seama că e vorba de 
politichie și nu de boală. Și să nu fi protestat public contra 
scandalului care făcea din Eminescu un deţinut politic. O 
prostie savantă a fost, cu jalnice consecinţe ideologice, pro-
tocronismul. Nu doar că e rodul unui naţionalism á outrance, 
și, încă, pe placul lui Ceaușescu, dar mai e și o idee complet 
falsă, fiindcă priorităţile sunt, în artă, încă și mai neimpor-
tante decât în știinţă. 
Dar domnului Manolescu îi vine sufletul la loc descoperind 

exemplele date de Umberto Eco, mare amator de erori, falsuri, sau 
teze neștiințifice din lumea intelectuală („Pe lângă exemplele date de 
el, ale mele pălesc în stupiditate”).    

Prin urmare, cel ce se situează pe sine însuși pe o treaptă 
valorică mai înaltă decît merită sau este distribuit e doar vanitos, spre 
deosebire de savantul care vrea să impună omenirii sau unui popor, 
unui grup, o ideea falsă, care în această situație este prost. Prostia 
savantă face mai mult rău decît falsa oglindire a unui veleitar. Ea 
poate deveni ideologie, poate avea consecințe nefaste. Savantul e 
prost cînd nu realizează nici absurditatea tezei sale, nici consecințele 
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generale. Veleitarul scriitor este și el într-o nepotrivire, poate fi ridi-
col, ridiculizat, chiar prost, dar această formă de prostie vine din lipsa 
spiritului critic și a umorului. E o prostie bună care se întoarce spre 
noi înșine. Altceva este însă cu veleitarul cocoțat în funcții publice, cu 
impostorul. Scriitorul veleitar nu strică nici limba română, nici un 
gen literar, manifestîndu-se, în timp ce veleitarul din funcția publică 
poate strica o țară. De aceea se spune despre ei că sînt mai mult decît 
proști, sînt ticăloși. Dacă mai au și cîte o idee fixă, vanitatea se 
întîlnește cu prostia savantă și împreună dau lipsa de măsură care 
poate deveni dezastruoasă prin simplul fapt că se manifestă împotri-
va tuturor, fără să asculte, fără să judece, fără să privească în jur, fără 
să evalueze urmările, cu o voință draconică. 

Sînt nenumărate situațiile în care prostia unei persoane este 
definită metaforic, prin trimitere la ochelarii de cal. Bunicii mei aveau 
cai, dar hamurile lor nu erau prevăzute cu ceea ce aveam să văd 
prima oară la oraș, adică două petice de piele prinse lateral, în dreptul 
ochilor. Se spune despre cal că are o privire distributivă, că e mai 
atent la tot ce se întîmplă în jurul său decît la drumul pe care îl par-
curge și de aceea omul îi mărginește orizontul, îi îngustează perspec-
tiva și îl obligă să privească doar spre înainte. E drept că privirea lui 
nu e de găină, nu are atîtea funcții, că între el și om se stabilesc mult 
mai multe relații, dar ochelarii aceștia adăugați harnașamentului ne 
mai spun că stăpînul nu-i permite să vadă decît oblu. Ochelarii de cal 
nu-i aparțin calului, nu fac parte din corpul său, ci sînt dispozitive 
artificiale inventate de om spre a tăia din prejma care l-ar putea 
influența. 

Dar ochelarii de cal ai omului? Ei fac parte din corpul lui, și 
mintea lui și etica lui. Există oameni mărginiți din naștere, dar nu 
cred să existe om, oricît de inteligent, care să nu fi purtat vreodată 
ochelari de cal în viața lui. E aceasta o dovadă de prostie? Dacă pros -
tia e antonimul inteligenței... Cu toții avem la îndemînă astfel de 
ochelari și-i folosim adesea, dar sînt situații în care alții ni-i pun pe 
nas. Adică ne conving să privim doar în direcția arătată de ei, să cre-
dem doar ce ne spun ei, să mergem doar în direcția în care ne 
îndreaptă ei. În cazul acesta, intrăm în rolul calului, iar cel ce ne 
îmbrobodește cu ochelarii va folosi de la un timp și biciul sau cravașa. 
În cazul acesta, lipsiți de simțul critic fiind, prostia noastră depășește 
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accidentalul. Dar calul nu e un prost pentru că se supune stăpînului, 
el n-a învățat nici alfabetul, nici tabla înmulțirii, aceasta e condiția lui, 
spre deosebire de om care poate alege în cunoștință de cauză și efect.  

Într-un număr mai vechi al României literare (6/2007), Sorin 
Lavric are o „cronică a ideilor” despre prostia oamenilor deștepți 
mult mai elaborată decît a lui Nicolae Manolescu. El pornește însă de 
la un studiu al lui José Antonio Marina, filozof specializat în fenome -
nologie, psihologie genetică şi lingvistică. Sorin Lavric e unul dintre 
scriitorii de limbă română pe care îi admir pentru înlănțuirea logică 
din interiorul analizei, precizia și tranșanța exprimării, grija, preocu-
parea pentru o limbă română curată. O raportez la româna de pe  
limba politicienilor și a canalelor media care mi se pare adesea vor-
bită de imigranți. În opinia lui, problema ar suna așa: „ce se întîmplă 
în mintea unui om inteligent atunci cînd ajunge să se poarte ca un 
prost?” Pornește de la două exemple, dintre care îl reproduc pe unul: 
„În timpul războiului Crimeei, brigada de cavalerie engleză condusă 
de lordul Raglan a efectuat o şarjă eroică la Balaklava împotriva arti -
le riei ruse. Ordinul dat de lordul Raglan a pornit neîndoielnic dintr-un 
impuls pe cît de eroic pe atît de prostesc. Dovadă că, din cei 700 de 
călăreţi, 500 au fost seceraţi de puşcaşii ruşi, şarja cavaleriei dovedin-
du-se sinucigaşă şi inutilă.” Acesta e un exemplu de evidentă nepo -
trivire dintre impulsul eroic, al comandantului de oaste și contextual 
în care a luat decizia, a dat ordinul, ducînd la moarte 500 de oameni. 
Nu a făcut-o din lipsă de inteligență, ci pentru că în acele clipe nu s-a 
folosit suficient de ea, nu a dat înapoi, nu s-a folosit de alte mijloace 
pe care cîmpul de luptă le-ar fi permis, ci s-a avîntat eroic înainte ca 
un vajnic purtător de ochelari de cal. 

După acest exemplu, Sorin Lavric se folosește de studiul lui 
José Antonio Marina, după care inteligenţa nu este nimic altceva 
decît o facultate menită a ne ghida comportamentul, un instrument 
pragmatic, iar nu o facultate teoretică. Prin urmare, cauzele prostiei 
sînt legate de principalele facultăţi umane care răspund de uzul 
inteligenţei: cunoaşterea, simţirea şi voinţa. Pornind de la aceste 
premise, concluzia lui Sorin Lavric este că „prostia se manifestă atun-
ci cînd felul în care reacţionăm este viciat de forme aberante de 
cunoaştere, simţire şi voinţă”.  
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Există aşadar o prostie a cărei cauză stă într-o cunoaştere falsă, 
apoi există o prostie născută dintr-un sentiment nepotrivit, cum 
există şi o prostie provocată de o motivaţie deviată. Mai departe, le 
lămurește pre limba noastră pe fiecare. În cazul cunoaşterii, „se poate 
ca, în ciuda agerimii de care dai dovadă, să-ţi faci o imagine greşită 
despre realitate. Acesta e cazul prejudecăţilor, superstiţiilor şi convin-
gerilor fanatice. De fiecare dată e vorba de apariţia unor chisturi 
mentale – viziuni inflexibile – care ajung să pună stăpînire pe com-
portamntul uman”. În cazul prejudecăţii, „comportamentul îţi este 
influenţat de idei preconcepute pe care nici o dovadă nu ţi le poate 
schimba”. În cazul superstiţiei, „avem de-a face cu un om a cărui cer-
titudine este pe cît de sigură, pe atît lipsită de argumente”. Tot în cate -
goria cunoaşterii deficitare „intră şi credulitatea sau neîncrederea 
spontană a oamenilor în tot ceea ce văd în jurul lor”. O observație cu 
bă taie mai lungă decît o discuție despre prostie este aceea referitoare 
la alcătuirea unei ierarhii valorice a situațiilor în care nimerim în 
viață. A reuși o astfel de raportare critică la propria viață, cu 
determinările și evenimentele ei, a fi întotdeauna în forma potrivită 
la locul potrivit, într-o comuniune perfectă cu împrejurările, poate 
chiar cu propriul destin n-ar fi o dovadă de oportunism  (nu unul vul-
gar) ca adaptabilitate, cum crede  Sorin Lavric, ci mai degrabă de 
înaltă știință și inteligentă percepere, eliminînd emoționalul, a si -
tuațiilor, raportate acestea la scopuri, condiții, instrumente, mijloace. 

Este vorba de o altfel de raportare la realitate, nu de aceea 
emoțională spontană care poate fi, în cazul prostiei, în răspăr cu 
situația, cu mediul în care te afli. Fără acea ierarhie valorică sîntem în 
situația de a ne folosi de aceeași forță pentru a ridica un sac de pene 
și unul de pietre. Prostia nu realizează postura ridicolă. Ea merge 
înainte chiar dacă i se pun bețe-n roate de pe margini sau dă cu 
oiștea-n gard. Ea nu are nici conotații, nici criterii. 

Gata să închei aceste observații, dau pe facebook să văd dacă nu 
cumva mai apar reflecții despre prostia noastră cu înaltă repre zen -
tare și iat-o pe Ruxandra Cesereanu: 

Fraza ridicolă (sau macabră) a săptămânii trecute a fost ros -
tită de campioana stupidității băștinașe, Viorica Dăncilă: 
„Într-un singur an, am reuşit ce alte guverne nu au atins într-un 
mandat întreg /.../” Mă întreb uneori dacă nu cumva prostia 
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definitivă și, de aceea, ritualică e mai gravă decât ticăloșia. 
Prostia fudulă, despre ea e vorba. 
Săraca doamnă. Nu cred să fie încă, dar poate progresa, nici fu -

dulă, nici ticăloasă. Nu știu dacă e și oportunistă, deși mereu se gă -
sește în locul și timpul potrivite parcă fără voia ei. Nu știm cum. Nu -
mai domnul Dragnea știe. Poate și președintele Johannis. Ea citește 
fraze de alții inventate și rareori, atunci cînd greșește la citire, cînd 
ridică bărbia, pare ea însăși. Cînd e lîngă președintele dumneaei  de 
partid, tace și îl privește, jucîndu-se cu verigheta. Dar nici atunci nu 
ne dăm seama dacă i se înflăcărează sau umezește privirea. 

Uneori căruța aceasta a patriei noastre parcă este trasă de bivoli 
do moli, în fața cărora, spre a-i conduce, înaintează fluierînd a pagubă 
stăpînul. Alteori parcă este trasă de cai speriați. Pentru ei nu există 
nici un obstacol, trec prin garduri, peste cîmpuri, prin vaduri și rîpe, 
în salturi nebune, pînă își pierde căruța tot conținutul și se dezmem -
brează. Alte alteori e părăsită la o margine, bună pentru lemn de foc 
celor săraci, dar frumoasă e într-o curte de parvenit, suport pentru 
ghi vecele cu mușcate și alte flori atîrnătoare. Caii au ochelari de cal. 
Dar oamenii, ce fel de ochelari au? De vedere, de soare, de protecție, 
cu lentile de contact, pentru aproape, pentru departe… tot mai uzual 
fiind transplantul de cristalin. Există ochelari pentru de toate și oa -
menii îi folosesc ca să vadă mai bine, ca să nu se împiedice pe drum 
sau să nu citească altceva decît ce se scrie. Dar e greu de găsit atîția 
ochelari cîți ar trebui pentru citit promisiunile deșarte, știrile false, 
ma nipulările în general. Ochelari cu care să vedem prostia sau pro-
stirea. Ăștia nu se fac la optician, ci în școala bine întocmită care te în -
vață să deosebești ființele, lucrurile, ideile, textele și contextele.  
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Primul meu drum în acest an a fost la Timișoara, în 17 ianuarie. Am 
fost invitat la un simpozion cu tema Cultură și spiritualitate în Banatul 
istoric, organizat de Ziua Culturii Naționale, găzduit de Filiala Timișoara a 
Academiei Române și de Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”. 
Academicianul Dan Dubină, președintele Filialei din Timișoara a 
Academiei Române, a rostit cuvântul de deschidere, iar Claudiu T. Arieșan, 
conferențiar la Universitatea de Vest, a prezentat invitații: Mircea Martin, 
membru corespondent al Academiei Române, a pledat „pentru o comuni-
tate a memoriei”, excelența sa József-Csaba Pál, episcopul romano-catolic 
de Timișoara, a vorbit despre Sfânta Treime ca „model peren al conviețuirii 
ieri și astăzi”, înalt prea sfinția sa Ioan Selejan, mitropolitul Banatului, s-a 
referit la „manifestări culturale de masă în Banatul istoric la începutul seco -
lului XX”. Când m-a invitat, Ioan David, directorul Institutului de Studii 
Banatice, mi-a propus să prezint volumul I, Literatura, coordonat de Doina 
Bogdan-Dascălu, din Enciclopedia Banatului, coordonator general fiind 
Crișu Dascălu.  

Nu sunt un specialist în bănățenism (am încercat să mă derobez). Nu 
contează, poate că tocmai o privire dinafară ar putea aduce ceva nou sau, 
dacă nu, măcar o apreciere obiectivă asupra unei sinteze cu ambiții atât de 
mari. Considerațiile mele neconvenționale, cu unele observații critice, nu 
au făcut o impresie prea bună în atmosfera festivă a simpozionului.  

A trebuit mai întâi să mă lămuresc ce înseamnă să fii bănățean, pen-
tru a putea răspunde la cea de-a doua întrebare: ce înseamnă să fii scriitor 
bănățean? 

Ce promite și cum arată  
Enciclopedia Banatului, volumul I, Literatura?  

 
Cuvintele introductive ale celor doi coordonatori nu elucidează aceste 

dileme despre bănățenism (ce este și ce nu este), gândindu-se probabil că 

Interogații

Ion Simuț

Ce înseamnă să fii 
bănățean?
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tocmai enciclopedia în ansamblul ei va da perspectiva edificatoare. Cu alte 
cuvinte: răspunsul va veni la urmă sau răspunsul rămâne la latitudinea 
fiecăruia. Crișu Dascălu anunță că acest prim volum despre literatură va fi 
urmat de altele despre arte, biserică, cultură tradițională, economie, 
geografie, istorie, presă, științe, învățământ. În fază avansată de pregătire se 
află volumele despre istoriografie și presa culturală. Complexitatea proiec-
tului implică angajarea tuturor forțelor locale din domeniile vizate și coor-
donatorii mărturisesc dificultatea alcătuirii colectivului de cercetători. 

 Dacă e adevărat că nu avem o tradiție prea bogată a enciclopediilor, 
nu-i mai puțin adevărat că avem precedențe ce merită relevate. Nu fac aici 
un istoric, dar aduc aminte că avem primele patru volume din Enciclopedia 
României, realizate de Institutul Social Român, prezidat de Regele Carol II 
și administrat de Dimitrie Gusti. În anii dificili ai celui de-al doilea război 
mondial, au fost imprimate primele patru volume în anii 1938-1943 (I. 
Organizarea politică administrativă. Statul; II. Țara Românească. Județe și 
orașe; III. Economia națională; IV. Întreprinderi și instituții economice), 
dar condițiile vitrege nu au permis finalizarea editorială a ultimelor două 
volume proiectate: V. Cultura națională; VI. Instituții și personalități cultu -
ra le. E un model de referință, adesea uitat, chiar dacă observăm ceea ce au 
spus și alții, acuzator, că e un monument închinat lui Carol al II-lea. Nu 
avem enciclopedii universale comparabile cu cele occidentale, dar avem 
mai multe tentative de enciclopedii naționale, prima (sau printre primele) 
fiind aceea a lui Corneliu Diaconovici (Sibiu, 3 volume, 1898-1904). Și 
avem cel puțin o enciclopedie regională recentă: Enciclopedia Bucovinei, 
realizată de Emil Satco și publicată la Suceava în două volume, în 2004. 
Inițiativa lui Crișu Dascălu se alătură unor asemenea eforturi, cu ambiție și 
temeritate, întru totul lăudabile.  

Coordonatorul afirmă că va realiza o enciclopedie și nu un dicționar, 
pentru că prima informează, iar cel de-al doilea comentează și evaluează, 
având drept consecință faptul că prima ar fi perenă, iar dicționarul ar fi 
repede lovit de caducitate. Afirmație foarte discutabilă. Și enciclopedia și 
dicționarul sunt deopotrivă perisabile, ambele trebuie periodic actualizate 
și revizuite. Dovadă este chiar Enciclopedia Banatului, al cărei prin volum 
a apărut într-o primă ediție în 2015 la Editura David Press Print și a fost 
reluat la scurtă vreme, în 2016, în „ediția a doua, revăzută și adăugită”. 
Unde-i perenitatea promisă de coordonator? Pe de altă parte, oricât am 
suci-o, această enciclopedie, în partea ei literară, este un dicționar de scrii -
tori, adică o sumă de articole ordonate alfabetic. E adevărat că nu are niciun 
comentariu, deci evită subiectivitățile: fiecare articol cuprinde o parte 
biografică despre familia de origine, studii, activitate, și o parte biblio -
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grafică, incluzând scrierile (pe cât posibil toate) și referințele critice (selec-
tiv). Deci, așa este cum promite: o sumă de informații, fără comentarii și 
evaluări, deși resimțim adesea, pe parcurs, necesitatea unor explicații. Crișu 
Dascălu mizează necondiționat pe „funcția informativă”. Câteva reflecții 
suplimentare despre enciclopedism ne-ar ajuta să depășim impasul. 

Chiar dacă este, în cele din urmă, tot un dicționar de scriitori 
bănățeni, ca alte câteva dinainte, dar mult mai complex decât acelea, nu 
putem trece peste meritul fundamental de a da pentru prima dată un reper-
toriu (să sperăm) complet al tuturor scriitorilor din Banat de toate limbile: 
română, maghiară, germană, sârbă, slovacă și... latină, aceasta din urmă 
fiind limba primilor autori din spațiul bănățean. Caracterul multietnic și 
multilingvistic al Banatului este acoperit de enciclopedie. Am impresia că 
nicio altă provincie românească nu beneficiază de o asemenea interferență 
de etnii și de culturi. Pe lângă sinteza multilingvistică, încă o performanță 
este capacitatea de cuprindere pe verticala istorică și pe orizontala 
geografică a Banatului. Enciclopedia Banatului se va referi, după cum ne 
asigură coordonatorul, la Banatul istoric de dinainte de 1919, cel cuprins 
între Dunăre, Mureș și Tisa, și la Banatul românesc de după 1919 (Banatul 
de Nord), incluzând informații și despre cultura română din actualul Banat 
sârbesc (Banatul de Sud). Am avea o bănuială despre ce înseamnă să fii 
bănățean, după aceste precizări de intenții privitoare la cuprinsul enciclo-
pediei, dar nu avem certitudini. Însăși geografia variabilă a Banatului e o 
discuție ce merită purtată, dar ar însemna să-i cerem sintezei bibliografice 
patronate de Crișu Dascălu să fie alceva decât își propune să fie și decât este. 

 
Ce înseamnă să fii bănățean? 

 
La această întrebare se poate răspunde simplu, fără bibliografie, sau 

mai complicat, cu bibliografie. 
Răspunsul simplu: bănățean înseamnă locuitor al Banatului. Nu e de 

ajuns. Urmează primele complicații, dar fără bibliografie. Ce fel de locuitor? 
După cât timp de locuit ți se poate conferi această calitate? În care Banat? 
Banatul istoric, adică spațiul geografic dintre Dunăre, Mureș, Tisa, ușor 
variabil în timp, dar nu prea mult? Banatul actual? Adică județele Timiș, 
parțial Arad și Caraș-Severin. Ar fi provincia de sud-est a României, situată 
între Crișana (la Nord), Oltenia (la sud-est) și Ardeal (la Est). Oamenii ei 
gravitează mentalitar și temperamental mai mult spre Sud decât în altă 
direcție. Bănățenii au mai multe lucruri în comun cu oltenii decât cu ceilalți 
vecini. Bănățenii sunt mândri de ei înșiși, o știe toată lumea românească, 
prin cel puțin două vorbe celebre: „Banatul e fruncea” și bănățeanul e „ăl 
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mai tare om din lume”, cum zicea Tata Oancea. Pe bănățeni îi întrec numai 
oltenii în stima regională de sine. I-am putea considera pe bănățeni niște 
olteni ratați, dacă nu am recunoaște o complicație sufletească a 
bănățeanului, datorată conviețuirii îndelungate între mai multe etnii. Bănă -
țea nul are o doză mai mare de toleranță interetnică și dă dovadă de o mai 
mare cumpătare în sentimentul național. Bănățeanul veritabil e cosmopolit 
din naștere, ceea ce nu se întâmplă în cazul olteanului, narcisist în puritatea 
lui etnică închipuită. „Românul verde” e mai degrabă olteanul decât 
munteanul sau bucureșteanul. Ceea ce îi unește pe bănățeni și pe olteni, pe 
lângă mândria regională exagerată, este temperamentul meridional. 
Acestea sunt, desigur, simple impresii sau considerații discutabile, făcute 
de la  (mică) distanță de un... bihorean. 

Cât timp trebuie să stai în Banat ca să fii sau să devii bănățean? 
Întrebarea nu e, cred, fără temei. Dacă te-ai născut acolo și stai acolo, e clar. 
Dar dacă te naști acolo și, după un an, doi, trei, zece, douăzeci, pleci în altă 
parte? Dar dacă vii de nu știu unde și stai în Banat un an (mai puțin sau ceva 
mai mult) și apoi pleci în altă parte, mai ești bănățean? Nu toți care au tre-
cut pe aici, pentru indiferent cât de scurt timp sunt bănățeni. Evident că 
problema este dacă ți-a rămas inima acolo, dacă te-ai contaminat de spiritul 
locului, dacă ai dobândit și ți-ai asumat mentalitatea, obiceiurile, valorile în 
așa fel încât să te definească identitar. Care mentalitate? Care obiceiuri? 
Care valori? Care identitate? Mai departe nu putem înainta fără biblio -
grafie. Răspunsul serios se complică. Bănățeanul (ca orice regionalist) tre-
buie să fie purtătorul unei tradiții regionale și să se recomande ca atare, să 
se identifice cu acel spațiu axiologic, nu numai geografic, sau să se revendice 
de la el. Să aibă conștiința de bănățean. Răspunsul acesta, mai general, 
despre ce înseamnă să fii bănățean, are consecințe pentru răspunsul la 
întrebarea „ce înseamnă să fii scriitor bănățean?” Și, mai departe, implică 
răspunsul la întrebarea pe cine incluzi în această enciclopedie. Autorii 
Enciclopediei Banatului au adoptat soluția maximală, cea mai laxă, cel 
puțin așa după cum rezultă din volumul consacrat literaturii: include pe toți 
cei care aparțin acestui spațiu, dar și pe cei care au traversat incidental acest 
spațiu, pentru indiferent de cât de scurt timp. Poate că ar mai fi fost de făcut 
din start o disociere: între literatura bănățeană (într-o accepție mai 
restrânsă) și literatura sau scriitorii din Banat (într-o accepție largă). 

Nu cunosc (spre rușinea mea) prea multe texte despre încercarea de 
definire a bănățenismului. Cornel Ungureanu, în Literatura Banatului. 
Istorie, personalități, contexte (Ed. Brumar, 2015), apelează la câteva. 
Lucian Blaga, în studiul Barocul etnografiei românești, din 1926, 
mărturisește că a căutat să caracterizeze „aspectul deosebit de ciudat sub 
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care se înfățișează cultura Banatului în cadrul larg al culturii românești”, 
dar că nu a găsit „cuvântul care să rezume lapidar paradoxul bănățean”. 
Totuși, formulează o ipoteză: „Niciuna din provinciile românești nu are o 
cultură etnografică anonimă, populară, atât de diferențiată ca Banatul, dar, 
în același timp, niciuna dintre provinciile românești n-a dat așa de puține 
personalități culturale ca Banatul. (...) Un fapt incontestabil se poate deci 
preciza: cultura Banatului reprezintă barocul etnografiei românești” (apud 
Cornel Ungureanu, vol. cit., p. 389-390). Lucian Blaga invocă specificul 
etnografic. Cornel Ungureanu se referă în introducerea cărții sale la „senti-
mentul spațiului” ca la un aspect definitoriu. Smaranda Vultur a publicat 
mai multe cărți de istorie trăită și despre „memoria salvată” a Banatului, 
cărți de care ar trebui să ținem cont. Referințe există, numai să reflectăm 
suficient la ele. 

Prin urmare, cred că a fi bănățean înseamnă a aparține și a-ți asuma 
apartenența la spațiul geografic și cultural bănățean. La fel am putea pro-
ceda și în definirea altor regionalisme, prin apelul la etnografia locală și la 
sentimentul apartenenței la acel spațiu, dincolo de dimensiunea 
etnografică. Avem două criterii tari, care, bineînțeles, ar trebui ele însele 
detaliate. Alți specialiști vorbesc de apartenența Banatului la Europa 
Centrală și de consecințe culturale pregnante care decurg de aici. Banatul, 
un conglemarat de naționalități și de culturi, e cea mai internaționalistă 
dintre provinciile românești. Bibliografia problemei ar trebui coborâtă din 
rafturile bibliotecii. Nu-i scopul acestor rânduri. Însă Enciclopedia 
Banatului putea să o facă într-o introducere teoretică, documentată și 
argumentată pe acest subiect al definirii Banatului și, în cele din urmă, a 
bănățenismului, care sunt tocmai obiectul său de studiu, expus cu atât mai 
mult controversei cu cât nu ni se dau explicațiile necesare, mai detaliate 
decât niște simple enunțuri neutre. 

 
Ce înseamnă să fii scriitor bănățean? 

 
Cred că răspunsul la această întrebare trebuia dat în prefața Doinei 

Bogdan-Dascălu, coordonatoarea principală la volumul Literatura din 
Enciclopedia Banatului. Pentru că avem, teoretic, foarte multe situații, din-
colo de aserțiunea banală că scriitor bănățean este autorul de literatură din 
spațiul bănățean. De pildă, sunt (sau pot fi considerați) scriitori bănățeni:  

1. Toți scriitorii care s-au născut în Banat, indiferent unde s-au dus 
după naștere și la ce vârstă s-au dus, oricât de fragedă;  

2. Toți scriitorii care au avut un episod biografic (studii, profesii prac-
ticate, retrageri la pensie), oricât de scurt, petrecut în acest spațiu, chiar 
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dacă nu s-au născut aici și nu au scris aici sau au stat într-o perioadă extrem 
de scurtă;  

3. Toți scriitorii care și-au desfășurat aici activitatea, indiferent unde 
s-au născut, scriitori care au adoptat Banatul sau au fost ei înșiși adoptați 
de Banat. 

Volumul coordonat de Doina Bogdan-Dascălu adoptă acest criteriu 
maximal, incluzându-i pe toți scriitorii (din categoriile de mai sus) de limbă 
latină (la origini), română, maghiară, germană, slovacă, sârbă, care au avut 
o cât de mică incidență cu spațiul bănățean în oricare moment al vieții lor. 
Poate că argumentul este justificat din punctul de vedere al unei enciclope-
dii  care dorește să cuprindă tot ce se referă la Banat, prin însăși definiția ei. 
Dar un cuvânt lămuritor ar fi fost necesar în acest sens. Pentru că iată la ce 
situații bizare se ajunge: 

1. Enciclopedia include scriitori născuți la Timișoara sau altundeva în 
spațiul bănățean, dar care l-au părăsit foarte devreme, când încă nici nu 
erau scriitori: Ana Blandiana s-a născut la Timișoara, dar nu are mai 
departe nimic bănățean în biografia ei; cazul lui Dorin Tudoran e identic. 
Alex Ștefănescu, s-a născut întâmplător la Lugoj, datorită migrației profe-
sionale a părinților (tatăl a fost inspector financiar), dar nici părinții săi, nici 
el nu au nimic comun cu Banatul (criticul se declară bucovinean); Mircea 
Opriță este născut la Timișoara, dar toată biografia lui se află în altă parte, 
cel mai mult la Cluj; Tudor Olteanu este născut la Timișoara și atât, în rest 
nimic bănățean, a fost profesor universitar la București, iar din 1977 trăiește 
la Amsterdam; cam la fel, Mihai Spăriosu, născut la Deta, părăsește după 
liceu zona Banatului și devine un comparatist de renume mondial; Ion 
Hobana s-a născut la Sânnicolau Mare, în rest nu are nimic bănățean; mai 
sunt numeroase asemenea exemple. Simetric, există și scriitori care s-au 
născut în alte zone, dar toată biografia lor aparține Banatului. Ileana 
Oancea, Antoaneta Iordache și Adriana Babeți s-au născut la Oradea, dar 
nu pot fi considerate numai pentru atâta scriitoare bihorene. Mircea 
Mihăieș a fost, chiar de la repartiția guvernamentală de după absolvirea 
facultății, timp de un an profesor în satul bihorean Vârciorog, vecin cu mine 
(care eram profesor în satul bihorean Hotar). Să-l includem numai pentru 
atâta într-o enciclopedie a Bihorului sau a Crișanei? Cât e de bănățean 
elvețianul Cătălin Dorian Florescu, născut la Timișoara, prozator de limbă 
germană cu întreaga afirmare în Țara Cantoanelor? 

2. Sunt înregistrați ca scriitori bănățeni și cei care au avut perioada 
copilăriei, a studiilor liceale în Banat, dar facultatea, tinerețea și afirmarea 
pro fesională au aparținut altor zone. Radu Theodoru, prozator de succes, s-a 
născut la Ineu, a făcut liceul la Timișoara, după care și-a luat nu definitiv 
zborul spre București, pentru că a mai revenit în viața literară a Timișoarei 
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în anii 1956-1958 ca redactor la „Scrisul bănățean”, fiind în intervalul 1956-
1965 și secretar al Filialei Uniunii Scriitorilor din Timișoara, deci are fire 
care îl țin de obârșii, deși migrează la Brașov și București. Angela Marinescu 
s-a născut la Arad, unde a făcut și liceul, după care a părăsit definitiv 
provincia. Și dramaturgul Ion Omescu și prozatorul Corneliu Omescu apar -
țin acestei categorii, de fii rătăcitori ai Banatului. Și ca ei sunt numeroși alții. 
Mircea Martin, născut la Reșița, unde face și liceul, pleacă la București pen-
tru facultate și pentru tot restul carierei. Din câte îmi dau seama, e un caz 
fericit pentru Enciclopedia Banatului, pentru că Mircea Martin a păstrat 
legătura cu originile, putând fi considerat oarecum un nostalgic, adică unul 
dintre aceia care mai păstrează ceva dintr-un sentiment al apartenenței la 
spațiul bănățean. 

3. Alții au doar un scurt episod bănățean, nesemnificativ. Virgil 
Nemoianu s-a născut la București, dar a făcut școala primară la Caransebeș, 
în rest nimic. Paul Everac, născut și sfârșit la București, nu are, în fond, 
nimic de-a face cu Banatul, deși a făcut Liceul „Moise Nicoară” din Arad, 
atât și nimic mai mult. Enciclopedia îl include fără folos, după părerea mea. 
Cel mai surprinzător este cazul lui G. Călinescu, care a fost profesor în 
Timișoara un scurt interval în cursul anului 1924, și din acest motiv, numai 
din acest motiv, este înregistrat în Enciclopedia Bantului. 

4. O curiozitate a fost pentru mine să-l găsesc printre bănățeni pe D. 
Evolceanu, profesorul de latină al lui E. Lovinescu, pe care criticul l-a apre-
ciat foarte mult. A murit la Timișoara, nu știm în ce împrejurări, dar e 
născut la Botoșani și toată activitatea sa universitară se desfășoară la Iași, 
București și în străinătate. Nu are absolut nimic de-a face cu Banatul, decât 
că a murit aici. 

5. Alți scriitori au episoade semnificative bănățene, dar nu sunt, 
totuși, bănățeni. Camil Petrescu, bucureștean prin excelență, a desfășurat o 
importantă activitate publicistică la Timișoara în anii 1919-1922. Bănățenii 
îl revendică adesea, pe bună dreptate, ca parte din istoria lor culturală. La 
fel se întâmplă cu Aron Cotruș, originar din zona Sibiului, dar participant 
activ la viața culturală din Arad (1913-1916 și 1920) și Timișoara (1927-
1928). 

Cu Nicolae Breban ilustrăm un caz tipic de apartenență regională 
multiplă. Născut la Baia Mare, s-a declarat stăruitor ca un spirit nordic. 
Tatăl său, preot greco-catolic, a avut parohie la Lugoj, unde fiul face studii 
gimnaziale și liceale până în 1951, când este exmatriculat. Termină liceul la 
Oradea în 1952, unde este pentru o scurtă perioadă și funcționar, 
experiență pe care o transfigurează în romanul Singura cale (2011). Cariera 
bucureșteană este prea bine cunoscută. Nicolae Breban poate fi revendicat 
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de trei provincii: Maramureș, Banat, Crișana și, bineînțeles, de Capitală. Și 
asemenea situații sunt numeroase, ca și acelea pe care le-am invocat ante-
rior. 

Acestea fiind zise privitor la cazurile discutabile, ce propun? Nici într-un 
caz excluderea scriitorilor enumerați din Enciclopedia Banatului! 
Excelența unei enciclopedii stă în bogăția informațiilor. Însă o explicație 
inițială ar fi fost necesară. Articolele neavând comentarii de niciun fel, se 
evidențiază mai greu motivul justificativ al includerii multor scriitori 
nebănățeni într-o enciclopedie a bănățenilor (deși informația este culeasă 
cu bold). Mulți dintre cei enumerați sunt cuprinși și de către Cornel 
Ungureanu în masivul său volum Literatura Banatului, în versiunea din 
2015. Pentru Ana Blandiana, Dorin Tudoran și Cătălin Dorian Florescu 
rezervă un capitol special, cu titlul  Locul nașterii: Timișoara, arătând astfel 
singurul motiv pentru care îi include, unul, totuși, prea slab, în lipsa unui 
cât de firav sentiment al apartenenței. 

De unde ar trebui să începem o eventuală discuție despre ce 
înseamnă scriitor bănățean? De la scriitorii cei mai specifici, adică de la 
Ioan Popovici Bănățeanul, Victor Vlad Delamarina și Petru Oance, ire-
ductibili, definitorii pentru graiul bănățean. Fenomenul scrisului în grai bă -
nă țean e mult mai larg și a fost reflectat în multe antologii locale, dintre care 
cea mai cuprinzătoare este Antologia literaturii dialectale bănățene 
(poezie, proză, teatru). 1891-2017, realizată de Ion Viorel Boldureanu, 
Simion Dănilă și Cornel Ungureanu, publicată în 2017, în ediția a doua, la 
Editura Universității de Vest. Acest nucleu dur al scriitorilor în grai bănă -
țean este alcătuit din aproximativ 50 de scriitori. Mai departe, în zona nu 
chiar a indiscutabilului, îl situăm pe cel mai important scriitor clasic din 
această provincie: Ioan Slavici (totuși, provine de la Șiria, de la Nord de 
Mureș). Dintre contemporani, în fruntea poeților îl situez pe Petre Stoica, 
iar a prozatorilor pe Sorin Titel. Nu putem rămâne la aserțiunea lui Lucian 
Blaga din 1926 că Banatul a dat puține personalități mari. Literatura 
română postbelică s-a îmbogățit cu Petru Cârdu, Livius Ciocârlie, Șerban 
Foarță, Gheorghe Schwartz, Anghel Dumbrăveanu, Paul Eugen Banciu – ca 
să nu dăm decât câteva nume de vârf, poeți și prozatori, din generația 
neomoderniștilor, nemaivorbind de scriitorii germani de talia Hertei 
Müller și a lui Richard Wagner, de scriitori ca Vasko Popa și Stevan 
Bugarski, de scriitorii maghiari de anvergură ca Bodor Pál, gravitând spre 
Budapesta, ca și cei de la Oradea sau Cluj, de scriitorii optzeciști puternic 
angrenați în bănățenism ca Viorel Marineasa și Daniel Vighi. 
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Scurte concluzii, cu o reflecție visătoare în final 

 
Enciclopedia literară a Banatului cuprinde tot fenomenul, nu numai 

pe orizontală (scriitori de toate limbile și din toate părțile Banatului, inclu-
siv scriitorii români din Banatul sârbesc), ci și pe verticala istorică, în adân -
cime, de la origini până în prezent, de la Gerard din Cenad, episcop ro -
mano-catolic și teolog de la anul 1000, până la Radu Pavel Gheo, născut în 
1969, și Robert Șerban, născut în 1970. (Cea mai tânără poetă înregistrată 
este, probabil, Miruna Deleanu, născută în 1996.) Până azi, sunt o mie de 
ani de istorie culturală a Banatului. Sfântul Gerhard, originar din Veneția, 
este autorul primului text, un comentariu teologic în latină, „primul docu-
ment al scrisului în Banat” (cum notează Cornel Ungureanu în cartea sa 
despre literatura Banatului). Istoria este marcată în continuare de aseme-
nea autori, cum este mai târziu Pelbart de Temesvar (1435-1504), contem-
poran cu Ștefan cel Mare, călugăr franciscan, autor de predici în latină. 
Mult mai târziu, la începutul secolului al XIX-lea, Stoica de Hațeg va fi 
cunoscut ca istoriograf și cronicar al Banatului. Scrisul în limba română în 
Banat apare destul de târziu după cel în limba latină, maghiară și germană. 

Ce putem spune în concluzie despre volumul consacrat literaturii din 
En ciclopedia Banatului? Rămâne un instrument de lucru perfectibil (de la 
e diția I la ediția a II-a s-a îmbunătățit, corectându-și erorile și lacunele, 
unele destul de grave, cum a fost absența în prima ediție atât a articolului 
despre Sfântul Gerard, cât și a celui despre Petru E. Oance, glorificat de 
Cornel Ungureanu într-o monografie specială din 1999). Este un rezumat 
istoric, geografic și cultural, o cartografiere a valorilor literare, o bază de 
date (de consultat la nevoie, nu de citit din plăcere), o sumă de biografii și 
bibliografii ordonate alfabetic, după autori, deci un dicționar enciclopedic 
(totuși, nu-i ceva rău în acest aspect, de care se teme coordonatorul general 
Crișu Dascălu!). Sigur că etapele spre o adevărată sinteză ar presupune tre-
cerea de la această enciclopedie bibliografică, mult prea seacă (o mulțime 
de sertare cu fișe), spre o enciclopedie analitică și apoi spre una critică. Dar 
cine să parcurgă aceste etape? De-abia se realizează această primă fază: car -
to grafierea valorilor, deocamdată numai personalități literare, nu și 
instituții. 

Banatul este el însuși o enciclopedie de civilizații, de etnii, de vârste 
istorice, un model de conviețuire și interferențe între culturi specifice și 
spiritualități deschise. Unicitatea lui stă în diversitățile pe care le reunește. 
În această privință, oricare dintre celelalte provincii românești este mai 
săracă în comparație cu Banatul. 
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Nu-mi pot reprima în final o reflecție colaterală, care mă lasă visător, 
în fața unor probleme ce rămân deschise. Au viitor asemenea enciclopedii 
re gionale? Nu știu ce să răspund. Însuși regionalismul mai are oare su -
ficientă relevanță? Pare o formă retardată de conservatorism (ca și na țio -
nalismul) într-o lume globalizată, o reacție de apărare la amenințarea cu 
uni formizarea. Poate că e pitoresc, sună interesant să spui la New York, la 
Pekin, la Paris, la Bruxelles: „Io mi-s bănățan!” Dar la București cum sună? 
Că la Timișoara sună bine. 

 
 

Bibliografie critică recentă: 
 

Academia Română, Filiala Timișoara, Institutul de Studii Ba -
na tice „Titu Maiorescu”, Societatea Enciclopedică a Banatului, En -
ciclo pedia Banatului, coordonator general: Crișu Dascălu; Comi tetul 
ge neral de coordonare: Daniel Alic, Ioan-Aurel Pop, Doina Bog dan-
Das călu, Păun Ion Otiman, Stevan Bugarski, Ioan David, Costa Roșu, 
Dumitru Tomoni. [Volumul I:] Literatura. Ediția a doua, re văzută și 
adăugită, coordonator principal: Doina Bogdan-Dascălu, Editura 
Da vid Press Print, Timișoara, 2016, 732 p. 

Cornel Ungureanu, Literatura Banatului. Istorie, perso na li -
tăți, contexte, Editura Brumar, Timișoara, MMXV, 690 p. 

Ioan Viorel Boldureanu, Simion Dănilă, Cornel Ungureanu,  
An to logia literaturii dialectale bănățene (poezie, proză, teatru). 
1891-2017, selecție, cronologie, precizări, note și mențiuni biblio -
grafice: Ioan Viorel Boldureanu și Cornel Ungureanu; transcrierea 
textelor: Ioan Viorel Boldureanu; glosar: Simion Dănilă și Ioan Viorel 
Bol  du rea nu, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2017, 630 p. 
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Viața unui psihiatru povestită în siajul unui spirit alimentat de izvoare 
culturale prestigioase (și prodigioase), calibrată pe atașamente sufletești 
nobile și cenzurată de o perspectivă critică demnă de încredere, iată premi-
sele ultimului op având pe copertă semnătura lui Ion Vianu (Ion Vianu, 
Între violență și compasiune. Amintirile unui psihiatru, Polirom, Bucu -
rești, 2018). Amplasamentul autorului este unul special. Profesiunea l-a 
obligat la un anume limbaj pe alocuri esoteric, dar discursul de ansamblu 
se sustrage oricăror tentații de închidere a sensurilor în concepte strict 
medicale. De aici jocul spectaculos, cărările ce vin dinspre disciplina psihia-
trică pentru a găsi locul de expresie ultim în gânduri profunde, cu aplicație 
la existența umană, ba chiar la dimensiunea intim-obscură a acesteia. Miza 
ultimă, câștigătoare, este aceea de a reuși o poietică a nebuniei, printr-o 
convingătoare pledoarie de extensie a trăirii autentice (legitimă, într-un 
sens normativ) înspre delir, enunțat drept o „epopee privată”, o formă de 
sal vare și un spațiu de refugiu, o consecință a faptului că, potrivit lui 
Shakespeare, „suntem făuriți din materia visurilor noastre”. Normalul și 
pa tologicul nu aparțin, așadar, unor straturi distincte și autonome, conform 
regulilor sociologice (Émil Durkheim), ci, după 40 de ani de meserie, Ion 
Vianu ne invită să constatăm un continuum aproape tandru, cu zone de 
comuniune și de interferențe, un același tărâm colorat în nuanțe infinite, în 
degradeuri stranii. Iubirea, ca fenomen de cristalizare, atât de bine descris 
de Stendhal, are un „nucleu irațional și deseori psihotic”. Realitatea este 
una în care coexistă ipostaza limpede a lui este, dar în complicitate cu con-
jecturile lui ca și cum, îngăduind aparentului, fanteziei și simulacrului să 
înființeze lumi alternative. Orice elogiu al raționalității, ca singura înteme-
iere validă a ființei, este pe drept dezavuat, denunțat chiar prin culpa trufiei. 

Cronica ideilor

Florin Ardelean

Despre farmecul discret  
al smintelii
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După atâta amar de vreme în care a îndurat stigmatul și a suferit oprobii, 
fiind încarcerat și lobotomizat, nebunul e autorizat să revendice statutul de 
semen al nostru.  

Între violență și compasiune se constituie într-un recurs în anulare, 
reintegrând în ceea ce numim umanitate ceea ce fusese considerat, printr-un 
abuz istoric, rebutul acesteia: „Sfârșitul nebuniei ar fi identic și concomitent 
cu sfârșitul Omului. Numai un psihiatru-robot sau un psihiatru-înger ar 
putea să-și propună acest scop: eradicarea nebuniei. Nebunia ne este dată 
cu omul și va persista atât timp cât omul există” (p. 141). După lectură, filme 
precum The Fisher King, The Soloist, The Music Never Stopped sau Rain 
Man dezvoltă o percepție mult mai bogată despre maladiile psihiatrice, ali-
mentând copios și verosimil un feeling pe care cinematografia l-a sugerat 
într-un registru atracțios, de vitrină hollywood-iană. Psihiatrul este îndrep -
tățit, mult mai abitir decât un scenarist sau un regizor să pledeze în cazuri 
de borderline sau de afecțiuni mai grave. Astfel, suferința sugerată nu mai 
este un spectacol, ba chiar încetează a fi suferință, probând o formă sui ge -
neris de fericire. Invocându-l pe Henry Ey, autorul nu ezită să asume faptul 
că „Nebunul nu spune minunății, este el însuși o minunăție”. 

Ion Vianu a avut succes într-o meseria aleasă în ciuda reticențelor 
exprimate de familie sau de cunoscuți, ba chiar dezavuată de mulți medici 
cu alte specializări, tocmai pentru că a beneficiat de o fabuloasă cultură 
generală. Formarea sa ca intelectual, după doi ani de studii clasice, a urmat 
un traseu despre care a dat seama mai ales în două dintre cărțile sale: Amor 
intellectualis. Romanul unei educații și Amintiri în dialog. Memorii, scrisă 
împreună cu prietenul de-o viață, Matei Călinescu. Prima dintre ele este un 
bildungsroman, iar o a treia, Frumusețea va mântui lumea, completează 
tripleta opurilor în baza cărora avem dimensiunea formației umaniste, de 
model ante sau interbelic, menită să-i dea anvergură suficient de mare pen-
tru a devoala rețeta reușitei: „Cultura generală nu este o floare la butoniera 
psi hiatrului, …este un instrument de lucru”. În mod cert, nicio altă specia-
lizare medicală nu presupune o mai mare investiție culturală, filosofică și li -
te rară precum psihiatria. Tocmai de aceea, insistă Ion Vianu, aceasta nu 
tre buie să aibă orgoliul de-a revendica pentru sine statutul de știință, mult 
mai înțeleaptă fiind modestia de-a se revendica drept domeniul 
meșteșugului, al bricolajului, chiar, câtă vreme psihiatrul este complicele 
celui care îi este partener într-un mediu al confesiunii dezechilibrate: pa -
cientul este povestitorul, iar psihiatrul cel ce ascultă și tace cât mai mult 
timp cu putință. Definiția psihiatrului este realizată din mai multe piese, 
formând până la urmă un ansamblu coerent: „ambasador al tăcerii”; ase-
menea unui portar al unei echipe de fotbal, șomând mai tot timpul partidei, 
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dar esențial în momentele când adversarii atacă; un „soldat al Păcii care își 
pă zește zeci de ani câmpul de bătălie, care trece pe lângă marile orori și 
câteodată se murdărește” (p. 41); „gardianul lui Oedip înlănțuit” și gestio-
nar al complexului respectiv; „combinația animei cu animus, a sensibilității 
cu tăria, a imaginației cu sublimul” (p. 188). Starea de normalitate a psihia-
trului este aceea de punere la dispoziție într-un proiect terapeutic pândit 
mereu de riscul violenței, al eșecului (psihoticul este un iredentist, adică nu 
cedează niciodată. găsește mereu argumente pentru a fi consecvent cu deli-
rul propriu, înțeles ca ideologie, ca adecvare la o lume în care iadul ia locul 
realității, fiind de preferat neantului, poate pentru că, sugerează autorul, 
„față de neant, iadul este, cel puțin, călduros”). Nu ai dreptul la blazare, iar 
postura cea mai ingrată de care te poți face vinovat este „delictul de mutră”, 
mina îndărătul căreia se pitulează psihiatrul plictisit, grăbit și indiferent. Nu 
este nimic exagerat, luciditatea, ba chiar un anume cinism (doar un 
obișnuit al clinicii sau cabinetului de psihiatrie  definește fericirea drept 
„idealul asceților sau al burtăverzimii”) rămân ingredientele unei meserii cu 
totul aparte, despre care Tudor Vianu credea că e marginală în raport cu 
alte specializări medicale, dar că e investită cu privilegiul (și suprema povară) 
de-a avea de-a face cu nebuni, adică cu „martirii umanității”! 

Abordarea dimensiunii maladive a psihicului uman a cunoscut o 
evoluție de la perioada clasică, când alienații erau plimbați pe vapoare, cu 
zur gălăi, folosiți în calitate de sperietori pentru comunități, trecând prin pe -
rioada modernă, cea a azilurilor (azilul a fost „depozitul sufletelor moarte”), 
ambele ipostaze atât de bine înfățișate de către Michel Foucault, pentru a 
aborda astăzi strategii terapeutice mult mai blânde. În Frumusețea va 
mântui lumea Ion Vianu a definit omul drept animal excessivum, pentru 
ca în cartea înfățișată aici să considere nebunia „un exces al excesului”. 
Relația terapeutică și dialogul, povestirea, narațiunea susținută cu precăde-
re de pacient, ca poli ai scenariului binomic, duc la particularizarea, la per-
sonalizarea psihiatrului, configurând o tipologie ce îl apropie până la conti-
guitate pe acesta de cel cu care se află prins în  aceeași tramă psihotică: psi-
hiatrul-jandarm, psihiatrul-artist, administratorul (contează instituția, nu 
pacientul), gânditorul (caută dincolo de maladie temeiurile secrete ale 
ființei) și psihiatrul-clinician (bun profesionist, empatic, liberal, adept al 
utilizării minimaliste a medicamentelor). Din acest tablou specific, compor-
tamental și cognitiv, rezultă modele, descrise în funcție de relația instituită 
în orizontul binomic al terapiei, de un modus operandi adoptat. Astfel 
facem cunoștință, noi, cei care nu am trecut, poate, pragul unui cabinet de 
psihiatrie, cu psihiatrul nevrotic (pe model hamletian – contradictoriu, 
dilematic, dar lucid, capabil să joace într-un duplex cu risc controlat), psi-
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hiatrul psihotic (miza crește și angajamentul medicului admite conștient 
intrarea în delirul pacientului, tocmai pentru a găsi cheia vindecării din 
interior) și psihiatrul psihopat (ține cu orice preț să anihileze iredentismul 
psihoticului, să-l aducă în lumea normală de mână, să-l scoată din delir de -
monstrând că realitatea merită o apreciere pozitivă, cu investiție de iluzie. 
Succesul nu este niciodată garantat, iar ipoteza unei însănătoșiri perfecte 
este mai degrabă o probă de autoînșelare. Un al patrulea model este cel al 
psihiatrului filosof. Este vorba despre mai mult decât profesiune (psihia-
tria pură), de un angajament fenomenologic asumat în vederea găsirii 
izvoarelor bolii psihice, într-un tablou al condiției umane surprinsă în inte-
gralitatea ei, solară și înnoptată. Nume precum Stelian Bălănescu, Mircea 
Lăzărescu sau Eduard Pamfil au constituit repere pentru psihiatria româ-
nească, cu un potențial imens, dar căzută pradă unui blestem aproape 
metafizic: „România este tărâmul indiferenței, ideile se nasc agonizante și 
mor în drum spre cimitir”. Modelele invocate indică angajamentul temerar 
al psihiatrului, căutând să influențeze, să obțină avantaje în urma a ceea ce 
se întâmplă la ciocnirea dintre două dezordini – cea a ființei și cea a lumii. 
Există o „nebunie ordinară”, spune Ion Vianu, psihopatiile și sociopatiile, 
mai mult sau mai puțin prezente în fiecare din noi, ne dau un anume con-
tur, ne individualizează și ne proiectează într-un destin altoit pe ceva 
genuin: „Fiecare ins are o «povestire fondatoare», parte a ideii pe care și-o 
face despre sine”. După același principiu par a funcționa și miturile fonda-
toare, la nivelul istoriei, al civilizațiilor. A căuta să anihilezi această nebunie 
ordinară este echivalent cu o intervenție abuzivă la nivelul matricei de con-
figurare a personalității fiecăruia: „Fără nebunie, lumea ar muri prin îngheț 
moral”, ceea ce transformă psihiatria într-un „mers pe sârmă”, iar pe psi-
hiatru într-un „funambul” (p. 141). 

Talentul de romancier, de scriitor, este evident mai ales când își com-
pletează ideile cu povești selectate din lunga carieră, în România, până în 
anul 1977, iar apoi în Elveția, până la pensionare. Fiecare story este o proză 
scurtă incitantă, cu personaje aflate în situații excepționale, angajate în 
acțiuni cu miez moral și intenție de-a mântui lumea sau de-a găsi pentru 
sine cărarea spre absolut. Firește, anonimatul disimulat în nume inventate 
sau inițiale (Zoe, Raphaëlle, O, R, S, dintr-un șir lung) asigură discreția 
necesară, dar nu același tratament este aplicat, de regulă, psihiatrilor, 
surprinși adesea în flagrant de onorabilitate (Epaminonda Tomorug, Noni, 
pentru apropiați, implicat în abuzuri psihiatrice, în anii stalinismului fiind 
șeful Secției a Opta a Spitalului Central din București, locul conspirativ în 
care deținuților li se făceau injecții cu insulină și erau torturați prin șocuri 
electrice pentru a face mărturisiri; ulterior, Noni, megaloman, poliglot și 
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client al congreselor de psihiatrie din toată lumea mima inocența). Psihiatri 
din același aluat, fără însă a lua decizii la comandă politică, a întâlnit și în 
Elveția, unul dintre aceștia, doctorul J., medic șef, cultivat, meloman atât de 
sensibil încât a fost surprins plângând la un recital de pian susținut de 
Barenboim, fiind prototipul psihiatrului-jandarm, adept al carcerei, al izo-
lării totale, ca strategie adoptată în fața psihoticului iredentist. Psihoza 
poate fi înțeleasă ca o secvență de roman gotic, fiind „o mică religie privată 
într-un spațiu fantastic în care iadul deține teritoriul cel mai întins, iar raiul, 
un colțișor” (p. 53). Apropierea lui Ion Vianu de literatură este cu totul 
motivată, iar contactele sale cu scriitori din țară sau cu cei din exil vin pe un 
teren fertil, ca între membrii aceleiași confrerii. Fiecare scriitor își hrănește 
propriul delir, firește, numindu-l imaginar sau fantasmă a ficțiunii, confir-
mând pe deplin una din ideile cărții: „Viața vie este un mixtum composi-
tum de fantezii și raționalități”. Procentele rămân guvernate de un agree-
ment paușal. 

Ultimul capitol înfruntă contingența viitorului. Ce se va întâmpla cu 
umanul definit drept „sexualitate gratuită, limbaj și civilizație”? Dar cu psi-
hiatria însăși? Va fi postomul ființa de mâine, poimâine? Răspunsurile nu 
sunt dintre cele mai confortabile. Tehnica nu gândește, ne avertizase acum 
un veac un filosof celebru. I. Vianu pare să-i dea dreptate, insistând asupra 
pericolelor pe care tehnologiile tot mai Smart le induc într-un vid al valori-
lor și principiilor etice. Prognoza pe termen lung dă câștig de cauză îngrijo-
rărilor față de fenomenul spălării creierelor, față de noua propagandă și sin-
dromul post-adevăr, precum și față de controlul cvasitotal făcut posibil de 
analiza Big Data. Societatea cibernetică va încuraja conformismul, inclusiv 
în rândurile psihiatrilor, obligați să abandoneze statutul de gestionari ai 
complexului Oedip, în favoarea celui de „web-master post-familie”. Din 
meșteșugari, vor deveni ingineri, specialiști în administrarea perfidă a tan-
demului dorință-nevoie: „Fuzionarea nevoii cu dorința va deveni marea și 
fundamentala potlogărie a noii sinteze liberal-comuniste”. O dată cu posto-
mul - individul upgrad-at al omului-masă -, lipsit de abis și de transcen-
dent, limitat la o orizontală a plăcerilor, libertatea va sucomba. 

Ce ne poate salva de la un scenariu catastrofic? Eventuala capacitate 
și disponibilitate de a programa roboții astfel încât niciodată, sub nicio 
condiție, să nu poată lua decizii axiologice. Conservarea doar pentru sine a 
„comerțului” cu valori pare a fi ultima redută a umanului dincolo de care se 
așterne neantul. „Filosofia a fost psihoterapia Antichității”, constată Ion 
Vianu, după lecturi din Marc Aureliu și Seneca, marii stoici târzii din spațiul 
roman. Între violență și compasiune este, poate, cântecul de lebădă al unui 
stoic. Sonoritățile lui induc sentimentul vag al unei speranțe.
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O POVESTE DE DRAGOSTE GRECEASCĂ 
 
Grigore H. Grandea s-a născut, după propriile mărturisiri, în 26 

octombrie 1843, în localitatea Ţăndărei, Ialomiţa, şi a murit la 8 octombrie 
1897, la Bacău, acolo unde locuia la acea dată. Publicistul a avut o viaţă grea 
şi deosebit de aventuroasă. Biografia sa are şi pagini fictive, care denotă o 
fantezie debordantă şi surprinzătoare. Genealogia sa este fantastică, el 
suţinând cu tărie că este nepotul direct al lordului Byron, poetul englez atât 
de cunoscut! Talentul său narativ se dovedeşte şi în creionarea acestei 
istorii contrafactuale, în care lord Byron ar fi cunocut-o pe bunica lui în tim-
pul unei călătorii prin Grecia. S-a îndrăgostit de ea, iar din această aventură 
cu Ianta, soţia unui negustor, s-ar fi născut Haralambie Georgiu, tatăl pu -
bli cistului1. Byron a călătorit în Grecia de două ori. În 1809, Ianta avea 15 
ani și ar fi avut loc deja o primă întâlnire între ei, rămasă fără consecințe. A 
doua călătorie a avut loc în 1824, iar povestea lor de dragoste ar fi dat în clo-
cot. La scurt timp, marele poet a și decedat, Ianta rămânând neconsolată, 
însăr cinată, părăsită fiind și de soțul negustor. Toate aceste date sunt publi -
cate chiar de presupusul nepot de pe plaiuri mioritice într-un articol publi-
cat, în 1869, în Monitorul oficial, datele fiind resistematizate cu acribie de 

Mediafort

Lucian-Vasile Szabo

De la Lord Byron la Grandea

1 Pavel Ţugui, „Prefaţă”, în Grigore H. Grandea, Scrieri, Editura Minerva, Bucureşti, 1974, 
p. VI. 
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Pavel Țugui2. Mama a murit pe când fiul era mic, fiind crescut mai departe 
de mama vitregă, cu care nu se înţelegea, el fiind o fire suspicioasă şi 
îndărătnică. Mai târziu, a intrat în posesia unei părţi din averea tatălui, 
destul de consistentă, însă, aşa cum vom vedea, cea mai mare parte se va 
consuma în aventurile sale jurnalistice continue. Grigore Haralambie 
Grandea va urma şcoli aproximative, inclusiv pe cea de agenţi sanitari, 
deschisă de Carol Davila. Era un regim cazon nu tocmai uşor de suportat. 
În 1859, tânărul ajunge în preajma lui Dimitrie Bolintineanu, care îi oferă 
sprijin. În acelaşi an îi va publica versurile în Dâmboviţa3.  

 
PROCESE ȘI ÎNCARCERĂRI 

 
Încercând să-i determinăm apropierile politice, constatăm o mică 

variaţie, ceea ce ne permitem să credem că era, mai degrabă, asemănător 
lui Eminescu în această privinţă, fiind mai toată viaţa un antiliberal con-
vins. A avut însă şi o scurtă perioadă când i-a atacat pe conservatori, deoa -
rece Titu Maiorescu l-a provocat să plece de la Timpul4, numindu-l, după 
cum aminteşte Călinescu, „fleacul cela de H. Grandea”5, apreciere su -
biectivă şi destul de inexactă, desigur. O bună perioadă, publicistul se va 
ma nifesta mai degrabă ca republican, participând în epocă la campania îm -
potriva domnitorului Carol I. Admirator al lui Cuza, în 1866, el va milita 
pentru domn pământean în Principatele Unite, Scriind, împreună cu I. C. 
Lerescu, lucrarea Dorinţele a doi români şi mediile (modurile, n. n.) de a le 
vedea realitate6, pentru a-şi exprima opiniile. Colaborează şi la Strechea, 
gazetă editată de acelaşi I. C. Lerescu, ţintele fiind C. A. Rosetti şi I. C. 
Brătianu. Strechea este o gazetă importantă în activitatea lui G. H. Grandea. 
În anul 1868, va avea loc un proces de presă, primul după adoptarea noii 
Constituţii, în care I. C. Lerescu va fi principalul acuzat, însă implicaţi vor fi 
şi Costache Mateescu (redactorul responsabil el foii), precum şi Grandea, 

2 Grigore H. Grandea (Omul și opera), Editura Scrisul românesc, Craiova, 1977, pp. 5-6. 
3 Ștefana-Oana Ciortea Neamtiu și Lucian-Vasile Szabo, „Grigore H. Grandea: Politics, 
Journalism and War”, Caiete critice, 1 (339), 2016, pp. 63-71. 
4 Lucian-Vasile Szabo, Un alt Slavici. O geografie publicistică după gratii, Editura 
Univesităţii de Vest, Timişoara, 2012, pp. 158-164. 
5 George, Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura 
Minerva, Bucureşti, 1986, p. 367. 
6 Broşura a apărut în martie 1866 tocmai în Belgia, unde Grandea era student, alături de 
Lerescu. Cei doi îşi exprimau părerile încontextul adoprării de către PrincipateleUnite a unei 
noi Constituţii, inspirată de cea belgiană. 
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un colaborator de bază al gazetei. Acuza era cea de ofensă la adresa domni -
torului Carol I. Juraţii vor pronunţa un verdict de achitare7. Despre I. C. 
Lerescu (Ioan Constantin Lerescu) cunoaștem că a fost un om influent, avo-
cat și economist, directorul Școlii comerciale din Brăila, dar și editorul unor 
publicații satirice importante. Pe lângă Strechea a scos și Viespea, fiind, 
aidoma lui Grandea, virulent la adresa liberalilor, a lui C. A Rosetti în mod 
special8. 

Grandea a plecat de la Timpul în vara anului 1877, prin iulie, 
deoarece considera publicaţia lipsită de viitor9. El pusese umărul, alături de 
Ioan Slavici, la fondarea ziarului girat de conservatori, însă apoi va renunța, 
deoarece cotidianul era unul greoi (imita destul de prost omonimul The 
Times de la Londra), iar orice încercare de înviorare a lui se lovea de 
opoziția lui Titu Maiorescu. Dintr-o notiţă din Războiul aflăm că, la sfârşitul 
lunii august 1877, Grandea era chemat în faţa judecătorilor tocmai pentru 
articolele sale din Timpul: „Un nou proces de presă. Redactorului ziarului 
Timpul, d-lui Grandea, [i] s-a intentat un nou proces de presă. Dar cum la 
curtea juraţilor n-au izbutit să-l condamne, acum îl va judeca la tribunalul 
Ilfov, secţia I corecţională, în 15 octombrie. Mai la sigur! Pentru ce însă n-
ar fi justiţie în Bucureşti?”10. Nu va condamnat nici aici. Este de remarcat 
tactica guvernamentalilor: după achitarea de către juraţi, Grandea va fi 
trimis în faţa unei instanţe penale, astfel că se ieşea din reglementările 
legale privind delictele de presă, sacţionate mult mai uşor. Au fost şi alte 
şicane guvernamentale. Din numărul din 11 (23) noiembrie 1877 al cotidi-
anului Războiul aflăm că Grandea a fost căutat la tipografie de „doi agenţi 
poliţieneşti”, cu o citaţie de prezentare în faţa judecătorului. Negăsindu-l pe 
editor, care era acasă, bolnav, şi nedorind să bată drumul până la domiciliul 
său au aruncat citaţia la picioarele portarului instituţiei.  

 
EMINESCU INTERVINE ÎN CAUZĂ 

 
Mai târziu, în 1880, Grigore H. Grandea va fi arestat şi închis, consi -

derându-se că a făcut parte din grupul care a atentat la viaţa premierului I. 
C. Brătianu, implicare nedovedită, acuzaţia având ceva halucinat. Atentatul 

7 Amănunte despre întreaga activitatea lui I. C. Lerescu, ca şi despre acest proces pot fi găsite 
în S. Semilian, I. C. Lerescu – un îndrumător al Brăilei economice din a doua jumătate a vea-
cului al XIX-lea, Analele Brăilei, III, nr. 2, aprilie-iunie 1931, pp. 70-90. 
8 Nicolae Iorga, „Ceva despre 1866”, Darul vremii, I, nr. 6-7, septembrie-octombrie 1930. 
9 Lucian-Vasile Szabo, Un alt Slavici. O geografie publicistică după gratii, Editura 
Univesităţii de Vest, Timişoara, 2012, p. 161. 
10 Războiul, I, nr. 37, 28 august (9 septembrie) 1877.
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a fost pus la cale de „Comitetul secret român de 50”, în care active erau, de 
fapt, trei persoane. L-au condamnat pe premierul Brătianu la moarte, 
sentinţa urmând a fi executată de Ion G. Pietraru. În 2 (14) decembrie 1880, 
acesta l-a atacat pe Brătianu cu un cuţit la intrarea în Camera Deputaţilor. 
Nu a avut forţa necesară să-l înjunghie pe premier, care s-a apărat, fiind 
totuşi rănit uşor. A intervenit un deputat, care a l-a doborât pe Pietraru cu 
bastonul11. Atacatorul şi ortacii lui au fost arestaţi, iar după câteva luni au 
fost judecaţi şi condamnaţi. Grigore H. Grandea a fost şi el reţinut şi a petre-
cut în închisoarea Văcăreşti patru săptămâni, fiind eliberat în 30 decembrie 
1880 (11 ianuarie 1881)12. Grandea era acuzat că făcuse parte din grupul 
complotiştilor, pe care i-ar fi susţinut prin publicarea în ziarul Războiul a 
unor materiale propagandistice ale „Comitetului secret român de 50”. Ulte -
rior, se va dovedi că a fost închis degeaba, prin abuz guvernamental şi slu -
gă rnicie juridică, neexistând nicio dovadă împotriva lui.  

Referindu-se la acest subiect, într-un articol polemic din 188313, M. 
Eminescu va aduce în discuţie elemente importante pentru înţelegerea eve-
nimentelor. Gazetarul de la Timpul va fi de părere că atentatul a fost o ma -
no peră pusă la cale chiar de prim-ministrul I. C. Brătianu, într-un efort de 
victimizare şi redobândire a popularităţii pierdute după uzura apărută 
după 12 ani de guvernare aproape neîntreruptă. Eminescu se va referi la 
graţierile acordate de regele Carol I de 10 Mai (ziua naţională a Regatului 
României, data încoronării lui Carol I) şi va sugera că este vorba de un eve-
niment regizat: „De-aceea agentul său de poliţie, Cârlova, revizorul său şco-
lar de Ilfov, Pătescu, funcţionarul numit de d-sa la finanţe, Pietraru, i-au 
făcut această plăcere c-un cuţit de bucătărie, de mai nainte subţiat cu pila 
pe unde avea să se rupă”14. Susţinerile lui Eminescu par exagerate, deci nu 
este de mirare că ele vor fi combătute vehement de ziarul liberal Telegraful, 
unde putem desluşi mâna foarte puternicului adversar mediatic şi politic 
Nicu Xenopol15. Cu toate acestea, vedem un Eminescu preocupat de tehni-
cile de manipulare a opiniei publice, descifrându-le la guvernanţi, dar şi 
capabil să le utilizeze la nevoie în scrisul său. 

 

11 Constantin Bacalbaşa, Bucureştii de altădată (1878-1884), Ed. Eminescu, Bucureşti, 
1993, p. 77. 
12 Ștefana-Oana Ciortea Neamtiu și Lucian-Vasile Szabo, op. cit. 
13 Intitulat simplu „Bucureşti, 14 mai 1883” şi atribuit lui Eminescu de către N. Georgescu 
(„Eminescu despre dreptul de graţie”, Pro Saeculum, XIII, nr. 3-4 (95-96), 15 aprilie-1 iunie 
2014). 
14 Timpul, VIII, nr. 108, 15 (27) mai 1883. 
15 N. Georgescu, „Eminescu, ultima zi la Timpul (9)”, Cultura, XII, nr. 249, 10 noiembrie 
2011. 
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ÎN RĂZBOI CU LIBERALII 
 
Am greşi dacă am vedea un Grandea apolitic sau deasupra de 

chestiunile concret politice, deci nici liberal, nici conservator, căci i-a atacat 
pe primii şi i-a menajat pe ceilalţi, însă tonul său a fost unul dintre cele mai 
echilibrate ale perioadei, ceea ce îl face un mare jurnalist. Era pasionat de 
gazetăria sa, dar nu a câştigat mult din publicistică, nici atunci când gazetele 
lui au avut tiraje mari. Traiul zilnic şi la dus din veniturile realizate ca pro-
fesor, aşa cum i se va întâmpla şi lui Ioan Slavici toată viaţa. Cu Maiorescu 
se va împăca, ba chiar şi cu unii liberali, însă C. A. Rosetti, vestitul republi-
can şi eminentul editor al cotidianului Românul, va fi duşmanul său per-
manent. Supărarea lui Grandea pe liderul liberal data din 1860, atunci când 
C. A. Rosetti, ajuns ministru al instrucţiunii şi cultelor, ia tăiat bursa 
guvernamentală de 300 de lei, oferită de fostul ministru Ion Ghica, tot libe -
ral, pentru a se putea întreţine la şcoală16. Pe Rosetti îl va ironiza copios în 
ro manul Vlăsia sau ciocoii noi, sub numele de Baboi (un capitol se in -
titulează Ceata lui Baboi), tovarăşul de aventuri al acestuia fiind Sclipici, 
adică I. C. Brătianu. Romanul Vlăsia sau ciocoii noi a avut o primă versiu -
ne, apărută în foileton în ziarul său Războiul, în 1880. Acolo se numea chiar 
Berlicoco, porecla din epocă a lui C. A. Rosetti. Cu excepţia lui Călinescu, 
istoricii literari nu se opresc asupra scrierilor lui Grandea, el fiind amintit 
doar în treacăt. Alexandru Piru, spre exemplu, va sublinia propensiunea lui 
către fantastic şi mister, pe filieră populară ori cu teme la modă, cum ar fi 
metempsihoza17.  

 
POETUL ZIARIST ȘI SUBCHIRURG DE REGIMENT 

 
Aventura sa medicinistă a început în 1855 și a continuat până în 1865 

cu perioada de la spitalul Colţea, unde tânărul va fi subchirug, va participa 
la intervenţiile chirugicale şi va face de gardă. Însă acest deceniu medicinist 
va fi plin de aventuri incredibile, arătând caracterul nestatornic, chiar iras-
cibil, al lui G. H. Grandea. Scoala de medicină a început-o în decembrie 
1855, devenind elev aici după ce doctorul Carol Davila a făcut un turneu 
prin școlile bucureștene, de unde a ales elevii mai răsăriți18. Aceștia erau 

16 Pavel Ţugui, „Prefaţă”, în Grigore H. Grandea, Scrieri, Editura Minerva, Bucureşti, 1975, 
p. XIII. 
17 Alexandru Piru, Istoria literaturii române de la început până azi, Editura Univers, 
Bucureşti, 1981, pp. 100-101.  
18 Pavel Țugui, Grigore H. Grandea (Omul și opera), Editura Scrisul românesc, Craiova, 
1977, p. 25. 
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destinați să devină felceri, cadre medicale cu studii medii. Scoala avea un 
regim sever, militar, cu un program încărcat. Adesea însă elevul Grandea se 
pierde în reverii poetice până după miezul nopții, după cum va nota un 
anonim (Iosif Vulcan sau un colaborator) în Familia19, atunci când omul se 
bucura de o oarecare notorietate. În școala de felceri, Grandea scrie poezie, 
dar și bucăți dramatice, fondând și o trupă de teatru20. 

După aventuri incredibile, ca subchirug de plasă sau de regiment, 
anul 1862 îi aduce tânărului poet (publicase volumul Miosostis în 1860) 
numirea în postul de medic de batalion, subdirector al şcolii de medicină şi 
farmacie, precum şi profesor suplinitor de anatomie comparată şi zoologie. 
Tânărul de nici 20 de ani, nu rezistă niciun an în aceste funcţii, iar în 
primăvara lui 1863 este destituit. Atunci consemnăm prima ieşire la rampă 
a polemistului Grandea, căci în publicaţia Reforma îi va adresa o scrisoare 
deschisă foarte dură generalului Davila, cel care îl ocrotise până atiunci, dar 
care, din cauza indisciplinei tânărului, fusese nevoi să-l îndepărteze din 
funcţiile deţinute, dar şi din armată. După cum notează Pavel Ţugui: 
„Polemica din presă şi scandalul ivit irită autorităţile, care dispun arestarea 
lui Grandea, judecarea lui de o comisie militară, degradarea în soldat şi, 
prin înalt ordin de zi (iunie 1863), semnat de Al. I. Cuza, ştergerea din catas -
tifele oştirii”21. Atunci a intrat în arena publicistică, devenind colaborator 
asiduu la Reforma, iar mai apoi, încurajat de Bolintineanu, editor al perio -
dicului Dâmboviţa22.  

19 „Haralambie Grandea”, Familia, II, nr. 3, 1866. 
20 Pavel Țugui, op. cit., p. 30. 
21 Idem, p. XV. Grandea va păstra o atitudine contradictorie faţă de generalul Davila, care, 
aşa cum este normal, în perioada războiului din 1877-1878, va avea responsabilitatea acor-
dării de îngrijiri medicale militarilor din teatrele de luptă. Generalul va fi uneori criticat pen-
tru unele deficienţe înregistrate, unele atingeri apărând şi în cotidianul Războiul. În nr. 18, 
din 9 (21) august, editorul îl apără pe Davila de un atac venit din partea ziarului Allgemeine 
Augsburger Zeitung, inspirat, crede Grandea, de redactorii de la Românul, deci de persoane 
din preajma premierului I. C. Brătianu. În nr. 29 al Războiului este reprodusă „cu plăcere 
mai la vale” o telegramă de mulţurire a generalului Davila „pentru apărarea ce-mi faceţi”. 
22 Ștefana-Oana Ciortea Neamtiu și Lucian-Vasile Szabo, op. cit.
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Noua  carte de poeme a lui Traian Ștef, Epopeea șobolanului Louse, 
Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018, Colecția „Școala Ardeleană 
de poezie”, nu se citește ușor. Straturile ei alegorice, cultural-literare ori 
ling vistice trebuie decojite ca foile de ceapă, pentru a putea ajunge la 
subiect. Iar titlul, cu elocvența sa, ne vine primul în ajutor. Fiind enunțată 
specia, înțelegem că narațiunea în versuri va avea ca referent principal un 
„caracter”. Și acesta nu poate fi decât Louse, cel de pe copertă, care, până la 
jumătatea cărții e șobolan, iar mai departe, păduche. Cum în spatele fiecă-
rui text din carte bănuim o relație între existența socială și discursul poetic, 
ambiguitatea onomastică a personajului ni se pare că sugerează capacitatea 
lui de adaptare la circumstanțe și medii sociale diferite, dublată de versati-
litate. Adică, trăsături, nu neapărat demne de dispreț, ale multora dintre 
noi. Susținută grafic de desenele lui László Ujvárossy, de o calitate artistică 
reliefată, Epopeea… lui Traian Ștef ne amintește de Bestiarul lui 
Apollinaire, ilustrat cu xilogravuri de Raoul Duffy. Tematic, cele două 
scrieri sunt apropiate, fie că ne gândim la caracterul lor de circumstanță, fie 
la descrierile cu trimitere medievală. Apoi, și la dubla natură a materialului 
evenimențial, compus dintr-o parte „inventată” și alta „descoperită”. De 
unde derivă și dublul registru lingvistic, ale cărui componente: înalt-retori-
că și familiar-parodică, cel puțin la Ștef, se intersectează. Animal simbolic, 
având și valențe totemice,  dar și rădăcini homerice, șobolanul apare în lite-
raturile moderne, de multe ori în opere cu accente distopice, ca vehicul 
semantic al răului, de la ideologiile satanice și boală ori prăbușire, până la 
variate forme de hoție. Este suficient să ne gândim la Ciuma lui Camus, în 
roman, sau, în poemul epic, la metafora desfășurată, numită Predica focu-

Cronica literară

Viorel Mureşan

Oameni și șobolani într-o 
ficțiune „adevărată”

Traian Ștef 
Epopeea șobolanului Louse, 

Editura Școala Ardeleană, 
Cluj-Napoca, 2018



Viorel Mureșan

68

lui, în eliotianul Țara pustie. În Epopeea șobolanului Louse, alegoria se 
însoțește și cu umorul negru. 

Cele unsprezece cânturi ale „epopeii” stau la mijloc, între un Prolog 
și un Epilog. Prolog-ul enunță câteva principii de poetică, pentru a-l dumiri 
pe cititor că se află în fața unei scrieri alegorice și, în egală măsură, parodice. 
Configurația ei e sugerată prin apelarea tropilor fundamentali: metafora, 
metonimia, sinecdoca, oximoronul. Este bine să observăm în text numele 
invocate: Horațiu și „marele Ardelean Deleanu”, pentru a ne duce cu gân-
dul la satirizarea unor moravuri și caractere viciate, ori la eroismul de car-
ton. Procesul de creație e un act burlesc, poetul trebuind „Să apuce cuvin-
tele din călimările răsturnate/ Pe dușumeaua ceruită” (p. 7)., în timp ce 
primește sfaturi de la „o nebună înțelepciune” (id.). Din portretul autorului 
pregătit să scrie Epopeea șobolanului Louse nu lipsește nici gestul ritualic 
al povestașului, precum nici o rebelă tușă de clovn: „Îmi torn din vinul 
roșu/…sprijinindu-mi fruntea ca un poet/ Din ilustrațiile lui kitsch” (p. 8). 
Dintre raporturile veridice ale literaturii cu viața, vor fi reținute doar valo-
rile esențiale: dragostea, existența cotidiană, bătrânețea: „Amurgul a dat 
omenirii/ Mai mult/ Decît lumina amiezii” (p. 9), prietenia, patria, descrise 
însă de-a lungul paginilor ca evenimente bufe. 

Indicațiile scenice la Cîntul I țin loc de clasica „expozițiune”, unde 
cunoaștem protagoniștii și circumstanțele acțiunii. Mai aflăm despre com-
plicitatea ivită între poet și personajul scrierii sale, la porunca celui din 
urmă: „…poetului, stînd pe gînduri în singurătatea odăii și a înserării, i se 
arată un oaspete nepoftit, dovedindu-se a fi un șobolan care tocmai scăpase 
din niște canale sordide; în care șobolanul prinde grai și se crede Trimisul 
Puterii pe Pămînt, iar poetului îi poruncește să fi vocea lui înfricoșătoare 
vestind marile primejdii.” (p. 13). Aici și în continuare, poetul procedează ca 
un povestitor, incluzând în poem și comentariile sale. Și tot ca în proză, însă 
în proza realistă, cadrul e o expresie a caracterului personajului: „ …se-arată 
/…/ Parcă trimis/ Dar nu din al sacrului adăpost/ Ci din tenebre apoase/ 
Mîluri cu prizonierii așteptînd ploile/ Torențiale pestilențiale/ Să le spele 
rănile.” (p. 16). Aspectul de epopee este dat și de adevărul fiecărui detaliu 
surprins la protagoniștii esențiali. Așa-numitul „detaliu verosimil” este, de 
altfel, un mijloc de a crea iluzia realității. De-aceea poate că „lirismul” intens 
și de cea mai bună calitate, aici, îl găsim în portrete. Nu întâlnim portrete 
întregi, ci în  trepte, întregindu-se din mers, tot așa cum tema operei nu e 
enunțată în niciun fel, ea ni se revelează pe parcursul lecturii: „ Nu ține pe 
braț un balonzaid/ În mîna stîngă pălărie/ Baston în mîna dreaptă/ N-are 
nici rochie cu trenă/ Deși o urmă lasă/ O burtă umflată văd/ În care zornăie 
metale/Un dinte ascuțit/ Niște gheare mici/ Spatele zdrelit în aspre urzeli/ 
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Un șobolan” (id.). Aproape două treimi din „cînt” le reprezintă discursul 
poruncitor al șobolanului, altminteri, introdus prin această sugestivă for-
mulă: „Rînjește scurt/ Și poruncește țîfnos” (ibid.). Chintesența acestui dis-
curs e transformarea poetului în „hagiograf” al lui Louse: „Și cronica s-o 
scrii/ În laude, psalmi și înalte cîntări” (p. 19). 

Un fel de intrigă ne sugerează textul-rezumat de la începutul Cîntului 
II: „…poetul încearcă să-l contrazică retoric, dar șobolanul se crede Noul 
Erou al omenirii, iar lui îi propune rolul Supleantului puternic.” (p. 21). În 
discursul insolent al guzganului, condiția umană, pe care el consideră că o 
controlează într-un fel, e exprimată prin simbolul corabiei: „Primul sînt 
care pe toate le vede/ Ascuns sub dușumeaua corabiei”(p. 24). Ascultându-i 
prezumțioasa cuvântare, poetul își amintește bătălii celebre din lecturile 
sale clasice, pe care memoria le amestecă; regizează și el una ad-hoc, iar noii 
protagoniști se nasc, ca din ape lustrale, dintr-o prodigioasă, homerică, 
imaginație onomastică: Asurzitorul bălții, Lingăreț, Șade-n Bortă, 
Mocirlan, Papă-Sfeclă, Intră-n Oale, Roade-Pîine ș.a. Scena culminează cu 
o secvență în limba latină care, pusă în gura șobolanului, reeditează parodic 
o situație arhetipală. Așa se încheie încă un capitol din cronica puterii 
șobolanului. Nicăieri ca în Cîntul III nu se simte armonia compozițională. 
Antiteza obiectiv-subiectiv, în succesiunea unor portrete și autoportrete, își 
așază termenii pe echilibrul unor simetrii, având mereu în față bătălia bine-
rău. În capitol prevalează descrierile, suflul narativ fiind subsidiar. Iar apo-
teoza din discursul rozătoarei n-are cum să nu ne amintească de mai sus 
pomenita Predica focului: „Încă mai liber/ Mă simt/ Printre ruine/ Ruinele 
vin cel mai repede/ Să acopere/ Toate urmele/ Și-mi place să privesc/ Cum 
cad grinzile/ Cum se prăbușesc antenele/ Cum se alege praful de toate/Și 
se înalță pe la ferestrele din jur/ Cearșafuri unduitoare/ Ca scrisorile pe 
șervețele înlăcrimate/ Cum se lipesc/ De geamurile vopsite ale închisorii.” 
(p. 36). „O poveste fantastică” pare Cîntul IV, rostită de șobolan către fratele 
său, scriitorul. Aparent, cu vanitatea îmblânzită, animalul rozător își 
iscodește veleități de bard și darul profeției. Poetul, din „narator” devine 
„naratar”, ascultând odiseea celuilalt, desfășurată într-un tren spre 
Moldova, unde, adăpostit în păpuși rusești din ce în ce mai mici, șobolanul, 
din cauza spaimei, are viziunea războiului și a morții. Scapă cumva din pri-
mejdie abia odată cu aruncarea pe fereastra vagonului a ultimei păpuși în 
care sta cuibărit. Trecerea dintr-o păpușă în alta sugerează metamorfozele 
guzganului spre avatarul său ultim, păduchele. 

Începând cu Cîntul V, istoria devine a păduchelui, iar planul real se 
topește intr-unul oniric. Asemenea poeților aparținând acestei mișcări, de 
care el s-a ocupat într-o carte, Traian Ștef nu povestește vise în propria poe-
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zie, ci le „produce”, astfel încât să devină obiecte estetice. Protagonistul, în 
noua sa ipostază, aceea de păduche, nu obliterează în nici un fel imaginea 
șobolanului. Dimpotrivă, prin faptul că preferă mediile umane: „Ci ouăle 
să-mi las/ În ascunzișurile bogate/Ale unui corp omenesc” (p. 52), deschide 
și adâncește noi pârtii în social. De altfel, întreaga „epopee” e o radiografie 
a unui „polis”, pe alocuri având pigment autohton. Ambivalența numelui 
potențează funcția cognitivă a imaginii artistice. În întregime, Cîntul VI e o 
rostire descântată și un amestec de practici magice, menite să provoace 
metamorfoza. Astfel de pasaje, într-o operă epică, pot avea rol  de respiro, 
tot așa cum pot ilustra virtuozitate poetică. În Cîntul VII Louse se află „în 
căutarea unui corp feminin pe care să de oploșească” (p. 65). Aventura, în 
versiunea poetului, îl duce în mijlocul unei petreceri, unde va recunoaște 
trei fete purtând nume simbolice și o mare încărcătură culturală: Lavinia, 
Elena și Margareta. Vergiliu, Homer și Goethe sunt autorii de epopei în care 
acestea evoluează ca protagoniste. Demn de reținut e că Traian Ștef paro-
diază doar cancanurile erotice din vestitele epopei, nu și actele eroice mai 
de soi. Programatic, el e pus pe ducerea în derizoriu a istoriei umanității, pe 
desolemnizarea ei. Cîntul VIII   descrie „bătălia în vorbe și fapte a lui Louse 
cu puricele pentru corpul Laviniei, crezîndu-se ei Enea, Odiseu, Ahile, Aias, 
Turnus, Tandaler sau Teleormanicus.” (p. 73). Vedem din finalul didasca-
liei cum subiectul o cârmește binișor spre noi și „eroii” timpului nostru. 
Poate că tocmai de-aceea, cântul e, într-un fel, punctul culminant al întregii 
desfășurări. Fiind de departe și cel mai complex, tot el va aduce deznodă-
mântul. Într-o secvență de la început e bine conturat portretul lasciv al 
Lavinei. Aici, eufemismul mânuit cu șiretenie, se află la mare căutare, spre 
a reda cât mai veridic nesațiul erotic și pasiunea pentru aventură a perso-
najului. Mai încolo, puricele și păduchele se duelează în replici alcătuite din 
frânturi de blestem ori descântec. Cu aport stilistic cules și din basme, toate 
eforturile par a se concentra spre a scăpa cât mai puține din componentele 
eroismului degradat, exprimat în toiul luptei dintre infamii combatanți. O 
tușe groasă de culoare locală brăzdează la un moment dat marea pânză a 
bătăliei: „Cînd lupta lor era în toi/ Se auzi vuiet de care și mare oștire/ de 
strînsură mică/ Însuși Teleormanicus îi ducea în luptă/ Pe pripășiții de la 
stabilimentele milei// … // Le vorbi avîntat/ Le aruncă monede calpe/ Ei 
se-aruncară la picioarele lui/ Îi cerură ce-i place mai mult/ S-audă” (pp. 79-
80). Întorcându-ne la firul epic principal, momentul culminant e marcat și 
prin această „clipă de-ncordare a corpului fecioarei” devenit câmp de luptă 
între purice și noul Louse, în timp ce primea mângâieri de la miticul Enea. 
Deznodământul era previzibil: „Așa se-ncheie bătălia/ Și Louse se-ntinse 
sigur de el/ Singur stăpînitor.”(p. 83). 



Ultimele cânturi, începând cu Cîntul IX, sunt mai ales ale poetului, 
care își exersează propensiunea pe mai multe voci, de la incantație și litania 
eccleziastică, la dialoguri absurde, probând drama comunicării. La urmă, 
are și revelația că Louse nu este decât un „alter ego” al său. Punerea în scenă 
a unui atare „spectacol” implică și o atitudine morală. Epopeea șobolanului 
Louse izbutește să dubleze o realitate dată, intensificând mimesisul prin 
mijloacele alegoriei. Ea devine astfel un corp estetic etajat, pe care autorul 
știe a-l lua în stăpânire, pentru a-i scruta mintal, dar cu destulă insistență, 
toate unghiurile. Prin urmare, o carte cu cheie, ambiguă și bogată.

Oameni și șobolani într-o ficțiune „adevărată”
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După poemele din aici îmi iau dinții-n spinare și adio, cu care debu-
tase în 2015 și care, la vremea respectivă, făcuseră senzație în rândul criticii 
(primiseră premiul „Iustin Panța” și pe acela de la Botoșani) și câteva pro-
iecte în zona poeziei experimentale, Robert G. Elekes revine în 2018 cu o 
dronă care să mă vrea în sfârșit doar pe mine, un volum ce rupe destul de 
hotărât, aș zice, și încă din primul text, cu politica celui anterior –„înainte 
eram frumos/ acum în sfârșit am ajuns să fiu/ doar eu însumi”, mic drop. 
De la exuberanța discursului polifonic, cu nuanțe ludico-suprarealiste, care 
miza în bună parte pe dedublare și pe o serie de excrescențe ale imaginației, 
evoluția lui poetică se vede acum mai ales prin eliberarea de rigorile ante-
rioare ale scenaristicii înspre o practică a sincerității; una departe de teatra-
litatea și barocul poemelor anterioare ale lui Patrocle, din care cele de acum 
rețin, e drept, disecția semnificațiilor de adâncime.  

E un exercițiu pe care Robert G. Elekes și-l derulează în două cicluri 
ușor diferite ca modalitate a decantării a materialului poetic, dar similare 
prin consistența lor tematică – „spre lidl, spre nefamiliști”, respectiv 
„plătești, te asiguri că nu ai lăsat nimic în urmă”. Toate „filmele”pe care le 
livrează în aceste sevențe – cu multă luciditate și cu un simț critic pe alocuri 
auto-flagelant – construiesc un spectacol al autenticității și al reflexelor 
confesive aproape impudic prin amploarea lui. În primă fază, ele delimitea-
ză efectiv perimetrul spațiilor mentale survolate, pe care le explorează mai 
apoi sub forma unor „studii” personale extrem de incisive, indiferent de 
focalizarea lor: puterea aproape exterminatoare a scrisului (mugshot), pro-
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bleme sociale de ultimă oră (portret al protestatarului la tinerețe), coregrafii 
ale plictisului cotidian (studiu de gen), tablourile disfuncționale de familie 
(în rândul cărora „tronează” prin excelență acela al tatălui – o „tumoră 
benignă” care în poemul mă știu de când eram mic devine prilej de auto-
sondare vorace)etc. Toate aceste filme extrem de intime cultivă, deci, mai 
mult sau mai puțin evident, „travaliul” căutării de sine, un refren al volu-
mului pe care poemele lui Robert G. Elekes îl reiau prin circumscrierea 
unor geografii intimiste încrâncenate, indiferent dacă tratează despre 
eficiența propriei poezii, anxietățile tânărului universitar și cele senzuale, 
cadrul dezolant urban filtrat prin stări și secvențe semi-etilice, sau presiu-
nile de tipul social media, între altele. Desfășurate pe un ton ca de jurnal, 
într-un registru stilistic curat, fără obscurități inutile, ele devin o relatare 
vag melancolică a unor obsesii și poziționări identitare care, chiar dacă ușor 
recognoscibile, reușesc totuși să configureze un univers suficient de indivi-
dualizat, așa cum poate fi el reperat în poemul-portret sus este noul jos: 
„sunt noob-ul de pe rețea/ care după 33 de ani nu s-a prins cum se joacă 
jocul/ și toți îl înjură pentru că le strică filmul./ sunt personajul glitchat/ 
care se blochează încercând să sară peste un obstacol/ și rămâne acolo tre-
murând și disperat// [...] toată viața mea este o serie de cut-scenes/ peste 
care nu poți să sari nici dacă dai esc/ și următorul nivel nu vrea să se încar-
ce/ pentru că placa mea de bază e învechită/ pentru că placa mea video nu 
e compatibilă/ pentru că nu am destui rami/ sursa e belită și hardul cras-
huie necontenit.” Se citește aici gradul zero al suitei de monotonii & alienări 
care fac carieră în „colecția” de confesive ale poemelor, chiar dacă fibra lor 
gravă e amortizată prin jargonul computerist; e modalitatea prin care 
Robert G. Elekes își asumă premisele anunțate încă de la bun început, adică 
o asumare și prelucrare a unui teritoriu poetic foarte franc, dar care nu alu-
necă nicio clipă în capcana amănuntului patetic. 

Ba mai mult, deja cu al doilea ciclu, care continuă programul din 
prima parte a volumului, poemele își redirecționează tot acest fond exaltat 
de viziuni ale crizei sub forma unor texte cu o consistență mai teoretică, în 
care vulnerabilitățile organice ale poetului ies la suprafață cu mai multă cla-
ritate. Aici liniile deja consacrate ale poemelor din primul grupaj, mai ales 
cele instigator-protestatare care anterior denunțau virulența cu care are loc 
tehnologizarea lumii din jur, se dezvoltă și pe direcția unei încercări discrete 
de a recupera posibilitățile latente ale lucrurilor (v. poemul undeva copiii 
avortați, în care convulsia interioară se desfășoară în paralel cu „odeleta” 
unor scenarii virtuale) și, mai ales, „failurile” aproape omniprezente. Aici se 
vede cel mai ușor ceea ce cred că definește cel mai bine acest al doilea volum 
al lui Robert G. Elekes, și anume o îmbinare foarte reușită a reflecției 
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existențiale cu subtilități vizionare. E un experiment interesant din care, 
însă, poetul iese mai degrabă ca un detractor al proiectului postuman, decât 
unul dintre discipolii lui, pentru că versurile degajă, mai ales aici, în acest al 
doilea ciclu tocmai menționat, o interogație ferventă a singurătății & teme-
rilor universale, care sugerează, în cele din urmă, o pledoarie seducătoare 
(pentru că subtilă) pentru imperfecțiunea din jur. Ar merita citat în întregi-
me poemul bioluminiscența fricii, un vortex amplu care crește prin acumu-
larea detaliilor suprarealiste și care sfârșește într-o depoziție aproape pro-
fetică, dar în lipsa poemului complet, partea lui finală e o teză suficient de 
convingătoare pentru reflexele umaniste ale lui Robert G. Elekes: „și tot ce 
rămâne atunci/ acolo jos/ este frica/ de singurătate și întuneric./ și împreu-
nă/ faceți un salt evoluționar/ și tu reușești în sfârșit să te oprești./ te uiți în 
jur și vezi/ că acest întuneric care te înconjoară/ este iluminat de 
bioluminiscența fricii fiecăruia. Unii o folosesc ca să atragă prada, sau o 
pereche/ alții să alunge prădătorii,/ să trișeze, să impresioneze,/ să fure, să 
salveze,/ și să fie frumoși/ în cazul neverosimil în care/ există un dumne-
zeu/ care îi filmează chiar acum/ în întunericul lor.” Cele mai bune poeme 
din o dronă care să mă vrea în sfârșit doar pe mine, concentrează toate 
astfel, indiferent dacă în subteran sau sub forma unor epiloguri tensionate, 
o astfel de preocupare pentru uman. 

All in all, se vede că Robert G. Elekes a mai ars câteva etape creative 
de la debut și până acum; chiar dacă un atent și dedicat practicant al celor 
mai recente tendințeale poeziei (v. doar proiectele lui de performance poe-
try), el rămâne, deocamdată, un confesiv old-school, pursânge, ale cărui 
poeme nu sunt mai puțin dovada încercării de revigorare a formulei sale 
artistice. Aș zice că i-a ieșit destul de bine.
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Cred că n-ar fi o exagerare să spun că putem număra pe degetele de la o 
mână poeții interesați astăzi de problematica „adevărului”, chiar dacă, așa cum 
vom vedea, în cazul lui Ioan Șerbu, această enigmă ce înconjoară tema adevă-
rului are, nu o dată, o coloratură psihologică. Mica genealogie pe care o am în 
minte acum se întinde de la Ioan Es. Pop, trece prin Acosmei și se oprește 
undeva la Khasis. Nu e deloc surprinzător, așadar, că poezia sa ne obligă să 
invocăm și alte aspecte mai mult sau mai puțin înrudite, cum ar fi cele ce țin, 
să zicem, de formele puterii sau, de ce nu, de jocul iluziilor și-al deziluziilor. 
Culmea e însă că Șerbu reușește să redea acest efect de poezie majoră - atacând, 
cum menționam deja, probleme fundamentale, precum adevărul sau dreptul 
moral - utilizând instrumente preluate din sfera minimalului. Ceea ce înseamnă 
că, la o primă vedere, versurile sale ar putea trece, în ochii celor mai naivi sau 
mai puțin experimentați, ca să zic așa, drept simple poeme de notație. 

Or, pentru a demonstra, totuși, că lucrurile nu stau deloc în acest fel, aș 
propune ca intriga intervenției mele să instrumentalizeze volumul de debut ca 
un soi de pivot în care, gândită ca pretext, prima sa carte să pună în lumină 
metamorfozele recente. Cred că nu e, așadar, lipsit de interes să amintesc, 
înainte de toate, că proiectul primului său volum stătea sub semnul recuperării 
lirice: cu alte cuvinte, poetul își arogase, încă de pe-atunci, privilegiul de a-și 
proiecta, în sens invers și oarecum retrospectiv, „visul în care numele meu 
apare în ziare”. Debutul construia, deci, acest contraintuitiv - dacă nu chiar 
bizar - halo nostalgic al gloriei pierdute. 

Șerbu avea, apoi, știința și, aș adăuga imediat, modestia de a prelua - și, 
bineînțeles, de a transforma - strategiile unor autori precum Alexandru 
Mușina, Andrei Bodiu, Ion Mureșan sau chiar Mircea Cărtărescu. De acolo nu 
lipsea, totuși, nici originalitatea care, din punctul meu de vedere,  era reprezen-
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tată de acel proces de înregistrare al surplusului rostirii în care părea prinsă și 
drama poetului de provincie - toate fiind acoperit de o peliculă postmodernă în 
care ironia, cinismul și sarcasmul se simțeau ca la ele acasă. Mergând mai 
departe, aș zice că, chiar dacă ideea de colaj discursiv descrisese foarte bine 
strofele din „Lego” (patru sunt componentele aici - poemele vizuale, secvențele 
de found poetry, intertextualismul și rândurile gnomice), Șerbu rămâne, în 
cele din urmă, un excelent prestidigitator al simbolurilor mărunte (în linia lui 
Andrei Doboș). 

Poemele din noul volum sunt mai curând autobiografice și, cu toate că 
au o structură ceva mai histrionică, aș zice că noutatea constă, totuși, în ele-
mentele „melodramatice” pe care acestea le conțin. Pentru prima dată, Șerbu 
livrează momente infuzate de un incert sentimentalism unde totul pare a fi sus-
pendat. Construiește, adică, un soi de bule temporale sau, cum le numește el 
însuși, „momente de exaltare”. Și trebuie să mărturisesc că, în rândul poeziei 
tinere, rar am citit pe cineva mai izbutit care să creeze - cu excepția lui Vlad 
Moldovan - mici simulacre de viață în atât de puține versuri. Mai exact, fasci-
nant e aici felul în care lucrează cu textul: și deși n-o să mă opresc acum să dis-
cut imaginile pe care le propune (oricât de puternice rămân și ele), aș sublinia 
remarcabila sugestivitate vizuală a tabularității lirice, adică a felului în care rân-
durile, ba chiar cuvintele sunt așezate în pagină.  

De remarcat, apoi, că, deși majoritatea textelor sunt cu poantă la final 
(prank poems), Șerbu se joacă cu convențiile, astfel încât centrele de greutate 
ale volumului ar trebui căutate altundeva. Între ekphrase și pasteluri, Șerbu 
sur prinde tandrețea micilor conflicte ori injustiții domestice, procedează la 
proso pografierea vocilor și, nu în ultimul rând, propune un soi de parabolizare 
a discursului. Dimensiunea metapoetică prin care sunt problematizate, de pil -
dă, mecanismele producției lirice și nivelul memoriei involuntare sunt doar do -
uă dintre elementele care completează panorama tacticilor propuse de Șerbu 
aici. Un ultim paradox ce merită subliniat e, poate, cel dintre demonstrația etică 
și exercițiile de restrângere (spirituale, estetice ori pur și simplu cotidiene). 

Însă meritul cu adevărat semnificativ e acela că livrează o nouă formă de 
post-ironie. Cu toate că, din punctul meu de vedere, Șerbu rămâne un poet al 
limbajului, așa cum spuneam, proiectul post-ironic capătă aici accente de satiră 
- ceea ce, de pildă, la Vlad Drăgoi nu se întâmplă (acolo e mai degrabă vorba de 
afectivitate și falsă sinceritate). La fel cum nu o găsim nici la Ion Buzu ori la 
Victor Țvetov unde accentele sunt fie nihiliste, fie metafizice (și exemplele ar 
putea continua). Or, nu cred că ar fi hazardat să concluzionez că invectiva anti-
autoritară dă naștere, în plus, la cel puțin alte două lucruri - unei specii lirice 
(un soi de fals bildungsroman în versuri) și, totodată, unui personaj: un picaro 
de secol XXI.
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Hristina Doroftei: – Aţi debutat editorial relativ târziu, la 33 de ani, cu 
placheta de poeme „În margine” (Ed. Ramuri, 1995). De ce aţi aşteptat 
debutul până după treizeci? 
Nicolae Coande: – Dacă mă compar cu Ștefan Augustin Doinaș, 

chiar am debutat tânăr! În reviste, am făcut-o prin 1984-1985 cu câteva 
poeme la rubrici deținute de Ana Blandiana (chiar în „Familia”!) și Ion 
Gheorghe („Luceafărul”), apoi cu un grupaj la „Ramuri”, susținut de 
Gabriel Chifu. Nu am mers la cenaclurile din oraș, nu obișnuiam să caut 
scriitorii sau criticii de poezie în redacțiile lor, nici editorii din alte părți, și 
nu fac asta nici acum: colaborăm, dacă se poate, de la „capătul nopții”. Nu 
sunt mizantrop, dar nu-mi place să bat oamenii la cap, au ei destule în 
suflet. Pe de altă parte, simt că în Craiova nu am o „generație” a noastră, 
deși am amici de vârste relativ apropiate. O fi și motivul pentru care sunt un 
întârziat. Unui jurnalist din oraș care m-a întrebat același lucru (luasem 
deja premiul USR pentru carte), i-am spus că în comunism poeții, îndeo-
sebi cei tineri, au fost aidoma evreilor care au deambulat prin deșert 
conduși de Moise, înainte de a fi lăsați să se așeze undeva. Horia-Roman 
Patapievici și Ștefan Borbély au luat premii la debut în acel an și aveau 
aproape 40 de ani. La fel, poetul Augustin Frățilă, premiat în acel an cu 
mine. Prin comparație, eu eram indecent de tânăr. De atunci am rămas cu 
o mirare: cine era Moise al nostru? 

Marin Sorescu (la cenaclul său am citit o singură dată, dar am parti-
cipat de mai multe ori) mi-a dat un premiu pentru poezie al revistei 
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„Ramuri”, în 1988. Nu se putea publica individual în ultimii ani ai 
ceaușismului, decât foarte rar. După 1990 aș fi putut publica repede un 
volumaș cu poemele adunate, însă am preferat să scriu. Eram necunoscut, 
fără prieteni scriitori – mi-e dor de vremea aia. Era și epoca destul de tul-
bure și multora nu le ardea de poezie: voiau romane porno și dezvăluiri lu -
brice de presă. Unii dădeau lovituri financiare și deveneau moguli, pe bază 
de gumă de mestecat turcească și aur de 9 carate. Alții furau direct din con-
turile statului. Scriitorimea fremăta la Madam Miți, la terasa Uniunii, făcea 
partide iar unii candidau chiar la președinția țării. Sorescu încă nu plecase 
din Craiova. Ion D. Sîrbu nu mai era din 1989. 

Abia prin 1994 am avut o carte care să se susțină singură, fără prop-
tele critice, iar cei de la „Ramuri” au organizat un concurs de debut. La poe-
zie am câștigat eu, alături de Ionel Ciupureanu, nu știu cine au fost rivalii 
noștri. Cartea era mai grosuță decât a apărut și se numea…  „Ultimul 
alexan drin”. Dar redactorii mi-au spus că nu au destulă hârtie și să mai tai 
din ea. Aveam vreo 60 de poeme și am lăsat pe dinafară 20. Am tăiat și din 
pre fața lui Liviu Antonesei, nu mai era aceeași carte. Așa a ieșit „În margi-
ne”. Cred că a fost mai bine. Cartea, o plachetă de fapt, a luat premiul de 
debut al USR. Faptul că se făcea economie la hârtie a funcționat, a ieșit mai 
densă.  

 
H.D.: – „De câte istorii literare este nevoie pentru sfârşitul literaturii” era 
întrebarea dumneavoastră adresată unui important critic literar. 
Îndrăznesc să vă adresez acum eu această întrebare dumneavoastră... 
N.C.: – Nu mai știu cui mă adresam, cine e importantul critic, dar 

pot bănui. Eu, să bănuiesc un critic!? Ultimele, cele mai recente istorii lite-
rare, nu epuizează literatura, asta e clar. Nici nu-și propun, Doamne ferește! 
Deși o cartografiază și pare finită, literatura română (ca și Marea Neagră) 
încă ascunde zăcăminte neștiute și bine face că nu ni le oferă pe toate. Un 
critic, ca și un explorator, are capacitatea lui de… forare. Dar nu întotdeau-
na reușește cu maxim profit. Unele roci sunt mai dure și nu lasă criticul să 
le străpungă. Problema nici măcar nu ar fi asta, mai degrabă e vorba de fap-
tul că uneori criticii și istoricii trec pe lângă zăcământ. Se întâmplă. Orice 
istorie literară poate ascunde un scenariu gen „Cuibul salamandrelor” (cu 
Florin Piersic și Jean Constantin, l-ai văzut?). Acolo, niște specialiști 
români, sondori, se agită pentru petrol în… Africa. Se bat, beau, dansează și 
câștigă, deși capitaliștii veroși le pun bețe în roate. Nisip, whisky, petrol, 
femei, profit. Iată rețeta de succes pentru orice istorie literară! Dacă redevin 
serios și încerc să-ți răspund la întrebare, cred că fiecare generație literară 
(de, thibaudetian vorbind, 33 de ani) are dreptul la o istorie literară scrisă 
de cel mai harnic și competent critic al ei, ba chiar de un colectiv de tineri 
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critici promițători, cum este trendul acum. Îți place limbajul meu de lemn 
updatat? Acum, am auzit, se pregătește Daniel Cristea Enache să scrie una. 
El e ambițios, sper s-o ducă la capăt, dar mai sper ca în ambiția lui să nu 
foreze prea mult pe lângă zăcămintele serioase.  

 
H.D.: – Ce ajută mai mult literatura: prieteniile sau rivalitatea dintre 
scriitori? 
N.C.: - Dacă nu ai grup, rivalitatea, dacă aparții unui club – priete-

nia. Vorba Ricardei Huch, în Romantismul german: „O ceată de tineri, 
bărbați și femei, năvălește cuceritor peste masa trândavă și lățită a Ger ma -
niei”. Ceata aceea a modificat structura culturală a Germaniei și, poate și a 
Europei. Cine va fi la noi pandantul său (sau a și fost deja?). Cred că ambele, 
prieteniile și rivalitatea, alternate cu suplețe, ajută la obținerea notorietății. 
Nu-mi dau seama dacă literatura în sine e „ajutată” în combinațiile pe care 
le evoci, mai degrabă scriitorul poate primi un supliment de atenție. 
Literatura are viața, scena ei intimă, care e departe de ochiul cititorului 
obișnuit. Nu cobor cititorul, vreau doar să spun că mecanismul de 
funcționare al unei literaturi e ceva delicat, uneori complicat, nu se arată în 
vitrine populare. Literatura e o ființă veche care va continua și după ce noi 
nu vom mai fi. Cei care îi cântă prohodul (roboții nu vor scrie poezie, scrisul 
va muri) să se gândească la cele 4 milenii de scris care îi preced. Cu ce o 
putem noi, eventual, ajuta? Citind-o atent, scriind bine, cei care scriem, și 
împărtășind-o profesionist publicului, dacă ești hermeneut literar. Observă 
că mă refer la critici ca la un fel de pontifi ecleziastici care umblă atent cu 
cădelnița livrescă. Dumnezeu, pesemne, se amuză de toanele expresivității 
mele și încearcă să nu se supere pe limitele mele… tot hermeneutice. 

 
H.D.: – Din 2009 realizaţi „Întâlnirile SpectActor”. Aţi organizat şi alte 
evenimente prin care aţi încercat apropierea artei (teatru, literatură) de 
spectactori. Aceste evenimente s-au adresat unui public educat sau aţi fost 
nevoit dumneavoastră să-l educaţi şi să-l faceţi dependent de teatru şi lite-
ratură? 
N.C.: – Când vine vorba de teatru, Craiova are un public educat. Aici 

au montat regizori care ar face să pălească de invidie sau să suscite 
admirația oricărui teatru din România sau Europa, de la Vlad Mugur până 
la Silviu Purcărete sau Robert Wilson. Festivalul Shakespeare aici se ține, 
din doi în doi ani. Așadar, nu se pune problema: avem un public de artă. 
Totuși, teatrul nu este… literatură. Când vine vorba de aceasta, mă îndoiesc 
că mai suntem atât de competenți, deși aici sunt trei colegii naționale de top 
și o universitate, dar eu încă nu văd îndeajuns de mult tineri literați sau 
scriitori emanați dinspre aceste „focare” de învățământ. De altfel, nu cred 



Nicolae Coande

80

că acolo se predă prea mult literatură contemporană. Un caz recent m-a 
amuzat: un scriitor contemporan își cerea scuze, in petto, elevilor fiindcă 
fusese… subiect la examen: iertați-mă, n-am intenționat, a ieșit din căciulă! 
Tot clasicii, sireacii.  

Sunt leneș, nu am ambiția de a mă arăta eu însumi pe scenele literare 
– și atunci am adus eu scriitorii la Craiova. Poziția pe care o am în teatru 
mi-a permis asta. Îmi place să cred (e o iluzie, mai degrabă) că oamenii care 
vin la conferințele „SpectActor” ajung atrași de faima Naționalului craio-
vean, dar și pentru că îi chem eu. Pur și simplu se întâmplă ca pe unii să-i 
cunosc, dar au venit și oameni care habar nu aveau cine sunt. Ba chiar, unii 
au plecat tot așa – cum au venit. Ca să nu se creadă că lucrez doar cu vedete 
(îmi repugnă cuvințelul ăsta), cum erau cei invitați la „Duminici de poezie 
în teatru”, am invitat scriitori optzeciști și nouăzeciști și chiar douămiiști la 
„Scriitori la Tradem” (ultimul cuvânt, abreviat, e numele casei de cultură 
din oraș). Dan Sociu, Claudiu Komartin, Ioan Es. Pop, Paul Vinicius, Ioan 
Moldovan, Mircea Bârsilă sau Adrian Cioroianu veneau fiindcă auziseră ce 
făceam acolo. Acum, poate știi proverbul: pisica o poți convinge să bea apă, 
dar oțet nu. Omenii se duc unde le place, nu unde sunt forțați. Publicul nos-
tru e divers, scriitori, profesori, oameni cu ocupații obișnuite. Cred că elevii 
și studenții, măcar cei de la Litere, vin în continuare în număr puțin. Nu 
sunt eu profesorul lor, așa că n-am de unde să știu de ce nu le place litera-
tura și oamenii vii care o fac. Probabil pentru că așa li s-a spus în școală: toți 
autorii buni sunt morți. Mort de râs am fost și eu când, recent, am fost invi-
tat de o doamnă profesoară (altminteri, bine intenționată) să sărbătorim cu 
elevii săi ziua lui Eminescu. La laptop, proiectate pe perete, se arătau bio-
grafiile marilor poeți Eminescu, Sorescu, Coande. Îți vine să crezi? Am 
ripostat, firește. Montale mă învățase deja: „Seara fui comparat cu cei mai 
mari/ lusitani cu nume de nepronunțat/ și cu Carducci pe deasupra. / 
Deloc impresionată te vedeam cum plângi/ de-atâta râs ascunsă-ntr-o 
mulțime/ poate plictisită, dar demnă.” Cu mine nu era nimeni care să (mă) 
râdă, așa că a trebuit s-o fac singur. Unde sunt muzele critic-tandre de altă-
dată ale poeților? 

 
H.D.: – Claudiu Komartin considera că „Nicolae Coande a devenit în 
scurtă vreme una dintre vocile cele mai puternice şi mai clar conturate ale 
anilor ’90”. Care este punctul forte al scrisului dumneavoastră în anii 
2000-2010? 
N.C.: – De ce nu 2000-2019? În 2000 a fost eclipsa de soare, lumea 

se aștepta și la o explozie pe cinste (vezi calendarul mayaș și profețiile babei 
Vanga), doar poeții nepăsători scriau despre apocalipsa veselă în 
desfășurare. Nici nu mai știu ce făceam în perioada de care vorbești (oame-
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nii se tem, după cum se și plictisesc, de periodizări ale existenței lor, e o 
fragmentare care nu e a vieții în sine, ea curge netulburată de cezuri și alte 
alea).  

Să zicem că am scris două cărți bune de poezie, „fundătura homer” 
(iar un premiu al USR, o!) și „Femeia despre care scriu” (nepremiată, oh!). 
Dar pregăteam și „Intelectualii români și curtea Regelui” (2011), o carte de 
eseuri și cronici literare unde am observat cum spirite alese sunt debitoare 
când vine vorba de o anume morală, în contrapunct cu scriitori încercați de 
istorie în această viață, cum ar fi Petre Pandrea, Ion D. Sîrbu, Paul Goma. 
Eu nu spun că cei trei sunt mari scriitori doar fiindcă au suferit, iar alții nu, 
dar o spusă a lui Wittgenstein, preluată de la maestrul său Karl Kraus, ne 
avertizase: nu ne poate fi indiferent dacă adevărul provine de la o jumătate 
de om sau de la un om întreg. Și atunci, m-am mirat: noi de ce nu am putea 
gândi asta, așa ca bătrânii? Pentru că supremația esteticului etc. se dispen-
sează de biografia canaliei care a scris cartea de geniu? De ce ar fi literatura 
refugiul canaliei inspirate? În fine, n-am să rezolv eu dilema asta, sunt alții 
mai dilematici ca mine. A, și cred că tot atunci am ieșit de două ori în 
Occident (Westfalia), invitat la niște rezidențe literare care mi-au destupat 
mintea și m-au adus cu picioarele pe pământ. După cum știi, noi în țară 
obișnuim să levităm în căutarea vârfului nasului, dar e mai greu să ținem 
tălpile pe pământ. 

 
H.D.: – „Dacă Dumnezeu există, atunci putem muri de foame” este 
un vers dintr-un poem de-al dumneavoastră. Care este relaţia dintre 
divinitate şi poezie? 
N.C.: – Măi să fie… să mă laud cu faptul că am scris „Dumnezeu poet 

și protector al lumii”? Oricum expresia îi aparține lui Whitehead, mă mir că 
poliția plagiatului încă nu m-a detectat. Am scris eu mai multe versuri în 
care l-am implicat și pe Dumnezeu, drăguțul, iar unele, mi se părea, la reci-
tire, că le-am și plagiat (din Opera Lui încă needitată). Întrebarea ta mă 
vizează, sper, altminteri dacă o citesc așa cum ai scris-o m-aș vedea silit să 
răspund ca la examen: relația dintre divinitate și poezie există din cele mai 
vechi timpuri (illo tempore) până azi (epoca feisbucolică). Spre deosebire 
de poeții așa-zis religioși, care sunt convinşi că Domnul nu are altă treabă 
decât să le dicteze lor ceea ce vrea El să vadă tipărit, eu când sunt inspirat 
cred că de fapt îl surprind pe… Domnul. Trebuie că mulți poeți îl surprind 
– plăcut sau neplăcut. Charles Bukowski știa deja: „…n-oi fi eu Shakes -
peare/ dar uneori pur şi simplu/ nu-mi mai ies altele, abstracte sau nu;/o 
să fie mereu bani şi curve şi beţivi,/ până-n ultima clipă,/ pân-o să cadă şi 
ultima bombă,/ dar, cum zice Dumnezeu,/ stând picior peste picior,/ 



Observ că am făcut mulţi poeţi/ dar prea puţină/ poezie. ” (traducerea, 
Dan Sociu). Eu cred că lui Dumnezeu îi place că i s-a pus asta în gură. 

De câte ori vine vorba de relații cum e cea propusă de tine, îmi vine 
în minte afirmația lui Leszek Kołakowski, gânditorul polonez preocupat de 
marxism dar și de faptul dacă Dumnezeu este fericit: „Nu reafirmă oare teo-
logia crucii şi a mântuirii această perspectivă adânc înrădăcinată, conform 
că reia un adevărat creator trebuie să fie un Dumnezeu care suferă, şi astfel, 
un Dumnezeu care-şi refuză propria dumnezeire, aşa cum Iisus Christos şi-a 
asumat-o refuzând o viaţă de om?”. Să îndrăznim? 

 
H.D.: – Unii poeţi au nevoie de singurătate, linişte, distanţare totală faţă 
de ceilalţi. Pe de altă parte, există poeţi care în timpul zilei sunt angajaţi, 
sunt părinţi şi soţi, iar noaptea sau în (scurte) momentele de respiro 
(re)devin creatori de poezie. Dumneavoastră din care categorie faceţi 
parte, de ce condiţii aveţi nevoie pentru a scrie poezie? 
N.C.: – Noaptea, ei pot deveni tot ce vor, inclusiv poeți, cosmonauți 

sau amanți faimoși, dar nu cred că e vorba de orar aici. Nu poți întrerupe 
ceea ce ești, dar poți avea sincopele tale. Chiar acum când scriu, aud vocea 
băiatului meu cel mic, în camera alăturată. Andrei are aproape 9 ani, e un 
copil, și are uimirile lui. E voluntar și intră repetat în cameră, nu bate la ușă, 
dar nu mă deranjează chiar dacă pune întrebări la care mi-e greu să răs-
pund coerent în timp ce scriu. Pot fi întrerupt, dar nu demobilizat, asta am 
vrut să spun. Iar uneori reacționez bine, alteori mai rău, nu am destulă 
reținere. Îmi amintesc râzând că am citit undeva despre cum reacționa 
uneori Caragiale când era excedat de țipetele copiilor săi care se jucau pe 
lângă el: plecați, că bag cuțitu-n voi! Nu cred că sunt atât de concentrat în 
arta-mi precum Conu Iancu, dar îl pot înțelege. De aceea, scriu poezii când 
sunt absolut singur, ziua sau noaptea, mai puțin când mergând printre 
oameni, simt cum îmi zboară ceva scurt prin minte. E întâlnirea cu tine, 
bre! Aștern pe hârtie și pun ciornele prin cărțile pe care le citesc. 
Întotdeauna am cel puțin 7-8 cărți care sunt în atenția mea, chiar dacă 
citesc concentrat doar una. Când obosesc, mă uit pe celelalte sau mă relaxez 
citind, cum am făcut în vacanța de iarnă (bugetar, ce vrei), romanul lui 
Stephen King: 11.22. 63. Da, despre asasinarea lui JFK la Dallas și despre 
cum un tip se întoarce în trecut să-l împiedice pe Lee Harvey Oswald să-l 
împuște. S-a făcut și un serial, îl poți găsi pe internet. Eu tot nu cred că Oswald 
a tras de unul singur, dar e o suspiciune personală, nu am argumente.  

Ce să-ți spun? Scriu poezie când reușesc să mă întâlnesc cu mine, cel 
retras din lume și din competiția ei făloasă. Acum am adunat niște poeme 
care pot fi miezul unei cărți, dar terminarea ei e treabă de durată. Aș numi-
o O vrajă mitologică se lasă peste lume dar și Ceva deasupra soarelui. 
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Cine știe ce nume va avea, dar ce mă bucură e că pot scrie și că nu resimt 
nicio concurență din partea generațiilor tinere. Premiul Eminescu, altmin-
teri valoros, nu mă preocupă. Poate, pe la 80 de ani, când se vor bate pentru 
mine Dumnezeu și valetul său. Apropo, ar trebui să se instituie un Premiu 
Mihai Șora, acordabil celor care ating suta! 

 
H.D.: – În ultima vreme, premiile literare sunt subiect constant de scan-
dal. Oare incită premiul propriu-zis sau valoarea financiară a acestuia? În 
secolul XXI, literatura se evaluează în bani sau în recenzii şi diplome? 
N.C.: – Am ajuns și aici, în lumea plină de iluzii a premierii și opri-

mării. Cele două merg mână în mână, dar poate știi asta. Nu se poate 
premiați fără nepremiați. Toți vor un premiu, cât de mic, și îți trebuie ani de 
antrenament cu sinele tău doritor pentru a deveni ataraxic. Nepăsător, 
vreau să zic. Dar și atunci te mușcă diavolul (valetul Său…) din când în 
când. Om ești și nimic din ceea ce este omenește… Cred că trebuie să dorești 
doar ceea ce-ți poți permite – dar parcă îți poți permite asta? Ai bun simț, 
dar crezi că ești furat. Omul vrea recunoaștere și nici poetul nu face 
excepție. Scriitorul e și el om, cum a zis odată un clasic. Avem cumva 
nedrept mai mulți poeți decât premii – și atunci ce facem? Să râdem puțin 
de nepotriveală? Să facem mai multe premii, cum fac americanii când tipă-
resc dolari și-i aruncă pe piață? Ne încruntăm, nu se poate ca toți să pri-
mească ceva. Dar toți fac rost de câte un premiu în România, ai văzut? Unii, 
abili, reușesc să intre în coteriile care le oferă și te trezești că sunt onorați cu 
ce n-ai fi crezut. Uită-te la cei 20 care apar pe listă de câțiva ani la Premiul 
Eminescu (la el te gândeai, nu?): sunt toți mari poeți, demni de acest pre-
miu? Eu zic că nu, dar fiecare dintre aceștia susține că da. Oamenii nu-și 
dau decât rareori singuri seama de valoarea lor. Ei vor să fie seduși de te 
miri cine. Și atunci juriul trebuie să facă liste scurte, din care câștigă unul. 
Pe an. Dar, răbdare, dacă trăiești destul și ești în formă, toți vor lua acest 
premiu. Toți de pe listă, dar lista, vorba lui Eco, e infinită. Problema mea 
(nu e chiar problemă, dar să-i spunem astfel) e că poeții sunt încolonați pe 
căprării și pe plutoane generaționiste. Acum, sunt la putere optzeciștii, au 
început deja să fie premiați și se pregătesc nouăzeciștii. Dar Eminescu era 
șaptezecist, optzecist, nouăzecist cumva? A murit la 39 de ani, care Opera 
Omnia, cine i-ar fi dat lui un astfel de premiu? Să mai îmbătrânești, tinere, 
i s-ar fi spus! Eu zic că dacă juriul are curaj și stofă ar trebui să premieze un 
poet excepțional care are 40 sau 50 de ani în acel an, nu să aștepte să obo-
sească, neputând să mai ajungă la premiere. S-a văzut la ultima ediție că 
biata condiție fizică e absolut necesară. Nu ajunge că scrii, mai trebuie să și 
poți merge, să dai teste fizice. Du-te nene la sală! Înțeleg nevoia apariției 
premiantului pe scenă, de aia e publicul acolo, dar trebuie înțeleasă și 
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discreția sau neputința poetului. El nu este un showman care are contract 
să distreze lumea. Se poate face un film cu el (la teatru există obișnuința 
asta) și el poate fi văzut mulțumind juriului, publicului, partidului și neves-
tei că a prins ziua când fu premiat. L-am premiat recent pe George Banu cu 
Premiul revistei „SpectActor”, el era la Paris, a făcut un filmuleț în care ne 
mulțumea, nu s-a auzit, dar l-am văzut și l-am aplaudat. Nu i-am luat 
înapoi premiul, eram bucuroși c-a acceptat. Apropo, că tot se face atâta 
tevatură cu premiul acesta: își dă cineva seama că pe lista câștigătorilor nu 
există poeți ca (sigur, au plecat prea devreme, vorbim în absolut) Virgil 
Mazilescu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu? Să fim serioși, nici 10 dintre 
cei care au apucat să-l ia nu sunt de valoarea celor trei! Nu mi-e frică de 
eventuale represalii sau țâpurituri, pot răspunde elaborat dacă e cazul. 

 
H.D.: – În pielea cărui personaj aţi vrea să trăiţi o săptămână? Dar car-
tea cărui scriitor aţi vrea să vă aparţină? 
N.C.: – Aș putea să nu răspund lung la întrebarea asta? Și-așa am 

vorbit prea mult. Într-un fel cât se poate de realist trăiesc în lumea poeziei 
mele, alături de lumile celorlalți poeți. Aceste lumi comunică intens, cu 
mare plăcere și profit. Cărțile bune devin automat cărțile mele, le am în 
bibliotecă. Autori care nu-mi plac ca oameni, în viața reală, sunt prietenii 
mei în biblioteca din mintea mea. Mi-ar fi plăcut totuși să trăiesc, chiar și în 
România, la începutul secolului XX. Încă un deceniu din secolul XIX. Mi se 
pare că atunci se încheia o lume, o epocă – îmi plac amurgurile istorice, 
vorba poetului: „E apus de zeitate ș’asfințire de idei…”. 

 
H.D.: – Pe final, vă rog să-mi răspundeţi la trei întrebări scurte şi să vă 
motivaţi alegerea::  
-Teatru sau poezie? 
-Literatură germană sau literatură rusă? 
-Poezia sau teatrul lui Marin Sorescu? 
N.C.: - Poezie, firește. Teatrul e locul unde muncesc, dar m-am for-

mat și autoeducat ca poet, adică acel ins care străbate întreaga literatură cu 
pas de infanterist (nu defilez, doar merg la pas) în teritoriile azi din ce în ce 
mai puțin delimitate ale poeziei, eseului, filosofiei, romanului și ale acelor 
cărți geniale care sunt dincolo de genuri. E ceea ce mă hrănește și mă 
susține. Văd teatru mult, însă, și asta face bine poetului care sunt. Teatrul 
poate inspira poeți, îți spun. 

Literatura rusă (să zic, iarăși, firește?). Tocmai recitesc „Idiotul” (îl 
citisem grăbit pe la 20 de ani) și mă bucur de fraza amplă, înțelegătoare și 
rafinată a lui Dostoievski, cel care le dă personajelor sale posibilitatea de a 
trăi după pofta inimii, în timp ce Dumnezeu îngăduie toate astea), dar nu-i 



pot uita pe Bulgakov, Platonov, Soljenițîn, Harms, Ahmatova, 
Dombrowski, Ulițkaia, Sișkin, Pelevin, Tolstaia sau pe marii lor teologi, 
Evdochimov, Lossky, Șestov, Berdiaev. Culmea, îmi place mai puțin poezia 
rusă decât ceea ce au putut da acești ruși în roman și în eseu teologic, chiar 
dacă unii ar spune că Esenin sau Pușkin sunt inegalabili (bine, Nabokov, tot 
un rus, și demonstrează asta cu ultimul). Un Orlando Figes, în „Dansul 
Natașei”, explică bine de ce rușii trăiesc atât de intens în cultură, deși au 
făcut cele mai dure războaie în ultimii 200 de ani. Cred, în bună măsură, că 
rușii au cucerit atâta pământ încât să facă o literatură mare pe încă 300 de 
ani de acum încolo. Poți râde, nu e o cauzalitate directă, însă pe mine mă 
pune pe gânduri mărimea lor. Ce mă miră e că nu au atâtea premii Nobel 
pe cât ar fi meritat, dar aici Occidentul e cel care trebuie să dea răspunsul. 
Probabil, răspunsul e tot de tip „militar”. Știi că rușii acordă anual un mare 
premiu național, Bolșaia kniga, care este de 20.000 de dolari? Nu e chiar 
mult, dar e de neatins în România. Ei, măcar, au un Idiot mare, aici sunt 
mai mulți, mărunței. 

Poezia e legată de teatru la Sorescu, cele două nu se disting atât de 
net. Dincolo de limbajul său parodic, Sorescu este un tragic esențial, și asta 
se vede în special în ultima sa carte, „Puntea”. A trebuit să moară ca să poată 
scrie cartea asta în care jocul final e atât de serios. Nu uita că el a murit la 
60 de ani, era încă tânăr, dar nu atât de tânăr ca Nichita Stănescu, care a 
murit la 50 de ani, care nu era atât de tânăr ca Virgil Mazilescu, care a murit 
la 42 de ani. Și tot așa, până la Nicolae Labiș.  Și ce cărți au dat oamenii 
ăștia!

„Scriu poezie când reușesc să mă întâlnesc cu mine”
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Pe o bancă în faţa înserării 
 
Mai sunt lucruri ce trebuie uitate 
această viaţă ca un turn înclinat  
aceste veneţii aproape scufundate 
şi-atunci ceva ce nu se poate întâmpla 
nu se mai întâmplă 
 
dar mai există un cerc întunecat  
şi acolo cineva stă şi ascultă  
cum oasele tale crapă încet 
imitaţie a unui naufragiu perfect 
 
şi aerul devine o stavilă de netrecut 
o cortină lăsându-se la orizont 
în timp ce amintirile se dilată – 
 
ei bine atunci nu mai e nimic de făcut 
stai pe o bancă în faţa înserării priveşti cum 
îmbătrânesc obiectele 

Un singur poem

Alexandru Seres
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Poetă și romancieră franceză de origine libaneză, Vénus Khoury-
Ghata s-a născut la Bécharré, pe 23 decembrie 1937. Este autoarea 
unei opere importante, recompensată cu numeroase premii și 
distincții literare. Dintre premiile acordate pentru ansamblul operei 
sale poetice amintim : Marele Premiu al Societății Oamenilor de 
Litere (1993), Marele Premiu al Academiei Franceze (2009) și 
Premiul Goncourt (2011). Opera sa cuprinde peste 20 de volume de 
poezie și tot atâtea romane. 
Poemele de mai jos fac parte din volumul Oamenii apei (Les gens de 
l’eau, Editura Mercure de France, Paris, 2018). 

 
*** 

Ghemuiți asupra nopții de august 
oamenii pământurilor goale pe dinăuntru bat din palme ori de câte ori cade 
o stea 
universul zic ei n-o mai duce mult 
păsările răspunzătoare de armonia dintre cele înalte și cele de jos 

au îmbătrânit 
orizontul se cutremură chiar și la cea mai lină cădere a frunzelor 
  
urmașa unui neam ales pasărea își urmează meandrele 
penei pe pagina ta 
cum poți alege între două cuvinte dacă ea pregetă să coboare 
pagina e tărâm neprimitor iar pana ce scrie armă de vânător 
 
 

*** 
Jumulește cocoșul și crestează nucul 
marchează-ți teritoriul cu apă azvârlită din lighean 

Poezie franceză contemporană 

Vénus Khoury-Ghata 



strigă până vor dispărea fluturii de noapte ce au răspândit focul în 
felinarul tău 

și nu te încrede decât în picioarele ce ți se înmulțesc când alergi 
ca să scapi de țipetele tale 

noaptea modificând structurile  
te regăsești în același loc  
spălând din ape multe penele năclăite de spaimă 
 
 

*** 
 

Cu lingurile de lemn în jurul gâtului 
te duci în căutarea unei păduri de pietre 
departe de rășinile inflamabile și de vântul semănând zâzanie între 

copacii născuți în bunăstare și cei în zdrențe 
fără vreo țintă anume 
cu zidurile-n spinare 
gâfâi împreună cu soarele încredințat că vei găsi un câmp ce ți s-ar așeza  

la picioare ca un animal de casă 
pământul nu e pământ decât prin întinare  
gata să-l urmeze pe cel ce-i va da să bea propria-i sudoare 
 

*** 
În locuințele de iarnă 
femeile suflă asupra frigului ca oala să fiarbă 
cu scrierile pe frunte umplu covata cu pâine 

nevăzută 
binefaceri ale Atotputernicului pietre azvârlite în oblon 
bărbatul dizolvat de ploaie s-a întors 
în talpă cu așchia-nfiptă singura vinovată de 

sărăcia lui 
 

*** 
 
Fie că se-mpung ori că se strâng în brațe 
pădurea tăcută se face că n-a văzut nimic 
doar tăietorul de lemne aduce pacea între copacii răzvrătiți 
cel care i-a văzut crescând nu are nimic să-și reproșeze 
și-a dat rația de pământ pământului și-a scurtat brațele și înnegurat 

vederea 

Vénus Khoury-Ghata
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rășina spune el nu e nici sămânță nici sânge ci sudoarea arborelui 
îndărătnic  

 
din lemn ca al meu se fac cozi de topoare spune răspicat stejarul obosit  

de viață 
dar nimeni nu-l crede 
fiindcă doar arborii morți părăsesc lumea când vor ei 
 

*** 
 
Casă poroasă 
zidurile n-au păstrat vocea obiectelor 
îngrijitoarea casei din nou cârpește cioburile urciorului mort de sete și 
pe cele ale oglinzii ce stăruie să multiplice același zid 

 
ce contează dacă dosul nu e identic cu fața 
reconstituite obiectele repetă același zgomot crăpat în clipa când nu se 

învinuiesc de nimic 
apa pritocită rămâne tot apă  
 

Traducere din limba franceză:  
Denisa CRĂCIUN

Poeme
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Optzecist întârziat (a debutat abia în 1993, cu volumul de versuri, 
Călătoria de ucenic),  orădeanul Traian Ștef „închide paradigma poetică a 
generației,” după Al. Cistelecan, deși s-ar mai putea enumera câțiva 
optzeciști de calitate debutați și după 1993, prin urmare n-ar fi chiar „ulti-
mul mohican” al generației, după cum constată același critic. Ulterior, s-a 
ilustrat și în proză, eseistică, critică literară, fiind, de asemenea, un stator-
nic/infatigabil editorialist al revistei Familia, ca redactor al acesteia de mai 
bine de 25 de ani. Între aceste ipostaze s-a impus, atât valoric cât și cantita-
tiv, poetul, dovadă numărul de cărți editate (după numărătoarea noastră, 
nouă), dar și receptarea pozitivă a lor, de la Al. Cistelecan la Gheorghe 
Grigurcu, de la Ion Pop la Daniel Cristea-Enache. 

În anul 2018, Ștef a editat un nou volum, cu un titlu exotic și mai pro-
vocator decât celelalte, Epopeea șobolanului Louse, Editura Școala 
Ardeleană, Colecția Școala ardeleană de poezie, Cluj-Napoca. Coperta și 
ilustrațiile sunt semnate de graficianul, orădean şi el, Laszlo Ujvarossy, la 
fel de sugestive, rezonând cu conținutul cărții, direcționând cititorul spre 
subsolurile, subteranele și bolgiile unui univers sordid, colcăitor, de-a drep-
tul abject, cel „Al guzganului ascuns/ Prin hățișurile tuturor beznelor”. 
Cartea, un poem narativ, este structurată în XI Cînturi, cuprinse între un 
Prolog și un Epilog, fiind în integritatea ei un dialog imaginar între 
poet/scriitor și... un șobolan care, inițial, se crede mesianic, „Trimisul 
Puterii pe Pămînt”, vaticinar, „Noul Erou al omenirii”, dar și o incitare con-
tinuă a marsupiului cu „părul de porc” și „dinții otrăvitori” la confesare și 
mărturisire. 

Carnete critice

Lucian Scurtu

Procletul mărturisitor
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Să-i cunoaștem mai întâi pe protagoniști acestei Țiganiade postmo-
derne, dar și feedbak-ul pe care autorul îl are de pe urma „taifasului” cu ine-
ditul interlocutor de la care „Aveam așteptări asemenea marelui 
Ardelean/ Deleanu”. Poetul sau Scriitorul, un visător dublat de un melan-
colic veritabil, dar, paradoxal, și de un lucid analist al trăirilor de moment 
și de odinioară, ne introduce încă din Epilog, „stînd pe gînduri în singură-
tatea/ odăii și a înserării”, în arealul său existențial, în lumea sa misterioasă, 
nebuloasă, casa părintească, acolo unde (re)memorează de unul singur, 
asemenea romanticilor (dar și a autorului Țiganiadei, în Prolog), trecerea 
timpului, ideea de rău și de bine, de moarte și viață, de fericire și nefericire. 
Precum naratorul misterios din cunoscutul poem al lui Edgar Allan Poe, 
visătoria poetului este conturbată în mod neașteptat de o ființă respingă-
toare, prevestitoare de mari primejdii, „dovedindu-se a fi un șobolan care/ 
tocmai scăpase din niște canale sordide; în care șobolanul prinde grai... ”. 
Este momentul declanșării dialogului cu lighioana vorbitoare, cea care îl 
trezește din reverie și-l translează în alta, posesoare a unei personalități 
puternice, bine conturate, aureolate de multiple trăsături ticăloase: 
mîrșăvie, grandomanie, ură, viclenie, infamie, obrăznicie, versatilitate, fari-
seism, minciună, cinism, adică toate tarele unui parazit repudiat sau al unui 
Moloh respingător. În loc să-l stârpească instantaneu, poetul acceptă pro-
vocarea conversației, poate din dorința și curiozitatea de a-și lărgi universul 
cunoașterii asupra acelui underground dosit și pestilențial, insalubru și 
secret, străin lui și aspirațiilor artei sale de factură clasică, exercitând asupra 
eului liric o nebănuită, aproape obsesivă, atracție. Imundul personaj își eta-
lează obsesiile și idiosincraziile în ditirambe gongorice, encomiaste la adre-
sa sa și a lumii subterane din care provine („Sînt iubitor și milostiv/ Comu -
ni cativ și îndemînatic/ Așezat la minte calm și talentat”), acolo unde se 
simte cu adevărat liber și fericit, exorcizările părând purificatoare pentru 
acela care jubilează meschin: „Și eu trăiesc foarte bine/ Pe seama mistifi-
cantului/ Pe seama fariseului/ Pe seama prostului/ Și a mincinosului”. 
Dorește, paranoic, să devină stăpânul lumii, posedat de o mentalitate dia-
bolică, căci, deși bătrân și decrepit, vizează și visează Puterea absolută, spre 
oroarea poetului care îi relevă nimicnicia și malformațiile, cecitatea și 
urâțenia, stăpân pe sine, fără a se lăsa sedus de propunerile lighioanei, 
„Scriitorule să bem și/ Să cîntăm ținîndu-ne de umeri”. Face, totuși, o con-
cesie, acceptând metamorfozarea kafkiană a intrusului într-un păduche, 
dar și numele să-i fie Louse („Fă-mă păduche/ Și dă-mi nume de laudă”), 
pe fundalul unui descântec arhaic, justificator, în Cîntul VI. Transfigurat în 
noua entitate, cu un nou imago, actantul animalier caută un culcuș/vizuină 
într-un mediu propice, de preferință feminin (Margareta, Elena, Lavinia), 



Lucian Scurtu

92

care să-i fie casă și masă, loc de odihnă și îm -
pli niri, la mare concurență cu un biet purice, 
pretendent de asemenea la concupiscente 
plăceri. În Cîntul VIII, diegeza este translată, 
su rprinzător, în marasmul insipid al zilelor 
noastre, unde își face apariția.... Teleor ma -
nicus (facil de deconspirat)  și clica lui de im -
postori și delatori dispuși și predispuși „S-a -
lunge judecătorii/ Să dea lege pentru hoție/ 
Și-n pușcărie să stai cu simbrie ”.    

Spre finalul epopeii, șobolanul-pădu-
chele Louse se disipă în neant odată cu visul 
poetului, cel care trezit la realitate se resem-
nează suav, recunoscând faptul că „A fost 
fru mos visul”, nu înainte de a-și mai evoca 
em patic muza, pe Femeia în roz, de a-și anti-
cipa inevitabilul sfârșit, pe care îl dorește 
demn și „la îndemînă”, sau de a mai deplân-
ge, în Prolog, struțocămilele aflate, sores-
cian, în „capul trebii”. 

Fire cerebrală, ancorat statornic în 
abisalitatea destructurată, dar și în realita-
tea imediată, Stef  își scrie/trăiește poemul 
cu mentalitatea orfevrului conștient de 
importanța simțului artistic în actul creației, 
cizelându-l cu acribie și șlefuindu-l cu meti-
culozitate, lipsit fiind de artificii inutile ori 
didascalii futile. Este o poezie antimetafori-
că, maniheistă, antibovarică, fără multe 
prețiozități retorice, adesea rece, dar tensio-
nată, aparent spontană, dar elevată, gnomică, 
dar nu în exces.  

„Colocviul”,  cu o semantică a cuvân-
tului puțin forțată, dintre cei doi este am -
prentat fractalic, asemenea nervurilor unei 
frunze, de interogații, mirări, rememorări, 
entropii ale subiecților, tot atâtea imersiuni 
în îndepărtata trandescentalitate, dar și în 
pro xima mundanitate („Să bem cât încape 
într-o carte alcool”), evitându-se distopia 

Traian Ștef



prefigurată, acceptându-se în schimb utopia persuasivă subsumată semne-
lor, evaziunilor, redempțiunilor, epifaniilor prezente copios în cele XI 
Cînturi, confirmând parcă zicerea „personaje tipice în împrejurări tipice”. 

Scrierea este supravegheată de un ochi interior îndreptat spre sine și 
spre avatarurile viziunilor impredictibile, monitorizată de un altul exterior, 
focalizat spre un cotidian/prezent expandat până la limita demistificării, ba 
uneori glisează difuz dincolo de ea, survolat cu suavă detașare ironică, ade-
sea acidă, necesară cartografierii epistemelor existențiale, umane, onirice, 
pe categorii și tipologii demantelate cu siguranța și ardoarea aceluia care 
știe și crede în menirea sa.  

Poate tocmai de aceea esteticul face loc uneori eticului („un moralist 
de tip clasic”, cum l-a definit tot Cistelecan, unul din exegeții cei mai avizați 
ai liricii orădeanului), întâietate relevată mai direct, mai indirect, mai pe 
față, mai pe dos, dar irizantă briant din fundalul cânturilor convulsive în 
esență și discursive în aparență, căci retractilitatea trucată a omului Ștef nu 
destructurează constructul livresc al poetului Ștef, un diptic consubstanțial 
universului revelat de „această poeticească alcătuire” (I. Budai-Deleanu). 
Cu un picior în ficțiune și unul pe jumătate în realitate („Ne trezim în această 
realitate/ În această foșgăială besmetică/ Cu subteranele cu ploile mur-
dare/ De care nu putem fugi”), aceasta din urmă oferă autorului acea con-
exiune inversă, provocatoare și necesară detalierii nuanțelor empatice ori 
repulsive, mirifice ori umorale, disecate cu finețea conștiinței treze, gata a 
sancționa permisivitatea socială și a rejecta precaritatea umană, firul nara-
tiv fiind clar, precis, cu ținte conturate în arealul contingent, dar mai ales în 
cel transcendent. 

Minimala strategie prozodică recuperează incisivitatea (auto) re -
ferențială, claritatea mesajului fiind indubitabilă, irizările fruste, care inițial 
tulbură eul liric, expandează mai apoi morfologia ontologică a cititorului, 
răvășindu-i inutilitatea transei și redicționându-l maieutic spre zonele 
ancestrale ale visătoriei caline și spre cele viscerale ale lucidității benigne. Și 
toată această balansare/diseminare este condiționată de o imagistică luxu-
riantă sau o gestică auctorială încărcate de simbolistica alegoriei ori seman-
tica temperată a vivisecției confesive, tot atâtea pretexte și nuanțe pentru a 
panorama anomalia și a decripta pandemia. Ștef e un rătăcitor, dar nu un 
rătăcit, prin abulice labirinturi vag concrete, mai mult închipuite, sinapsă a 
unei lumi vidate de semnele dignității, împovărate de erezii teratologice 
pervertite în malformații de neimaginat, nu și pentru el, nihilistul conștient, 
oripilat de meliorismul ingrat, aflat în disonanță și de neconciliat cu logica și 
bunul simț sub rigoarea și consecvența unei credinţe etice. 

Procletul mărturisitor
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Poemul, epic fiind, pare accesibil, ușor decriptabil, dar este aici o cap-
cană întinsă unui lector superficial în receptare/percepție, incapabil a-i 
sesiza sau măcar intui filonul reflexiv, sentențios, cel care nimbează o 
existență aflată mereu în stare de veghe și pândă, sesizând, asemenea unui 
seismograf, tarele și convulsiile umane, metastazele și disonanțele sociale, 
sublimate simplu, dar nu simplist, diacronic, dar nu fatalist, contextualizate 
cu buna măsură a insului comprehensiv, atent la dinamica centrifugă, alea-
torie din jur. 

Aproape fiecare Cînt debutează cu un preambul solilocvial supus 
unei analize sumare, învăluit în haloul irepresibil al incertitudinii, translat 
mai apoi, prin mijloace alegorice, parabolice ori aluzive, într-o eterată tran -
zi vitate redusă cartezian la sugerarea evaziunii disociate de sumarul inițial, 
dar parte a acestuia, deopotrivă cauză și efect ale inspirației necesare con-
structului final. Astfel se produce acel declic care dă contur și carnație 
Cînturilor născute mai mult în plăcerile hedonice ale actului creator în sine, 
decât în durerile metafizice ale celui conceptual, deși nici acesta din urmă, 
cum arătam mai sus, nu este chiar străin autorului. 

O minima moralia inedită care, deopotrivă, merită citită, dar și asu-
mată. 

Lucian Scurtu
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După publicarea unei serii considerabile de studii dedicate literaturii 
eului feminin, care i-au conferit un loc semnificativ în exegeza genului dia-
ristic, Liana Cozea își îndreaptă privirea și spiritul analitic spre scrierile con-
fesive ale Domnilor, într-o empatică, dar și meticuloasă incursiune în inti-
mitatea unora dintre cei mai reprezentativi critici, eseiști și istorici literari 
contemporani. Volumul Patru critici literari. Jurnale și memorii (Bu-
curești: Cartea Românească, 2018) descoperă o zonă mai puțin cunoscută 
a personalității unor creatori redutabili, ce ar fi excelat, fără îndoială, și pe 
plan literar, dacă nu și-ar fi abandonat prea lesne talentul, ca o ofrandă 
adusă criticii literare: Mircea Zaciu, Gabriel Dimisianu, Gheorghe Grigurcu 
și Nicolae Manolescu.  

În desantul sintetic propus în Argumentul cărții, Liana Cozea desco-
peră marca de gen a memorialisticii Domnilor, ilustrată prin desele întoar-
ceri în trecut, mai ales în primii ani de viață, a căror sublimare ulterioară 
dovedește rolul lor hotărâtor în evoluția fiecărui scriitor în parte. Paginile 
cărții aduc numeroase exemple în favoarea acestei judicioase constatări. 
Astfel, precum un arheolog al trecutului în mijlocul peisajelor invadate de 
lumină, amintind de picturile lui Gainsborough, Mircea Zaciu trăiește cu 
nesaț un răstimp generos al respirației evocatoare, cu dese incursiuni în 
plastică și aluzii literare. La rândul său, Gabriel Dimisianu se reîntoarce în 
timp cu teama de a nu nărui castelul de cărți, cu fragilele imagini păstrate 
din cartografia copilăriei petrecute la Brăila, ,,într-o lume ca aflată sub un 
clopot de sticlă” (p. 75), protejată de suferințele colective din anii războiului. 
Eludând regretul părăsirii unui paradis cumpănit în arcanele memoriei 
afective, nostalgia își etalează farmecul în inconfundabilul stil istratian. 
Cugetările despre vârste dau un ritm poematic jurnalului alcătuit de 
Gheorghe Grigurcu. Scriitorul descoperă un algoritm al recuperării vârste-
lor, în care tonul este imprimat de ritmul edenic al copilăriei. Dacă viața își 
găsește un corolar în metafora călătoriei, atunci copilăria înseamnă rămâ-
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nere pe loc, iar despărțirea de ea coincide cu ieșirea din atemporalitatea 
arca diană. La Nicolae Manolescu, primele amintiri sunt legate de cuvinte și 
de biblioteca din casa copilăriei sibiene, situată în apropierea Astrei. Scrisul, 
mai mult decât joaca, îi convoacă energiile creatoare. Totuși, descrie o în -
trea gă galerie de jocuri, învăluindu-le într-o aură arhetipală. Un moment 
re velator, un prag al vârstelor, se dezvăluie prin escaladarea nucului, un 
axis mundi al vieții, ce poate simboliza ,,și o joacă a omului matur cu textul” 
(p. 120). 

Parcurgând studiile dedicate fiecărui scriitor, constatăm că, adno-
tând volumele confesive semnate de Mircea Zaciu, Liana Cozea descinde în 
teritoriile nefericirii unui om acaparat de o suferință continuă, izvorâtă din 
drama personală și din tatonarea singurătății: ,,nu cred să fi citit un jurnal 
mai deznădăjduit, mai trist și mai întristător decât acesta” (p. 14). 
Problema care-l preocupă este cea a sincerității și a modului cum poate fi 
aceasta rezolvată prin recursul la ,,mască”, la un eu confesiv construit ase-
menea unui personaj. Criticul literar considera că adevărul asupra unei per-
soane nu se poate percepe în pagini de jurnal, ceea ce explică decența 
intimității, cu răsfrângeri doar aluzive în evocarea durerilor personale. 
Liana Cozea ia pulsul unei fine metamorfoze a stilului său. Dacă în primul 
volum descoperim un redutabil polemist, preocupat de literatură și de viața 
scriitoricească, un estet și un cercetător al adevărului, după 1989 glisează 
spre polul anxietății, al tensiunii măsurate în spovedania unui învins. Pe 
măsură ce descoperă coloratura afectivă din paginile ultimilor ani 
consemnați în jurnal, Liana Cozea îl aseamănă, pe bună dreptate, cu Timon 
din Atena, remarcând contradicțiile omului: pe de o parte, eleganța decu-
pajului stilistic, prelucrată în stil englezesc, iar pe de altă parte lipsa oricărei 
unde de simpatie față de speța umană, pictată asemenea unei naturi moarte 
cu reflexii grotești. Culori sumbre și reci, savoare înveninată, tușe îngroșate 
uneori cu duritate, toate acestea par eboșe din cronica unui mizantrop incu-
rabil. Deși volumul Teritorii poate fi considerat jurnalul unui roman mereu 
amânat, există viguroase subiecte in nuce și tot atâtea fizionomii posibile, 
însă acestea par lipsite de viață sufletească, ca niște stanțe rătăcite de la 
sfârșitul anilor ’70. Liana Cozea compară jurnalul cu vernisajul unei 
expoziții de portrete ce redau atmosfera unei lumi crepusculare siluite de 
impostura potentaților politici ai zilei. Ipocriți, perfizi, machiavelici, îi pro-
voacă diaristului dezgustul visceral față de o asemenea faună inspirată de o 
teratologie respingătoare. Se constituie o galerie monstruoasă, de ființe 
diforme și deformate de exercițiul și beția puterii ,,Mircea Zaciu deține 
secretul, numai de el știut, al transformării fizionomiilor în caricaturi.” (p. 
18) Profund deziluzionat de abdicările scriitorilor, meditează sarcastic și 
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resentimentar la adresa unora dintre ei, pre-
cum Paul Georgescu, sau observă ricoșeurile 
teatrale ale altora, mai dificil de creionat, 
precum Gogu Rădulescu. Ecuația contra dic -
țiilor din confesiunile criticului literar se 
des cifrează și prin alte subtile observații ale 
autoarei, care contrapun spiritul malițios și 
vindicativ al omului cu sensibilitatea și dra-
gostea față de natură.  

Pentru Mircea Zaciu, scrisul său re -
pre zintă singura punte de salvare, oferindu-i 
adevărate oaze de creativitate, mai mult 
decât cronica literară despre cărțile altora. 
Dincolo de panorama nefericirilor și a de -
șer tăciunii, Liana Cozea surprinde reflexiile 
imaginarului și apreciază rigoarea critică a 
omului supus atâtor interdicții și restricții în 
anii din urmă ai dictaturii comuniste. 

Primul capitol dedicat lui Gabriel 
Dimisianu se intitulează, sugestiv, Luci di -
tatea bonomă a memorialistului. Din volu-
mul de Amintiri și portrete literare, se reface 
autobiografia unui înțelept bonom, a cărui 
existență se contopește cu scrisul. Sunt adevă-
rate pagini de scriitor, cu amintiri legate de 
lumea scriitoricească, din care nu lipsesc 
simțul fin al umorului, detașarea și echilibrul 
clasic, ponderat deopotrivă cu elogiile și cu 
sancțiunile gratuite: ,,Seninătatea și bu na 
credință, obiectivitatea și înțelegerea sunt 
calități pe care memorialistul le deține în zes-
trea sa de om care își acceptă semenii...” (p. 
58) Autoarea simte că acest creator apar ține 
unei alte generații, care nu a exersat spiritul 
polemic, căci și-a risipit energiile confruntân-
du-se cu urgia proletcultismului și a realismu-
lui-socialist. El însuși a perceput-o ca pe o frac-
tură în continuitatea naturală a tradiției inter-
belice, epocă unde-i re gă sește pe cei vechi și de 
la care se revendică spiritual. 

Liana Cozea, 
Patru critici literari.  
Jurnale și memorii 

Cartea Românească, 2018 



Remarc aici - dar constatarea este valabilă în egală măsură pentru 
toate cărțile de mărturisiri ale Domnilor literați - că de fiecare dată 
așteptăm cu interes și curiozitate să descoperim ce anume alege Liana 
Cozea pentru exegeza sa atât de pertinentă. În cazul lui Gabriel Dimisianu, 
apreciază arta construirii unor portrete cu revers, în care se întrevăd, de 
exemplu, cele două fețe ale lui Zaharia Stancu, sincopate de duplicitate și 
aplicarea dublei măsuri în discurs. În același registru, autorul reliefează 
orgoliul, vanitatea și fatuitatea lui Nicolae Breban. Alteori, privește frugal 
spre oamenii altor timpuri, spre cei supuși represiunii comuniste: Șerban 
Cioculescu și Vladimir Streinu. În replică la verticalitatea lor, nu ocultează 
compromisurile și cedările lui Ovid S. Crohmălniceanu. Descoperim refe-
riri la Paul Georgescu, în evoluția și metamorfozele sale, de la deplorabile 
adeziuni proletcultiste la promovarea unor talente autentice. Sunt tot atâtea 
pariuri câștigate care au compensat o parte din inconsecvențele începutu-
rilor. Gabriel Dimisianu consemnează impresionante referințe despre 
Sorin Titel, captivante prin efervescența detaliilor despre această persona-
litate de un entuziasm molipsitor, dar critică și reticentă față de conjunctura 
politică a vremii. De asemenea, dedică un meritat restitutio unei scriitoare 
valoroase, dar pe nedrept uitate, Florența Albu. Continuă cu considerații 
despre tema exilatului la Dumitru Țepeneag și despre cazul Goma, care 
impune o limpezire necesară în afirmațiile lui acuzatoare, deoarece duc la 
erodarea prestigiului său. Concluziile autoarei sintetizează esențialul cu pri-
vire la acest jurnal multifațetat - inclusiv cu note și impresii de lectură - și 
definit printr-o ironie bine temperată și obiectivitate neincisivă, în absența 
oricărei urme de maliție. 

În studiul dedicat lui Gheorghe Grigurcu, Liana Cozea realizează un 
adevărat expozeu de arheologie literară, observând că locul jurnalului se 
situează, cu discreție, la temelia întregii opere a scriitorului: ,,Jurnalul lui 
Gheorghe Grigurcu este unul din cele mai interesante, mai condensate 
jurnale din câte am citit până acum, un jurnal de idei, o dezvăluire parci-
monioasă, aluzivă doar a laboratorului său de creație, a atelierului său de 
lucru...” (p. 80) Îl abordează ca pe un jurnal atipic, cu o substanță epică 
barocă, cu fluxuri și refluxuri, ce evadează din cronologie și formalism. 
Nimic anodin în paginile sale, nimic abandonat înlănțuirii factuale care 
îngreunează zborul ideilor. Sinceritatea, prin ricoșeu, atinge puncte sensi-
bile, vulnerabile, acute, iar autorul refuză să le ignore. Simțim cum pulsează 
un clasicism sui generis în anvergura ideilor acestui spirit cartezian și sceptic.  

Amănunțita analiză a Lianei Cozea relevă una dintre cele mai intere-
sante strategii discursive ale acestui volum, și anume felul cum Gheorghe 
Grigurcu își inventează un alter ego, A.E., ,,un magistral personaj alterna-
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tiv și compensatoriu”, ,,confesorul absolut” (p. 81), nuanțări deloc străine 
de sintagma ,,al doilea eu”, care dă titlul precedentului volum de critică lite-
rară al autoarei. Astfel, jurnalul se constituie ca un solilocviu cu reverberații, 
și nu doar ca un simplu dialog reiterat pe marginea modelului socratic. 
Confesorul și confidentul își identifică, nu o dată, tonalitățile, fac schimb de 
rumori și impresii, sunt două ipostaze complementare - omul și reflexia sa 
critică -,  daimonul interior, vocea conștiinței ascunsă în pânza freatică de 
mare adâncime sufletească. Se poate vorbi de o dublă reflexie, dacă accep-
tăm ideea că omul este, la rândul său, un produs al conștiinței sale. 
Gheorghe Grigurcu îi transferă o zonă delicată a personalității, aceea unde 
se combină, în doze măsurate, mizantropia, cinismul, realismul, simțul 
pragmatic, franchețea. Încurajează consecvent acest joc al măștilor, al 
dublului, pe care Liana Cozea îl numește ,,divanul înțeleptului cu sine 
însuși” (p. 84). 

Personalitate anteică, stăpânit de fervoarea autoanalizei și regăsin-
du-se revitalizat în fața foii de hârtie, Gheorghe Grigurcu mărturisește că, 
din tot ceea ce scrie, preferă să fie poet. Paginile sale se unicizează prin arta 
paradoxului, prin discreția desăvârșită confirmată de inaugurarea unor 
identități ficționale mulate pe tipuri reale, adevărate crochiuri în proză cu 
inserții caricatural-incisive. 

Memoriile lui Nicolae Manolescu mărturisesc despre viața trăită 
printre cărți, iar vârstele omului se așază, asemenea volumelor, pe rafturile 
unei imaginare biblioteci. Liana Cozea notează că, în Viață și cărți. 
Amintirile unui cititor de cursă lungă, confesiunile fascinează prin dezin-
voltura stilului seducător, armonios, tonic, plin de vitalitate. Se trasează cer-
curile concentrice ale existenței, în care cartea, cititul și scrisul conturează 
nucleele privilegiate. Cărțile, aceste ființe ubicue în viața cronicarului, îi pri-
lejuiesc întâmplări și întâlniri ravisante, cu așteptări și provocări pe măsu-
ră. E un jurnal de cărți, al acelor cărți care l-au marcat. Autocunoașterea 
parcurge un proces unic, proiectându-se pe sine în relație cu volumele 
declanșatoare ale resorturilor critice. Îl regăsim adeseori în ipostaza unui 
Vergiliu, călăuzitor al cititorului printre virtuțile literaturii sau prin intense 
pledoarii pentru lectură, pentru această sublimă nebunie capabilă să trans-
forme omul, conferindu-i elanuri donquijotești, cu miez și sens artistic. 
Chipul interior al lui Nicolae Manolescu este cel al unui erudit borgesian, 
pășind cu voluptate în paradisul bibliotecilor, spații asemenea unor puncte 
luminoase din rețeaua unui vast labirint livresc, din care ființa iese purifi-
cată, îmbogățită cu noi revelații. Seducția acestui hedonist al lecturii se 
plămădește dintr-o generoasă galerie de scriitori preferați: Turgheniev, 
Stendhal, Tolstoi, Nabokov, Ibsen, Borges, Rabelais, Karen Blixen etc. 
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Cercetând prin ce mecanism de mare finețe s-a produs trecerea de la 
citit la scris, Liana Cozea decelează două sintagme memorabile: ,,cititul ca 
erecție” și ,,cititul ca profesie” (p. 131). Dacă prima se referă la lecturile 
adolescenței, dedate libertății de alegere și delectării, cea de-a doua atrage 
atenția asupra riscurilor profesionalizării ce sufocă inocența și plăcerea 
neîncorsetată. Eurile succesive ale cititorului, schimbarea atitudinii sale 
față de personaje odată cu intrarea în vârsta matură, iau locul candorilor și 
mirărilor adolescentine. Soluția eliberatoare și, totodată, revelatoare se 
arată a fi, în acest caz, scrisul, singura activitate menită să reconcilieze cele 
două tentații. Despre partea a doua a scrierilor confesive, Scrisul și cititul, 
Liana Cozea remarcă: ,,Tonalitatea celei de a doua părți este una dacă nu 
gravă, cel puțin mai sobră și severă, cu judecăți de valoare asupra oame-
nilor...” (p. 153). Climatul politic de la începutul anilor ’70 este explicat, pus 
în relație cu consecințele sale dramatice, cu intrarea în noua epocă de 
gheață pe plan cultural. Dintre evocări, se analizează pasajele despre 
George Ivașcu, cel care a pariat pe inteligența critică a lui Nicolae Mano -
lescu. Totuși, cronicarul nu-i edulcorează compromisurile, oportunismul, 
obe diența față de axul politic al vremii. 

Autoportretul manolescian se întregește din fibre sufletești ce jalo-
nează surprinzător între realitatea trăirilor sale și ficțiunile, la fel de posibi-
le. Fâșia imperceptibiă dintre cele două lumi este sesizată cu acuitate de 
Liana Cozea. Ca niște puncte de referință, se disjung numeroase portrete 
mișcate din tușe interioare și dublate de considerații morale: Nicolae 
Breban, Zigu Ornea, Gogu Rădulescu (redat poliedric, diferit față de jurna-
lul lui Mircea Zaciu). Liana Cozea conchide că Nicolae Manolescu a impus 
un canon estetic prin Istoria critică a literaturii române, prin precizia ver-
dictelor, expresivitatea limbajului critic, grila de abordare și disciplina per-
sonală concretizată prin ritmicitatea săptămânală a cronicii literare. 

Este aproape imposibil să sintetizăm într-o singură cronică meritele 
recentei cărți a Lianei Cozea, la rândul său un admirabil critic literar. Au -
toa rea propune analize minuțioase, realizate cu o lupă precisă, în con -
sonanță cu perspectiva autorilor prin privirea netedă și armonioasă, sub a 
cărei focalizare limbajul critic se rafinează. Ceea ce unicizează însă această 
carte este suplețea introspecției auctoriale. Lecturând cu ochi critic jurnalele 
și memoriile Domnilor scriitori, Liana Cozea ne oferă propriile confesiuni, 
care se cuvine să fie cercetate cu același maxim interes, în siajul celor ce i-au 
provocat mecanismele memoriei.
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Încercîndu-se în diverse registre narative de-a lungul anilor, Doina 
Ruști probează de fiece dată o vînă autentică de prozator, fie că articulează 
un spațiu interior al monstruosului comunism ce a ștanțat înmiit dureros 
mentalul colectiv autohton, dez-indinvidualizîndu-l in extenso (și-aici mă 
gîndesc, desigur, la Fantoma din moară, cartea de suflet a autoarei, cartea 
din care, așa cum ea însăși mărturisește, se nasc toate celelalte), fie că alege 
să construiască o istorie ficționalizată, plină de magie (mă refer la Mâța 
Vinerii şi la Manuscrisul fanariot). Tuturor ne plac poveștile, iar Doina 
Ruști e un povestitor redutabil, căci cărțile sale ne rostesc în esență pe noi, 
cu plusuri și minusuri, cu angoase, demoni, măști și pauze de respirație, 
într-o dinamică a fascinantului și a echilibrului textual stabil. O astfel de 
pauză de respirație în căutarea muzei a generat, a provocat și a declanșat 
apariția celui mai recent volum al său, Logodnica (Editura Polirom, 
București, 2017); așezată în pagină în decursul verii, Logodnica are ca 
punct de plecare un soi de experiment, de exercițiu într-ale imaginației: 
autoarea primește de la David Kinsella, un regizor irlandez care trăiește în 
Norvegia, un rezumat al poveștii sale de iubire ce are ca subiect o tînără fru-
moasă din Chişinău. Acesta vrea să povestească întregii lumi despre iubirea 
sa și, totodată, să-și expliciteze lui însuși eșecul întîmplării. Ca urmare, o 
roagă pe Doina Ruști să-i transforme sentimentele în roman. Autoarea 
primește provocarea, dar pune condiții: accentul va cădea pe povestea mol -
do vencei, pe care o clădește ca personaj cap-coadă, fără a-i investiga biogra-
fia reală. 

Așadar, cartea se dezvoltă ca o  practică a fragmentarului, a colajului, 
deopotrivă a rostirii și a rostuirii unui adevăr profund relativizat, căci citi-
torul parcurge de facto două povești, consumînd astfel două perspective ale 
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uneia și aceleiași relații; nu întîmplător relație, fiindcă ceea ce asimilează 
David, mărturisitorul primei versiuni de poveste, ca fiind iubire-obsesie va 
fi complet demontat de varianta secundă a confesiunii, apropriată Alisei, 
care digeră relația cu irlandezul norvegianizat sub o cu totul altă aură, vidată 
de iubirea romantică, dar pigmentată de camaraderie, compromis, necesi-
tate, efort de empatizare. Așa cum frumusețea e în ochii privitorului, tot ast-
fel relația David-Alisa își modifică statutul și paradigma în funcție de sem-
natarul poveștii; Alisa, ca personaj al istoriei articulate de David, este com-
plet demistificată și demonetizată, respectiv: re-asamblată în poza sa de 
autor al propriei sale confesiuni, confesiune ce-l vizează ca personaj și pe 
acest David. Asistăm la o răsturnare spectaculoasă nu doar de perspective, 
nu doar de empatie cu eroii cărții, ci – mai ales – la o umanizare a acestora, 
prin devoalarea și defularea progresivă a traumelor, a poverilor, a angoase-
lor. Ceea ce părea circumscris de ipocrizie, de minciună, de manipulare, de 
șantaj sentimental ieftin în istoria articulată de David se va redefini chiar 
brutal ca durere, absență a afecțiunii, suferință, instinct al supraviețuirii, 
tehnică a evadării dintr-un spațiu condamnat parcă la desuet, mizerie și 
discreditare odată ce îngurgităm discursul Alisei. Lumea acesteia e habitată 
de figuri masculine pitorești, în care ea se-ncăpățînează să identifice eroi 
(fie ei și cu alură de non-eroi), în poză de salvatori din cenușiul existenței 
sale. Nu doar două personaje stau față în față, ci și – în speță – două culturi, 
două mentalități: David – exponentul Vestului democratic, rafinat, al unei 
corectitudini politice la ea acasă, pe de o parte; Alisa – exponentul unui noi 
arhi-încercat al Estului, care încă bate la porțile Occidentului din Chișinău, 
pe de alta. Două familii disfuncționale se reflectă în două jumătăți de oglin-
dă: David, purtînd povara tatălui veșnic posomorît și neîmplinit, riscînd – 
desigur – să-i repete paradoxal destinul, și Alisa, o rusoaică crescută de 
bunica din partea mamei, în urma pierderii tatălui, văduvită prin urmare de 
la bun început de armonia familiei și de afecțiunea maternă, caută continuu 
căi de evadare și de deblocare dintr-un Est în care ea arde experiențele vio-
lului, ale violenței, ale prăbușirii ultimei redute în care mai credea: priete-
nia. O primă astfel de cale îi este facultatea pe care o urmează la Chișinău, 
o alta i-a fost televiziunea la care alege să lucreze, stabilind contacte cu 
Bucureștiul și, respectiv, Occidentul. Pentru David, Alisa este logodnica: 
„Nehotărâtă. Incapabilă să-și găsească altă pereche. Pentru unii, o logodnică 
e doar o imagine plină de romantism (...). Promisă. Antamată. Un fruct pâr-
guit. Un tablou scos la licitație. Alisa n-are legătură cu această logodnică de 
roman. Ea este făcută din visele mele, în șapte ani grei. Toate nefericirile-mi 
sunt adunate în ea. E logodnica plămădită din laptopul meu, din filmele 
mele, ieșită din viața mea, ca o carte cu zece pagini. Din zăpezile Nordului. 
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Alisa este o fantomă a aspirațiilor mele res-
pinse, o pâlpâire a clipei prezente – în cazul 
de față, a prezentului care nu mă lasă să trec 
mai departe. Nu așteaptă, ci doar refuză cu 
vehemență clipa în care o să devină istorie. 
Știe că nu are de-ales. Știe că în spatele ei 
este un șir de Igori, iar în față – doar eu. 
Pentru ei ar trebui să se întoarcă, ar trebui să 
se lupte. Pe câtă vreme eu sunt doar fructul 
pe care poate să-l ia de pe jos. Confortabil.” 
Pentru Alisa, în schimb, David „nu este o 
victimă, ci doar un vânător mascat, un fel de 
vampir, parazit al celor mai frumoși ani ai 
mei”, căci, se destăinuie ea, „nu eu l-am 
manipulat pe David, ci el s-a rugat. Rolul de 
victimă nu doar că este comod, ci e de-a 
dreptul întăritor pentru multă lume. 
Victima capătă compasiune de masă în timp 
record. Cine nu iubește o victimă?”. 
Captivitatea pe care David însuși o 
conștientizează în relația sa cu Alisa, impo-
sibilitatea lui de a se elibera din acest prizo-
nierat al unei iubiri – în mare măsură rezul-
tantă a unei construcții psiho-mentale este 
oarecum sfîșietor justificată și lămurită de 
Alisa: „Oamenii se îndrăgostesc pentru că se 
simt singuri. Norvegianul ăsta, care de fapt 
era născut în Irlanda, evident era singur aici. 
(...) Nefericirea lui nu era decât criza unui 
om care se simte respins. Tocmai de-aia 
lumea vorbește mai mult despre iubirea 
neîmpărtășită. Despre dragostea toxică. 
Despre despărțire. Nimeni nu laudă ferici-
rea în dragoste, pentru că numai singurăta-
tea te face cu adevărat să trăiești, adică să 
speri și să lupți.”  

Nimic și nimeni, îndeobște, nu e ceea 
ce pare a fi – o dovedește Logodnica Doinei 
Ruști. Într-un ritm cinematografic, cele 
două confesiuni ființează ca embleme amă-

Doina Ruști, 
Logodnica, 
Editura Polirom, 2017



rui ale unei incompatibilități organice de cultură, mentalitate, fior, ardere, 
empatie, orizont de așteptare, bagaj traumatic ce fac imposibilă reușita unei 
dinamici melodioase a iubirii celor doi confesori; atît de structural opuși, 
atît de diferiți în atitudine, construcție interioară și metastaze ale suferinței, 
încît poveștile celor doi actanți nu fac decît să sporească prăpastia dintre ei, 
denunțînd rînd pe rînd stereotipii, tabuuri și prejudecăți ale fiecărei lumi în 
parte. Cartea Doinei Ruști e similară unui tango – dansul iubirii, al trădării, 
al expectanței pasionale, al căderii, al mistificării și, respectiv, demistificării; 
în cazul de față, dansul unei absențe a chimiei dintre parteneri, al unei 
năluci obsesiv alimentate de stimuli eronat interpretați de David, a unei 
aspirații la libera circulație a viselor coagulată de himera Occidentului, 
aspirație în al cărei arest pare a fi Alisa blestemată la infinit să poposească.

Ioana Cistelecan
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Ajuns la vârsta când alții se consacră, Dan Căilean, un clujean născut 
în 1953 și afirmat ca prozator abia începând cu 2012, este, fără îndoială, un 
autor de talent. Cele patru cărți publicate de el până astăzi – povestirea A 
doua latură a cercului (2012), romanul Stabilopozii (2014), povestirile fan-
tasy din Sinenomia (2015) și romanul Porunca 8 (2018) – înfățișează 
publicului un autor de parabole din stirpea lui Dino Buzzati, care își găsește 
alianțe firești și în proza română actuală, alături de prozele scurte din 
Mozaicul lui Aurel Antonie, de povestirile din Tangoul memoriei de George 
Cușnarencu, cu Aporisticon-ul lui Mihail Grămescu și Istoria secretă a 
copilăriei de Alexandru Pecican. În fond, autorii români menționați aici 
mărturisesc aceeași fascinație către epicul distilat în povestiri exemplare, în 
ficțiuni imaginative, uneori fantaste, alteori aluzive la realități transparent 
decodabile, dar mereu cu o apetență pentru scrisul artistic, de o anume 
directețe și eleganță, lipsit de ocolișuri și de manierisme.  

Dacă la Aurel Antonie, prozator oltean, și la bucureșteanul Mihail 
Grămescu o astfel de pornire nu putea părea decât firească, dacă ea se regă-
sea într-o formă apropiată și la dorohoianul Cușnarencu – aclimatizat în 
capitală –, la Dan Căilean, ca la regretatul Alexandru Pecican, ambii prove-
nind din teritoriile vestice ale țării, unde o proză de descendență slaviciană, 
rebreniană sau agârbiceniană constituie mereu referința fundamentală, 
opțiunea pentru alegrețe, dinamica frazării și plasticitatea sinteticului par 
atipice și în răspăr cu moștenirea glorioasă a locului. Acest lucru nu împie-
dică însă observarea creării unui filon ce transcende arondările pe provincii 
istorice și contrazice oarecum tradiționala identificare a câte unui ethos 
regional în fiecare dintre componentele geoliterare românești, atrăgând 
atenția că, la o sută de ani după Unirea împlinitoare, osmozele se produc la 
o altă dimensiune și altitudine.  

Carnete critice

Ovidiu Pecican

Proza inteligentă
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Nu este vorba aici decât despre un tempo și un suflu interior care se 
înfiripă în ritmurile frazelor, al capitolelor, al întregurilor narative. 
Niciodată avansând la dimensiuni tolstoiene sau șolohoviene și nicicând 
manifestând interesul realiștilor pentru detaliul minuțios evocat, pentru 
naturalismul expresiei sau pentru vreun impresionism ori expresionism 
descriptiv, producția autorilor în șirul cărora l-am plasat pe Dan Căilean 
pare să răspundă grabei și freneziei cititorului acestor zile, hărțuit de dina-
mica socială trepidantă și de proteismul atractiv al noilor media. Criticii – 
destul de leneșe în a întâmpina prozele de merit ale autorului – nu i-a scă-
pat „cuceritoarea directețe” a textelor, drept care a și conchis: „Proza pe care 
o practică este alertă, scrisă cursiv, fără stridențe, subiectele sunt surprin-
zătoare, iar apetența sa pentru fantastic merită subliniată” (Victor 
Cubleșan). Dexteritatea autorului îi atrăgea atenția și altui comentator: „E 
un mânuitor, care își conduce cu delicatețe, pe nevăzute, ca orice adevărat 
păpușar, personajele...” (Alice Valeria Micu). În fine, un alt condei critic 
reținea că romanul cel mai recent al prozatorului ar fi „... un joc ficțional... 
proiectat cu precizie și rafinament într-o serie hibridă de convenții literare, 
de la satiră și distopie la thriller politic, ce reclamă simultan lejeritate și 
reflecție” (Constantina Raveca Buleu).  

Operând cu asemenea instrumente și conturând un topos de felul 
celui mai sus evocat, Dan Căilean se poate dispensa, cel puțin deocamdată, 
de arta dialogului realist și deplin plauzibil, de precizarea înfățișării fizice a 
protagoniștilor și de ambientarea cât de precisă s-ar putea – din nevoia 
întăririi verosimilității și a atragerii cititorului cu cât mai multă participare 
afectivă în lectură – a fabulei relatate. Aceste caracteristici fac din el un 
autor de ficțiuni inteligente, chiar seducătoare, ingenioase, dar care își 
vădesc natura de constructe intelectuale. Nimeni nu spune, desigur, că 
proza nu poate fi de o calitate regală și în asemenea parametri. Ba chiar 
există autori care pretind că tocmai în acest mod de a-și concepe arta stă 
maxima posibilitate de validare, altminteri oricine fiind, în principiu, în 
stare să depene diverse episoade din propria viață sau inspirate de 
peripețiile celor din proximitate. În fapt, într-o asemenea polaritate se 
poate descoperi cu ușurință împărțirea creatorilor de literatură epică între 
fantaști și realiști. „O lume fără culori și fără nume este ceea ce ne propu-
ne..., mizând pe experiențele noastre anterioare, una care ne așteaptă să o 
metabolizăm și să o populăm în ritmul nostru cu propriile culori și nume” 
este de părere Alice Valeria Micu atunci când vorbește despre Sinenomia. 
Este lumea schematizată a unei minți inginerești – iar Dan Căilean este de 
formație inginer – placate asupra artei literare; o lume prozastică inteligentă 
și atractivă. „... O critică socială exersată cu ironie militantă și imaginație 
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savuroasă, proiectată asupra unui teritoriu 
ficțional...” descoperă și Constantina Raveca 
Buleu atunci când caută analitic elementele 
ce compun romanul cel mai recent al scriito-
rului; altfel spus, imaginația umple scena, 
folosindu-și din plin resursele, și satira vine 
să așeze cuvenita distanță între lumea cons -
truită și constructorul ei.  

Cine a inaugurat odinioară șirul aces-
tui fel de povestitori în literele românești? 
Mer gând în răspăr pe firul istoriei culturii, 
răspunsul nu poate fi decât unul: Dimitrie 
Cantemir și animalele lui rafinate din 
Istoria ieroglifică, în cel mai coroziv pamflet 
ficțional pe care îl avem până astăzi; unul 
care îl anunța de departe, fără ca literatura 
universală să o afle la timp, pe Jonathan 
Swift.  

Întemeietorul de cenaclu din anii 
1980, promotorul unei publicații de benzi 
desenate de la începutul anilor 1990 a păs-
trat, din ambele predilecții de odinioară, pa -
si unea comunicării artistice în forme percu-
tante. Stilul atic al firului povestirii sale și 
curgerea fără ezitări și meandre a textului, 
asociate cu ineditul subiectelor și puterea 
inventivă a autorului îl recomandă pe acesta 
atenției publicului fără a se simți nevoia de 
derogări sau de indulgențe. După primele 
sale patru cărți, statura prozatorului se vede. 
Rămâne ca și greutatea lui să se stabilizeze 
odată cu volumele următoare.  

 

Dan Căilean, 
Porunca 8, 
Școala Ardeleană, 2018
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În seria exegetică dedicată prozei de profundă intensitate a lui Mircea 
Cărtărescu, studiul recent al lui Ion Neagoș (Mircea Cărtărescu. Romanul 
inițiatic, Limes, 2018) aduce o contribuție aparte. Tehnica interpretării, 
exersată în comentariile anterioare ( „imersiunile” analitice din volumul 
Crăciun, Schlesak, Zanca, Limes, 2015; sensurile unei teme majore în 
Mircea Eliade. Mitul iubirii, Limes, 2016), atinge acum cote maxime, într-un 
câmp de semnificare de o forță și bogăție (dar și de dificultate) extreme. 

Criticul își delimitează demersul – omițând intenționat aspecte de 
tehnică epică, optând pentru o hermeneutică a sensurilor, sacre și laice 
totodată, implicând (în tot atâtea capitole) însemnele condiției umane, pen-
dularea între terestru și sacru, moartea ca inițiere, anamneza (reper central 
și în eseul despre Eliade), confruntarea contrariilor și rostul „existenței ca 
ființare”. 

Interpretul își afirmă, discret, libertatea de apreciere, trasând o 
schiță/limită a obiectului de studiu. Amintește în debut obiecția criticii pri-
vind „narcisismul” romanelor Orbitor și Solenoid, ca și insistența prozato-
rului („părând să ignore rigorile formei”) pe cartea-scriptură, purtătoare a 
unui adevăr soteriologic afirmat cu o forță expresivă extremă, împinsă 
până la redundanță. Cartea avansează ipoteza că rostul și valoarea celor 
două romane stă într-un dincolo al inițierii – o dezbatere a înțelesurilor 
lumii și umanului, de la o inițială respingere la „acceptarea, asumarea și 
transfigurarea” acestuia. Datele analizei stimulează demonstrația, 
desfășurată meticulos, pe o cale sinuoasă a clarificărilor. 

Filiația ideatică a romanelor are ecouri din gnosticism (aspirația spre 
„mântuire”, ca și ideea eului-prizonier: „Sunt prizonier în mintea mea, care-i 
prizonieră în corpul meu, care-i prizonier în lume”). 

Carnete critice

Ioan Marcoș

Treptele inițierii
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Condiția umană este, în concretul ei, expresie a durerii și suferinței. 
Exemplele sunt numeroase  și analistul le selectează pe cele mai concludente 
din multele la îndemână (șuierul unei turbine dentare; imaginea de spital a 
unui tors anatomic cu organele secționate la vedere, ce-i induce copilului 
înspăimântat strigătul de ajutor  disperat, ca în tabloul lui Munch). 
Comentariul reunește, pe aceeași idee, o serie de imagini ce-și corespund, 
hrănind concluzia că „miezul miezului” cărții n-ar fi altceva decât un „urlet 
galben, orbitor, apocaliptic”. Cascada ororilor, evocate în scene zguduitoa-
re, are inflexiuni dantești, pe care comentariul critic le reface în evocări con-
cise, revelatoare. Alături de „tortura fizică și sufletească”, proprie condiției 
umane mai este „condiționarea”, prizonieratul trupesc și lumesc exprimat 
în multiple imagini, pe ideea non-identității eului;  a unui solipsism ilustrat 
de „straturile” existenței,  de infinita diversitate a clipelor, a versiunilor 
feliate ale sinelui, ca păpuși rusești îmbinate succesiv una-n alta, la 
nesfârșit. 

Fărâmițarea insului e dublată de un alt pericol, blocarea în propriul 
destin, în infernul identității limitate, corporale, de actor în „tabloul măreț” 
al Divinității. „Distanța metafizică” dintre treptele ființării e sugerată prin 
descinderea în infrarealitatea microscopică, a cărei ascensiune până la noi 
e virtual infinită. Chiar având „un organ de simț pentru Dumnezeu... nu-l 
putem percepe întreg”. De aici protestul împotriva „conștiinței îngropate în 
carne” care e natura umană. Stagnarea existențială o întruchipează, para-
doxal, omul-statuie, forma goală tânjind după  viețuire autentică. Mai e, în 
această simbolistică a ființei, și ipostaza tranzitorie a statuilor-măști, pân-
dind trecătorii spre a le înșfăca existența. Sau aceea a statuilor vii, așteptând 
venirea nopții spre a ieși pe străzi în desfrâu, în „orgia statuilor”. 

Critica textului epic ajunge rapid de la teme (prin analiză), la inter-
pretare și explicitare. Ca în comentariul la episoadele din copilărie legate de 
„teama de necunoscut”, convertită în spaima de singurătate, echivalată 
„angoasei metafizice”; o metafizică a „neantului” ce infuzează dominator 
albia textelor cărtăresciene. Pendularea pe scara nesfârșită între universul 
mare și cel mic acreditează ideea că „trăim în lumi suprapuse” și că astfel 
universul este un „fractal uriaș”, un tatuaj infinit, o scară de o „înspăimân-
tătoare măreție”, un infinitum aparent static, în realitate aflat într-o dina-
mică infinită. În esență, o devenire a minții, care în sublimarea-i extremă 
ajunge „devenire întru ființă”. 

Condiția și conștiința prizonieratului terestru sunt dublate de dorința 
extremă a evadării, la Cărtărescu văzută ca ieșire din bidimensional, „într-o 
altă dimensiune”. Personajul central din Solenoid scrie un manuscris, ce nu 
se vrea un roman din „muzeul literaturii”, un „aparat de visat frumos”, ci un 
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„plan de evadare” din realitatea captivității, 
dincolo de care el nu se justifică. O carte, în 
această concepție, nu rezistă ca auto su -
ficiență estetică, ea există doar ca „Evan -
ghelie”, ca semn indicând o direcție a salvă-
rii. Episoadele extrase din romanele iniția -
tice cărtăresciene sunt exemplare, ele ilus-
trează o viziune. Ca modele  generice criticul 
ia două istorisiri „arhetipale”: cea a ocnașu -
lui ce scapă din celulă după un plan croit de 
el însuși, convins fiind că l-a auzit transmis 
prin perete de altcineva; și aceea a mujicului 
din îndepărtata Siberie care-și caută nevasta 
dispărută și vede  urmele tălpilor ei în zăpa-
dă oprite în mijlocul curții. Concluzia, în pri -
ma, era că mesajul „auzit” e din altă lume, în 
a doua – că femeia s-a suit la cer. Evadarea 
pe orizontală devine ascensiune. Scrisul e 
încercare de înțelegere a „semnelor” chemă-
rii spre înalt, tentativă contra cronometru de 
a dezlega enigma existenței. Căile prime ale 
„descifrării” sunt recursul la trecut și visul. 
Însă copilăria și adolescența rememorate 
sunt văzute din unghiul prezentului, în efor-
tul de înțelegere a acestuia. În trecutul 
adânc, realitatea și visul sunt una, regresiu-
nea personală e împinsă la extrem, către iz -
vorul unic. Visul în sine forțează o viziune 
sub terană obsesivă, e visul suprem, codul 
eva dării, înțelegerea ultimă și dezlegarea 
enigmei. Întrebarea lui depășește interpre-
tarea, e  apelul la un răspuns. 

Numeroase episoade atestă evadarea 
pe verticală, asensiunea. Subtile conversii de 
pla nuri fac plauzibilă trecerea: aerul are 
con sistența apei, lumina e lichidă, amurgul 
– aidoma, întunericul e  tulbure. Clădirile, 
cu simbolistica lor complexă pot sugera, la 
fel, mișcarea pe verticală. Fațadele sunt ade-
sea înguste și înalte. Foișorul casei-vapor are 

Ion Neagoș, 
Mircea Cărtărescu. Romanul 
inițiatic, 
Limes, 2018



o elevație metafizică, „nepământească”. Moara Dâmbovița sfâșie norii. 
Inter petarea are claritatea revelației: asistăm la o  „obiectivare a transcen-
derii”, desprindere, „smulgere din rădăcini”, ca în Solenoid, unde levitația 
culminează cu ridicarea la cer a întregului oraș. In extremis, spațiul însuși 
e re-edificat, parcurs pe „palierele universului”. 

Înălțării îi alternează căderea. Chiar și experiența sacrului poate fi un 
eșec, ilustrat în degradeuri, reprezentări șarjate sarcastic, apăsat ironice. 

Însă realitatea spirituală aspiră, cu adevărul ei, spre înalt. Lumea e 
materială și aspirațională, tinzând spre treapta imediat superioară. 
Suportul ei vine dintr-o altă ordine, cu adevărul de sus în jos, ca epifanie a 
absolutului, „trandafirul mistic cu un infinit de petale”. 

Evadarea spre un dincolo sfârșește ca regăsire a imanenței. Imaginile 
visului sunt infuzate de bogăția de infinite nuanțe a culorilor. Lumina apare 
ca transfer miraculos al unului în multiplu. În acest proces unic inertul 
însuși apare ca vie întrupare. 

În sens invers, evadarea probată imposibilă induce o diminuare, 
mișcare involutivă, - cazul adolescentului Mircea  imaginându-se „bolnavul 
perpetuu”, vegetând în „prezentul etern” al unui eu „suspendat”. Viețuirea 
în spațiu închis, uniform e sugerată de atracția pentru mediul acvatic: așa e 
dorința unei eroine de a trăi în „lumea mică” a unui acvariu, sau imersiunea 
altui personaj în mediul străin al băii. O treaptă de sens corelat pe linia 
aceasta o exprimă întoarcerea „acasă”, acel regressus ad uterum, resorbi-
rea spre început, increat, spre bezna eliberatoare a Nirvanei.  

Metamorfozele eului marcat de arderea spirituală sunt fazele unei 
aventuri extreme, definită ca „moarte inițiatică”. Simbolul acesteia, aflăm,  
este fluturele, însemnând „sufletul și nemurirea”. 

Fluturele e o serie simbolică, via lui spontaneitate o precede lăcomia 
digestivă a omidei și „mormântul de cristal” al crisalidei. Spații largi sunt 
dedicate acestui miracol al resurecției, istoriei omidei devenind fluture. 
Episoade memorabile colorează orizontul metaforei: îngrijitorul de statui 
ajunge captiv în interiorul uneia (inițiere ratată); în vis, tînărul Mircea e 
absorbit în gura neagră de horn a casei liftului, în întunericul soarelui 
negru, orbitor. Tot el, blocat în turnul casei-vapor, trăiește groaza anihilării. 
Întors dintre extratereștri, portarul Ispas invocă și el întunericul nimicului. 

 „Scenariul” inițiatic e condus, în dezvoltarea epică, înspre meditația 
ecstatică și universul mitului. Așa ne apare același Mircea ajuns, în subte-
rana profundă a blocului-locuință, în contact cu pământul „cleios, plin de 
rădăcini și râme”. Aceeași irealitate a experiențelor-limită apare într-o 
scenă ca imposibilitate a întoarcerii acasă, sau în alta, cu mamă și fiu plu-
tind peste Bucureștiul în plină apocalipsă a scufundării. Inițierea e 
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cunoaștere (în sens arhaic), a binelui dar mai ales a răului lumii, în multi-
plele-i forme. O premoniție întunecată, am spune – cioraniană, alimentată 
de o percepție sceptică a realelor menține sondarea în subterana celor văzu-
te, în infernul terestru al descompunerii. 

Astfel de spații infeste sunt maidanul din spatele Oborului, mlaștina 
duhnitoare, un tub de ciment spre adânc înfundat de mucegai, ori tunelul 
infect de canalizare – conductă nesfârșită spre iad. 

Experiența inițiatică, aflăm, e mentală, se petrece în craniu, dar cu 
introspecția întregului corp, „traseul” inițierii fiind transpus inclusiv în  for-
mele „visceralului”. Regresul spre increat are un tâlc: meditația în jurul 
nașterii e și aspirație a renașterii. Renașterea, spirituală, e înțeleasă repetat 
ca spargere a „țestei”, ca „eliberare de pâmântesc”, iluminare prin deschi-
derea ochiului triunghiular din frunte, adânc văzător. Saltul spiritual readuce 
în prim plan scara, spirala. Incursiunea dantescă a eroului confesor se 
încheie, în cerc, la suprafață, „sub stele”. 

Cartea-inițiere, de căutare a adevărului, scrisul dificil, „împotriva 
curentului”, navigarea spre izvorul harului, al „tuturor poveștilor” e 
înțeleasă ca anamneză, regăsire a adevărului ultim. Regăsirea sinelui 
(atman) e și înscriere în absolut (brahman). În înțeles indian, universul nu 
mai e supraetajat, ci un „trandafir mistic” al infinitei concentrări, „orbitoare 
lumină” a începuturilor. Vederea pură proprie sinelui vine cu o triplă 
reducție: corpul devine creier, creierul – ochi, ochiul – lumină. Iar textul 
autorului filtrează lumina, energia cosmică din care se susține realitatea. 
Cartea e o geneză, a lumii sub specia absolutului („manuscrisul meu este 
lumea”). În esență, scriitura dublează lumea, care e oglinda unui eu, un text, 
suprapus de „hipertextul” ultim, divin. Adevărata carte e marea Poveste, 
asimptotă spre absolut. 

Lumea ca devenire e supusă contradicției și condiționării. Divizarea 
umanului,  conștiința viețuirii în oglindă, a dublului generează dorința 
comuniunii. Ispita feminității în copilărie, a trecerii „de partea cealaltă” e 
asemănată aceleiași metamorfoze complexe, de înaripare a omizii. Trăirile 
cuplurilor amoroase (întruparea în celălalt, împlinirea prin identificare cu 
acesta, resorbirea în „lumea paralelă” din oglindă) le luminează identitatea. 
Unirea erotică e și înălțare, ieșire din  „dualisme”, pătrundere în 
perfecțiunea sferei. Prezumția „geamănului virtual” se rezolvă în uniunea 
sexelor, îngemănarea lor, dezmărginire și depășire a contrariilor. 
Unificarea poate fi realizată în fapt sau în ideal – iubirea mistică necorpo-
rală a lui Herman și Soile, ferită de eros și care ar eșua prin consumarea fizică. 
Sensuri corelate sunt învestite în motivul androginului și acela al gemenilor 
(Mircea și Victor, viul și mortul, binele și răul, paradisul și infernul etc). 
Nașterea lor e separație și neîmplinire, copilul din oglindă revelându-se ca 
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alter ego, iar căutarea fratelui – căutare de sine. Reîntregirea e reunire cu 
celălalt, refacere a uniunii cvasi-uterine într-o altă dimensiune. 

O treaptă nouă în parcursul inițierii e legată de „conștiința întregu-
lui”. Lumea e proiectată, în termeni orientali, ca o „fantastică floare de 
lotus”. Divinitatea, „marele autor” îndreaptă hârtia textului, făcând lumea 
„din nou lizibilă”. Între iadul păcatului și sfințenie, „scatologic și escatolo-
gic”, bine și rău se alege treptat o identitate  mai adâncă, unificarea în planul 
divin. În „dimensiunea transcendentă” mintea își desface „aripile” emisfe-
relor peste lumea întreagă, gândind-o ca întreg. O imagine a întregului e 
pădurea de la Voila, întinsă până la marginea lumii, sugestie tăcută a 
transcendenței – Țara Făgăduinței promisă Sisifilor lumii acesteia. O alta, 
întrunind curgerea și nemișcarea, este imaginea imaginilor, „această carte” 
însăși. Întregul e cosmos, atotcuprinzătoare îmbrățișare. Gândul lumii ca 
întreg include gânditorul. Inițiatul aparține urzelii pe care o imaginează, ca 
pasărea prinsă în textura unei tapiserii ori siluetele de copii cusute într-un 
„vast gobelin”. Intrarea în întreg poate fi integrare în natură. Internalizarea 
totului apare drept coborâre (într-o „viroagă”), mișcare spre centru (izvorul 
sau casa bunicilor – centru al lumii cufundat în verdeață, loc al Cinei de 
taină, „miezul miezului lumii”. 

Lumina aduce o transparentizare a corpului, a materiei „inconsistente”, 
ce se umple de  realitatea spiritului. Proces ce revelează statutul de „umbră” 
al materiei în raport cu esența-lumină, irelevanța  ei „ontologică”. Aspirația 
spirituală purifică însă umanul (corpul feminin al Irinei din Solenoid  scăl-
dat în lumina/văl de mireasă). Existența „respiră” esența, aspiră 
transcendența luminoasă, o interiorizează până la strălucirea aurei (ca 
aceea încununând „craniul țepos” al bunicului Badislav). 

Spiritualizarea e un act de integrare, de înălțare a realității vizibile, 
noi înșine fiind „Vestitori, Văzători și Martori... ai miracolului, doar, că 
lumea există...”. Lumii-minune îi corespunde trupul-templu, „corpul miri-
fic” evocat în complexa-i arhitectură, cu multitudinea proceselor fiziologice 
implicate în interacțiunea cu lumea dinafară. Interogația ne poartă spre 
acel „a trăi cu adevărat” (a ființa), posibil într-o „lume adevărată”, diferită 
de decorul continuei schimbări. Act de imaginație, romanul e imaginare a 
lumii, cele două se întrepătrund în comunicare: „cartealume și lumeacarte”. 

Viziunea autorului se extinde dincolo de lumina lucrurilor, la concre-
tul existenței lor. Anamneza se reorientează la rându-i, de la obsesia „cen-
trului ființei”, spre ajungerea la spontaneitatea începuturior. Dincolo de ter-
meni (de înțelepciune orientală), suntem aproape de doctrina autenticității 
(afirmarea „bucuriei” ca substanță a realității). Atingerea fericirii implică 
dorința  opririi timpului, de prelungire a stării de beatitudine, de salvare în 
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„acest trup” și în lume. Întoarcerea din „faustiana” aventură a trăirii și 
înțelegerii totului, la împăcarea cu sine, la minunea trăirii vieții date e calea 
spre „paradisul visat”. Însă nu oricum, ci o viață trăită în dragoste, lumină, 
răscumpărată-n cuvânt. O existență-ființare, a individualului deschis spre 
universal. 

Demersul de interpretare al acestui dens și informat studiu e o punere 
exactă în ecuație  a unei complexități epice extreme. O adâncă înțelegere a 
mobilurilor ultime ale câmpului narativ cărtărescian, inclusiv a portanței 
lui metafizice, e transpusă fluent, cu o naturalețe a demonstrației devoalând 
coerență și echilibru. Exegetul ține ferm cumpăna discursului critic, desface 
și reface textura de sensuri din vasta masă romanescă aflată sub lupă. 
Romanele inițiatice ale lui Cărtărescu devin „roman inițiatic”, marca unui 
stil, a unei metode de introspecție singulare în brilianța-i „orbitoare”. 
Ampla secțiune de referințe critice finale ne dă o idee despre întinsul trava-
liu documentar.  Comentariul lui Ion Neagoș este reflexie critică fără rest, 
refacere în cheie hermeneutică a unui întreg virtual, greu decriptabil. 
Acceptându-i prozatorului ascendența „neo-romantică”, am spune că 
geniul imaginativ cărtărescian își găsește, în cartea de față, un analist pe 
măsură.
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Una dintre prietenele mele preferă întotdeauna un roman care să 
aibă un story (histoire) bun, cu o acţiune antrenantă, curgătoare, atractivă, 
consistentă, cu personaje energice, exemplare, cu un cadru ales intenţionat, 
sugestiv pentru conţinutul exprimat şi comunicat prin discurs (discours), al 
doilea component al oricărei naraţiuni, după teoriile structuraliste. Din 
pers pectiva aceleiaşi teorii, evenimentele unui story compun subiectul na -
ra ţiunii, realizată prin discursul care funcţionează ca amplificator sau ame-
liorator al unor secvenţe din text, fie interpretându-le, fie lăsându-le să fie 
de duse, fie sugerând, fie precizând semnificaţii, comentând sau tăinuind 
în ţelesuri, aplecându-se asupra câte unui aspect sau personaj (vezi 
Chatman, 1978: 43). Efectul ar trebui să fie chiar ceea ce sugerează editoa-
rea şi scriitoarea Helga Schier în blogul său din 16 martie 2015 când se adre-
sează autorilor începători, anume, o disciplină de urmat în realizarea unui 
ro man de succes; aceştia ar trebui să caute (şi să găsească) un subiect cap-
tivant şi personaje memorabile ca să scrie un roman la care cititorii să se 
gân dească multă vreme după ce au închis cartea. Recomandarea autoarei 
vizează printre altele, folosirea atentă a cuvintelor mai ales din perspectivă 
gra maticală (respectarea timpurilor verbale, dozarea virgulelor etc.); evita-
rea lipsei de consecvenţă (personaje care dispar sau intrigi secundare nere-
zolvate); formularea clară a propoziţiilor (fără exces de metafore sau epitete, 
fără clişee sau stereotipii); crearea unor personaje unice, recognoscibile, 
complexe, dinamice; sugerarea unei situaţii, stări, emoţii, nu doar simpla 
menţionare a lor; optarea pentru dialoguri relevante pentru personajele 
aflate în interacţiune (fără banalităţi sau simplităţi); realizarea atentă a 
momentelor subiectului prin pregătirea secvenţelor de suspense, alimenta-
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rea sistematică a firului narativ; precizarea coordonatelor temporale şi spa-
ţiale ale povestirii (vezi site-ul autoarei accesat de mine în 15 februarie 
2017). 

Este un fapt unanim recunoscut de către scriitori că materia lor 
primă este însăşi lumea în care trăim, o lume care ne re/configurează me -
reu aşa cum noi, la rândul nostru o re/configurăm prin poezia sau romanele 
lor astfel încât orice creaţie ficţională să poată fi văzută şi analizată ca un an -
samblu de microelemente narative care corespund unor situaţii de viaţă 
esenţiale (vezi Chatman, 1978: 93), aşa cum mărturiseşte cunoscutul pro-
zator britanic Julian Barnes, „Cei mai mulţi dintre noi au de spus o singură 
po veste. Asta nu înseamnă că ni se întâmplă un singur lucru în viaţă – se 
petrec nenumărate întâmplări, pe care le transformăm în nenumărate po -
veşti. Însă una singură contează cu adevărat, pe una singură merită până la 
urmă s-o spui.” (Barnes, 2018: 11) 

 
POVESTEA CA O AVENTURĂ PERSONALĂ 

 
Rămânând în sfera prozei, vom demonstra prin câteva secvenţe 

alese, felul în care modul narativ poate genera o anume plăcere dezintere-
sată căci, aşa cum observă Gerard Genette, „a intra în ficţiune înseamnă a 
ieşi din câmpul obişnuit al exercitării limbajului, marcat de preocupările de 
adevăr sau de convingere care conduc regulile comunicării şi deontologia 
dis cursului” (Genette, 1994: 96). Rezultatul căutărilor auctoriale depinde 
de felul în care personajele unui roman, bunăoară, trăiesc şi se mişcă în spa-
ţiul abstract al naraţiunii, înainte de a se materializa în mintea cititorului, 
de felul în care autorul este pregătit să abordeze şi să elaboreze povestea sa, 
pre cum şi de felul în care îşi afirmă crezul artistic, aşa cum demonstrează 
Graham Swift prin protagonista sa, prozatoarea Jane Fairchild: „trecuse 
mult timp de când se apucase să scrie povestiri şi să-i dea cuvintele de furcă, 
făcând combinaţii care mai de care mai încâlcite, asta fiindu-i profesia, 
chiar motivul pentru care era «bine-cunoscută» (...) ocupaţia ei era să 
spună poveşti (...) condiţia esenţială să devii scriitor, în special de beletris-
tică e să nu ai nimic (...) care să te recomande, absolut nimic. Să ţi se dea o 
foaie de hârtie sau, mai degrabă, să fii tu însăţi o foaie de hârtie albă şi curată. 
Să fii nimeni. Cum poţi deveni cineva fără a fi mai întâi nimeni? (...) Fiind 
orfană, considera că venise pe lume cu libertatea înnăscută de a născoci. Şi 
cu un interes numai al ei pentru felul în care vorbele se leagă de lucruri.” 
(Swift, 2018 :116-9).  

Personajele, se ştie după numărul mare de studii dedicate acestui 
segment, constituie miezul oricărei poveşti, fie că aparţin unei naraţiuni 
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personale (relatată la persoana întâi), cu „narator homodiegetic” (Genette, 
1994: 116), fie că acţionează într-o povestire impersonală (la persoana a 
treia) , „heterodiegetică” (117), pentru că ele există şi se mişcă în acel spaţiu 
abstractizat intenţionat de care am mai amintit, acel spaţiu care se lasă 
văzut cu ochii minţii, în care evoluează naratorul, adică, vocea care spune 
povestea, fie că e prezent sau absent, fie că e un personaj actant sau unul din 
afara grupului (vezi Chatman, 1978: 33). Situaţia devine mai interesantă şi 
de o mai mare complexitate când protagoniştii unui roman sunt ei înşişi 
literaţi şi implică cititorii în procesul lor de creaţie, dezvăluindu-le concep-
tele cu care lucrează, intenţiile pe care le au, incertitudinile prin care trec. 
Swift îşi delegă opţiunea auctorială eroinei Jane Fairfield care hotărăşte 
conţinutul formal al naraţiunii pentru că ei îi plăcea mult cuvântul „nara-
ţiune”, căci acesta era „un cuvânt sobru, care suna a ceva pe care te poţi 
baza”, deşi nu sesiza deosebirea dintre aceasta şi o povestire, preferând din 
totdeauna cuvântul ‚poveste’. Motivul său era simplu de explicat, anume 
era „mai ispititor să spui că un anumit lucru este o poveste, mai degrabă 
decât o povestire, dar toată chestia avea probabil de-a face cu impresia că s-
ar putea să nu fie pe de-a-ntregul demn de crezare, că s-ar putea să aibă un 
element mai pregnant de născocire. Când venea vorba de cuvintele astea 
(poveste, povestire, chiar naraţiune), apărea un fel de întrebare, care sălăş -
luia neîncetat în fundal, referitoare la adevăr, şi s-ar putea să-ţi vină greu să 
spui cât de mult avea de-a face adevărul cu fiecare dintre ele. Mai era şi 
cuvântul «ficţiune» (...) care ar putea să pară că aproape respinge adevărul. 
O ficţiune de la un cap la altul! Totuşi, ceva care era, fără putinţă de tăgadă, 
ficţiune de la un cap la altul ar putea conţine adevăr (ăsta era chichirezul şi 
taina întregii chestiuni). (...) «A spune un basm» ar putea să aibă sensul de 
a născoci minciuni sfruntate. Ca «a depăna o poveste».” (Swift, 2018: 165-6). 

Naratorul lui Julian Barnes stabileşte relaţia de comunicare atât cu 
cititorul, adică receptorul conţinutului, cât şi cu autorul textului iniţial 
printr-o adresare directă, o cooptare voită a acestora în spaţiul textului: 
„Ceea ce urmează este povestea mea.(...) Dacă asta e singura ta poveste 
înseamnă că ai spus-o şi ai tot spus-o cel mai des (...) oare repovestirile astea 
te aduc din ce în ce mai aproape sau te îndepărtează din ce în ce mai mult 
de cele întâmplate? (...) Există pericolul de a deveni antieroic când priveşti 
în urmă: faptul că te arăţi într-o lumină mai proastă decât cea reală poate fi 
o formă de laudă de sine. (...) Perioada, locul, mediul social? Nu ştiu cât de 
importante sunt în poveştile despre iubire. Poate în zilele de demult, la cla-
sici, unde se duc bătălii între iubire şi datorie, între iubire şi religie, între 
iubire şi familie, între iubire şi stat.” (Barnes, 2018: 12). 
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SUB IMPERIUL CUVINTELOR 
 
Orice poveste, aşadar, constă dintr-o substanţă narativă (compusă 

din evenimente, realităţi, seturi de obiecte posibile, abstracţiuni), respectiv, 
din forma pe care o asigură discursul narativ (vezi şi Chatman, 1978: 24), 
ambele necesitând o punere în armonie şi ordine, o punere în proporţie 
prin găsirea unor raporturi echilibrate între elementele constitutive ale ori-
cărei naraţiuni astfel încât cititorul să poată descoperi magia cuvintelor şi să 
creadă în ea asemenea personajului-scriitoare Vida Winter din romanul 
Dianei Setterfield (2008), pentru care orice poveste „seamănă cu viaţa. Sau 
ceea ce îşi imaginează oamenii că ar putea fi viaţa, un lucru diferit” 
(Setterfield, 2008: 15) şi trebuie alese pentru a ieşi din tăcere, acest „mediu 
pro  pice poveştilor” ce „au nevoie de cuvinte. Fără cuvinte, poveştile se ofi-
lesc, se îmbolnăvesc şi mor. Şi apoi te bântuie.”(26). 

Aceeaşi încredere constantă în puterea cuvintelor, în elementul for-
mal de expresie, adică în latura discursivă a povestirii, o mărturiseşte şi 
Graham Swift prin eroina sa deja amintită, Jane Fairchild, aflată într-un 
moment confesiv în faţa reporterului curios care-i investiga viaţa şi cariera: 
„O să devină scriitoare şi, fiindcă era scriitoare, sau fiindcă asta era ce o 
făcuse pe ea scriitoare, o să fie copleşită în mod statornic de nestatornicia 
cuvintelor. Un cuvânt nu era un lucru, nu. Un lucru nu era un cuvânt. Dar 
cumva, cele două (lucruri) deveneau de nedespăţit. Era oare totul o mare 
născocire? Cuvintele erau ca o piele invizibilă, care învăluie lumea şi o face 
să fie reală. Totuşi nu puteai spune că lumea n-o să mai fie la locul ei, n-o să 
mai fie adevărată, dacă iei cuvintele de acolo. În cel mai bun caz, părea că 
lucrurile ar putea să binecuvânteze cuvintele care le deosebeau şi că tot ele, 
aceste cuvinte, ar putea binecuvânta totul. (...) Lucruri necesare pentru a 
deveni scriitor: trebuie să înţelegi că toate cuvintele sunt doar cuvinte, nişte 
fărâme de aer” (Swift, 2018: 131). 

Personajul –în exemplele alese acum, scriitor – se re/construieşte cu 
fiecare lectură, îndepărtându-se tot mai mult de statutul său original, prin 
înseşi modalităţile prin care discursul utilizat ajunge la destinaţie şi influ-
enţează cititorul, determinându-l să intre în textul de ficţiune, în spaţiul 
creat prin diverse voci, prezente sau absente, stabilindu-se astfel o legătură 
naturală cu realitatea extratextuală. Fizicianul Max Ackermann din cartea 
lui Nicholas Morley (2008) clarifică acest aspect în corespondenţa sa cu 
Eleanor Anders, menită să pună bazele unui ghid Baedeker pentru roman: 
„Aşternerea pe hârtie a ridicat de la bun început probleme, dat fiind că viaţa 
are ceva tainic, ceva ce se trăieşte în intimitate, trecând de la un nivel la 
altul, adesea pe întuneric. Scriitorul scrie; pe de o parte, e ceea ce scrie, iar 
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pe de alta ceea ce prinde viaţă (sau nu) atât în mintea lui, cât şi în cea a pri-
vitorului sau a cititorului. Să fii tu: să fii tu? Este ceea ce ar putea fi aseme-
nea unui copil. Poveştile sunt nişte mesaje (...) Pentru a exista, este nevoie 
de un cod: mesajele fac ca lucrurile să existe.” (Morley, 2008: 681). 

Nici o poveste nu este simplă mai ales datorită personajelor, care au 
o mare greutate în scheletul formal al naraţiunii, dar şi datorită aspectului 
discursiv al oricărei opere de ficţiune, căci limba, cuvintele, aşa cum de -
mon strează şi citatele noastre, operează ca adevărate vehicule de comuni-
care, capabile să dea expresie experienţei umane şi viziunii auctoriale. Cam 
aşa cum crede şi Cat Morland, protagonista din rescrierea Mănăstirii 
Northanger: „ficţiunea e cea mai înaltă formă de artă scriitoricească, depin-
zând de o cât mai ingenioasă punere în aplicare a creativităţii şi de necesi-
tatea unei comunicări directe cu cititorul.” (McDermid, 2017: 46). 
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Teatrul este arta (fireşte, nu e singura) ce captează esența umanului. 
Desigur, nu orice producție teatrală își afirmă mirabila vocație, ci doar cea 
capabilă să catalizeze și să-și supună energiile celorlalte arte în corpul unui 
spectacol indelebil. Dar, mai ales, cea care știe să păstreze entuziasmul tonic 
al frământărilor de la început, transformând relația cu publicul spectator 
într-o adevărată conștiință a valorii culturale, dublată de imperativul unei 
necontenite reînnoiri artistice.  Din teatrografia ultimilor ani, spectacolul 
montat de Silviu Purcărete după poemul dramatic Faust* de J. W. von 
Goethe, la Teatrul Național ,,Radu Stanca” din Sibiu, întâmpină la 
jumătatea drumului succintele reflecții de mai sus. Ajuns la o respectabilă 
vârstă a reprezentațiilor - în septembrie 2018 s-au împlinit 11 ani de la 
premieră -, cu modificări în distribuție impuse de cauze obiective, ascunde 
o parte din tainele maturizării unei producții artistice de excepție, pentru 
care s-a creat, de la bun început, un spațiu artistic propriu, dar într-o locație 

Thaligrafii

Maria Hulber

Vânzătorul de iluzii

* Teatrul Național ,,Radu Stanca” Sibiu 
Faust după J.W. von Goethe 
Scenariul şi regia: Silviu Purcărete 
Traducerea: Şt. A. Doinaş 
Decorul şi light design: Helmut Stürmer 
Costumele: Lia Manţoc 
Muzica originală: Vasile Şirli 
Distribuţie: Ofelia Popii, Miklós Bács, Cristian Stanca, Eliza Blănaru, Eveline Buta, IunisMinculete, 
Simona Negrilă, Francesca Pop, Andreea Preda, Alexandra Spătărelu, Oana Vlad, Johanna Adam, 
Veronica Arizancu, Geraldina Basarab, Emőke Boldizsár, Anca Cipariu, Mihai Coman, Ioana Cosma, Ali 
Deac, Diana Fufezan, Raluca Iani, Dana Maria Lăzărescu, Alexandru Malaicu, Adrian Matioc, Mariana 
Mihu, Fatma Mohamed, Serenela Mureșan, Adrian Neacșu, Gabriela Neagu, Cătălin Neghină, Renate 
Müller-Nica, Ioan Paraschiv, Eduard Pătrașcu, Cătălin Pătru, Gabriela Pîrlițeanu, Cristina Ragos, Viorel 
Rață, Vlad Robaș, Cristina Stoleriu, Dana Taloș, Arina Ioana Trif, Cendana Trifan, Ștefan Tunsoiu, 
Iustinian Turcu, Marius Turdeanu, Codruța Vasiu, Pali Vecsei, Liviu Vlad, alături de studenții și 
absolvenții Departamentului de Artă Teatrală din cadrul ULBS și colaboratorii TNRS. 
Spectacol vizionat în 21 septembrie 2018 
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aparent improprie, o fostă hală industrială, dovedită ulterior a fi mult mai 
potrivită pentru instalațiile inovatoare din eșafodajul material al creației. 
Regizorul Silviu Purcărete a construit scenariul pornind de la traducerea lui 
Ștefan Augustin Doinaș, cu voluptăți incantatorii și subtilități lirice greu de 
egalat în limba română.  

Faust nu e doar un spectacol teatral, ci o experiență senzorială, un 
delir carnal pe muchia fragedă dintre coșmar și realitate, este materia 
pătrunsă de ,,spiritul ce-ntotdeauna neagă”. Ce anume face ca versiunea 
montată de Silviu Purcărete cu trupa teatrului sibian să se așeze atât de 
adânc în suflet, să răscolească emoții nebănuite și să cucerească elogiile cri -
ti cii de specialitate? Ce îi determină pe spectatorii din cele mai îndepărtate 
colțuri ale lumii să străbată mii de kilometri pentru a degusta o porție de 
demonism faustic la Sibiu, capitala europeană a teatrului? Motivul pactului 
cu diavolul a cunoscut de-a lungul timpului un lung șir de recuperări în lite -
ratura universală, marcate de viziuni artistice dintre cele mai diferite, din 
care se cuvine să amintim povestirile medievale germane, piesele lui 
Christopher Marlowe și Gotthold Lessing, poemul dramatic al lui Goethe – 
un punct de convergență al tematicii dezvoltate –, urmat de scrierile lui 
Nikolaus Lenau, Heinrich Heine, Paul Valéry și Thomas Mann (pentru a 
aminti doar cele mai reușite ilustrări literare). Transpunerile regizorale 
sunt încă și mai diversificate, dar, atunci când limitele artei teatrale sunt 
tatonate într-un mod original și fericit, parcă niciodată nu e prea mult. 
Acesta este ecoul perceput după vizionarea spectacolului de la Sibiu. La 
final, ieșind din fosta hală, devenită în prezent celebra sală Faust, specta-
torul simte gustul dulce-amărui al revelației. De acum înainte, teatrul nu va 
mai fi pentru el ceea ce credea că este. Își dă seama că a asistat la un eveni-
ment unic – căci fiecare reluare e unică în felul său –, la un spectacol total, 
care l-a acaparat pe de-a-ntregul, i-a răpit sufletul preț de două ore, dar i l-a 
redat, la final, îmbogățit. Nu e de mirare că în articolul publicat în august 
2009 în The Guardian, publicistul Euan Ferguson nota entuziasmat despre 
reprezentația de la Edinburgh, unul din puținele orașe, în afara Sibiului, 
care a avut privilegiul de a primi în inima sa Faustul lui Purcărete: ,,I may 
never see a grander, more theatrical event in mylife.” 

Prologul piesei este ambiguu. Venind din lume, din mijlocul specta-
torilor, și nu din cer, maestrul de ceremonii, îmbrăcat într-un distins cos-
tum alb, smulge cortina, dezvăluind laboratorul devastat al lui Faust, o sală 
de studiu în ruină, un peisaj postapocaliptic pierdut în semiobscuritate. Se 
va vădi mai târziu că e însuși diavolul deghizat în om. Trimisul său, 
Mefistofel, o arătare androginică, cu ochii lipiți, asemenea moluștelor în 
formare, se ascunde pe singurul dulap din încăpere, de unde urmărește 
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totul. Îl vom vedea în toate metamorfozele sale, redate într-o manieră 
uluitoare și, cred eu, greu de egalat, de către actrița Ofelia Popii. Un sunet 
secund se aude din direcția sa; îl pândește pe Faust, îl spionează, îi divulgă 
nebunia și veșnica nemulțumire. Ucenicii acestuia, mai mult trupuri 

amorfe decât ființe omenești, sunt așezați în bănci de școală veche, alături 
de urmele repetatelor experimente eșuate ale maestrului: mii de ziare 
mototolite, schelete umane, rafturi cu cranii și borcane cu reptile conser-
vate. Pe fundal, ferestrele mari deschid perspectiva când spre reflexia lunii 
pline, când spre panorama orașului, când spre cerul hașurat de norii aflați 
în mișcare rapidă, asemenea destinului nerăbdător care nu mai suportă 
amânare. Ferestrele sunt ochii dintre lumi, spații de trecere, dar și puncte 
de pândă, care stârnesc pofta de a descoperi. Lumea din exterior, departe, 
pare uneori liniștită, alteori răvășită de umbra răului. Nemulțumit că o viață 
întreagă a studiat filosofia și medicina, fără a se bucura de vreun câștig 
sufletesc, Faust își deplânge combustia interioară: ,,inima se face scrum în 
mine”. Rostește un impresionant monolog pe o variațiune a motivului van-
itas vanitatum, purtând craniul în mână. De altfel, toate monologurile ros-
tite de actorul Miklós Bácssunt sunt exemple de virtuozitate artistică. 
Cuprins de extaz, soarbe vinul din pahar, iar sensul licorii se ambiguizează, 
glisând între viață și moarte. Sunetul lugubru, obsedant, cu intensități dis-
continue, se întretaie cu urletul Lupului (Cristian Stanca). Efectele 
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licantropice se amplifică sub zguduirea podelei și a ușii, deasupra căreia, 
preventiv, va contura semnul diavolului. E bântuit adesea de semnele veni -
te din lumea cealaltă, de sufletele pierdute ale fetelor nevinovate sacrificate 
în cursul experimentelor sale nesăbuite. Mefistofel îi întreține iluziile. 
Câinele negru se transformă, este Mefistofel însuși, dar într-o aparență 
înșe lătoare: neputincios, vulnerabil, decăzut printre resturile de hârtie. 
Ofelia Popii construiește un rol aproape neverosimil, de o dificultate ră -
vășitoare. Jumătate om, jumătate fiară, ființă androginică ivită din tenebre 
și blestem, Mefistofel veghează totul, este ubicuu, insinuant și insidios, ver-
satil și periculos, mimând dramatismul și trăirile cele mai adânci. Trece 
brusc de la o stare la alta, pare extrem de labil și inconsecvent, capabil de 
metamorfoze siderante. Își extinde cu perfidie jocul pe multiple game 
sonore, imită vocile personajelor, disimulează în spatele cadavrelor 
devenite biete marionete în mâinile sale. Grupul fetițelor intră pe fundalul 
unor cântece de copii care se scurg apoi în ritmuri de liturghie neagră, în 
acordurile funeste ale unor ritualuri inversate, cu sens negativ. Muzica 
originală compusă de Vasile Șirli (directorul muzical al Disneyland Paris, 
un alt nume binecunoscut din seria colaboratorilor consecvenți ai lui Silviu 
Purcărete) atacă acorduri nevrotice de pian, pe măsură ce scena se animă. 
De la ferestre privesc două arătări în costume și peruci în stil rococo, iar 
studenții lui Faust se mișcă asemenea unor spectre, purtând veșminte albe 
care le șterg identitatea. Aproape că nu mai găsim nimic uman în reacțiile 
lor. Mefistofel îl înfruntă pe Faust: ,,Nu ești în stare să-l ții pe dracu-n laț?” 
Ironizează toată știința lui, reducând-o la stadiul excrementelor din țucal pe 
care le analizează doct, cu intonația și inflexiunile doctorului Faust.  

Revenirea lui Mefistofel în costum de businessman, cu servietă, 
provoacă explozia flăcărilor de afară. Se înfiripă un cuplu uluitor, jucat de 
doi artiști care se identifică până la ultima fibră cu personajele cărora le dau 
carne și sânge. E, de altfel, mult sânge în spațiul scenic, dar, dacă ar fi să 
cercetăm răspunsurile regizorului cu privire la acest artificiu de imagine, nu 
trebuie să-l percepem într-o notă de dramatism inutil. Până și excesele 
devin aici necesare, funcționând ca semne viguroase, coduri de trecere 
dintr-o lume într-alta, întreținând fantasmele și crudele proiecții 
somnambulești. Evident, are și Faust o poleială de diplomație, fiindcă tre-
buie să-și negocieze cât mai bine și mai scump sufletul. ,,Hai să jucăm cu 
cărțile pe masă” îi propune lui Mefistofel, părând că ignoră esența ne-
umană a acestuia. Îi reproșează chiar că nu știe ce este omul. În fond, el are 
deja totul. O cupă de fericire, de dragoste, de trăire viscerală la fel ca în 
tinerețe – este tot ce-și mai dorește. Fie și în abisul decadenței. Din neferi-
cire, Mefistofel știe prea bine ce anume este omul, iar cărțile sunt jucate 
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până la sângele cu care Faust semnează contractul vânzării propriului 
suflet.  

De aici încolo se petrec lucruri tot mai stranii și terifiante. Imaginația 
răscolește cel mai îndrăzneț orizont de așteptare. Faust primește un nou 
botez, o nouă înfățișare. ,,Scuipă pe știință și rațiune, Părintelui minciunii 
te supune!” îi poruncește Mefistofel.,,Blândele dobitoace”, nimeni alții 
decât studenții săi, devin simple caricaturi animalice care amușină frica de 
diavol. Revenirea fetițelor pe acordurile unui cântec de copii contrariază din 
nou, Margareta evocând, de fapt, ipostaza unei Lolite multiplicate în 
halucinațiile lui Faust. Dar tocmai pe una dintre fetițe o dorește el cu febrili -
tate: ,,Întâmplă-se ce este scris. Destinul ei deasupra mea să cadă.”Dacă 
omului îi este străină desăvârșirea, nimic nu-i mai poate stăvili dorința de a 
gusta fericirea supremă prin împlinirea celor mai perverse pofte carnale. 
Nici măcar amenințarea hybrisului. Mefistofel se arată tot mai nesățios, 
același spirit incorigibil și inepuizabil în crearea unor contexte neverosimile. 
El este, de altfel, cel mai mare vânzător de iluzii, fiul minciunii.  

Granițele dintre lumi se surpă, drumul spre iad se deschide larg prin 
separarea elementelor de decor, iar spectatorii sunt invitați să participe la 
Noaptea Valpurgiei. În lumea cealaltă totul capătă dimensiuni homerice, 
orgiastice, pe fondul sonor al muzicii rock live condimentate cu efectele 
pirotehnice. Instalația metalică ne amintește de schelăria din Metamor fo -
zele după Ovidiu, spectacol montat de Silviu Purcărete la Sibiu. Aici, însă, 
instinctele primare fac praf orice urmă de măsură și rațiune, oferind imag-
ini halucinante cu vrăjitoare în zbor, cu o preafrumoasă Elena atinsă de 
nebunie și având sânii dezgoliți, ori cu neverosimile scene mimate de sex cu 
porcii, simbol al unei umilitoare și demențiale dezumanizări (nu 
consemnează, oare, unul din textele evanghelice că diavolii s-ar fi întrupat 
în porci?). Cele mai negre, mai sumbre coșmaruri prind viață și formă, 
explodează în delir și voluptate: ritual satanic, un strop de pedofilie, 
androginie ce se confundă ușor cu hermafroditismul, sadism, scene de 
tortură, zoofilie. Și totuși, punctul de climax e irezistibil. Tulbură, 
consternează, răscolește puncte fixe, ne scoate din zona de confort proble -
matizant, deschide întrebări la care nu ne-am fi oprit, poate, fără o aseme-
nea provocare. Dincolo de imagine, la fel de importantă e ideea pe care 
Silviu Purcărete a reușit să o supună atenției. A ridicat voalul multiplelor 
deghizări la care recurge diavolul, a produs o dez-văluire, a surprins 
înșelăciunile și ororile săvârșite în numele lui. Din același unghi tematic, 
într-un remarcabil eseu, intitulat Partea Diavolului, Denis de Rougemont 
afirma: ,,Dacă am ști să-l vedem pe Diavol în păcat, am fi cu mult mai 
prudenți. Viclenia lui este deci să se facă invizibil chiar în mijlocul 



adevăratelor noastre ispite.” (București: Humanitas, 2006, p. 39). 
Tertipurile lui Mefistofel se disting însă cu claritate sub lumina reflectoa -
relor. De pe scena secundă, ca într-un veritabil teatru în teatru, își etalează 
forța de seducție asupra zecilor de suflete rătăcite.  

Salvarea lui Faust e previzibilă, căci scenariul nu se abate de la cursul 
textului dramatic. Acea stare de fericire deplină care-i umple sufletul se 
prelungește în celebra secvență de implorare a clipei, sinonimă cu extaza 
omului estetic. Totuși, pentru a-i percepe întreaga dimensiune epifanică, o 
călătorie la Sibiu, singurul loc unde poate fi vizionată capodopera lui Siviu 
Purcărete, devine, de acum, de neocolit. 
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Când apărea, în 2004, volumul Lars von Trier: filmele, femeile, fan-
tomele, Ştefan Bălan, Mihai Chirilov, Alex. Leo Şerban vizau noutatea 
dezarmantă, înfricoşătoare a cineastului danez. Lars von Trier afirma în 
Defocalizare (mai 2000) că „ficţiunea este limitată de imaginaţia noastră şi 
faptele, de intuiţia noastră, iar partea de lume pe care o căutăm nu poate fi 
acoperită de o «poveste» şi nici captată de un «unghi». Subiectul pe care-l 
căutăm e de găsit în aceeaşi realitate care-i inspiră pe autorii de ficţiuni; rea-
litatea pe care cred că o descriu jurnaliştii. Dar ei nu pot găsi un subiect 
neobişnuit, pentru că sunt orbiţi de tehnică. Şi nici nu vor să-l găsească, 
întrucât tehnica aceasta a devenit însuşi scopul lor. Dacă cineva descoperă 
sau caută o poveste, automat o suprimă”. Cu alte cuvinte, povestea se reface 
înşurubând firul existenţei, ca nişte liţe extrem de friabile care dezvăluie 
şocul descentrării, al destabilizării prin cuvinte şi prin reacţii. Şi în toată fil-
mografia sa – de la The Orchid Gardener (1977) şi Images of Liberation 
(1982), trecând prin The Element of Crime (1984), Epidemic (1987), 
Europa (1991), Breaking the Waves (1996), Dancer in the Dark (2000), 
Dogville (2003), Antichrist (2009), Melancholia (2011), până la 
Nymphomaniac (2013), Lars von Trier pleacă de la ficţiune spre realitate, 
caută „povestea” care distruge filamentele realităţii.  

Supranumit „copilul teribil al filmului danez”, „avangardistul de ser-
viciu al filmului european”, „geniul provocator” al celui mondial, Lars von 
Trier revine cu un film iniţiatic, controversat. The House the Jack Built 
(film voit testamentar, după spusele regizorului, apărut la finele lui 2018, 
dar anunţat cu aproape un an înainte) porneşte de la patru întâmplări alea-
torii desfăşurate de-a lungul a doisprezece ani, restituind, în esenţă, parcur-

Cinemascop
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sul convulsiv al unui criminal – de la ezitări la exersarea omuciderii cu artă, 
de la teorie la practică: noviciat într-ale crimei până la teoria asupra morţii.  

De-a lungul călătoriei iniţiatice, alături de Verge (Bruno Ganz) – 
metamorfoză exasperantă a criminalului care se dezice de sine – Jack (Matt 
Dillon) se (re)construieşte.  

Sunt patru incidente majore care motivează parcursul eroului.  
Primul stă sub semnul furiei. Femeia care face pană în mijlocul 

pustietăţii, în plină iarnă, declanşează instinctul criminal. Reproşându-i că 
pare „mult prea bleg ca să omoare pe cineva”, femeia (Uma Thurman) este 
omorâtă cu un „jack” (cric), simbol clar al identităţii reprimate a protago-
nistului.  

Al doilea incident este şi el un simbol, dar de data aceasta, al perver-
siunii socio-economice. Dându-se drept poliţist, apoi agent de asigurări, 
Jack o păcăleşte pe văduva (Siobhan Fallon Hogan) hipnotizată de posibi-
litatea de a-i fi dublată pensia de urmaş.  

Cel de-al treilea incident este guvernat de tema familiei. Mi-a amintit 
de Vânătoarea lui Thomas Vinterberg, numai că la von Trier vânarea unei 
mame (Sofie Gråbøl) şi a copiilor acesteia (metafora ciutei) nu are nimic 
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Matt Dillon și Bruno Ganz  
în The House That Jack Built, regia Lars von Trier



social, devine, paradoxal, expresia iubirii. Lui Jack, vânătoarea i se pare 
dezagreabilă, iar parada trofeelor – o insultă. Totuşi, Jack pare să respecte 
o etică a regulilor de vânătoare. Nu victimele sunt importante, în definitiv, 
pentru erou, ci dimensiunea nebuniei, patologia.  

Cel de-al patrulea incident este generat de furia erotică – măcelărirea 
unei femei (Riley Keough) pe care Jack o numeşte miss Simple – suprapu-
ne tema singurătăţii peste cinismul sadic al eroului. Lipsa de empatie a lui 
Jack, coroborată cu o inteligenţă rece, egoism, impulsivitate, absenţa emo-
ţiei definesc criminalul stăpânit de sindromul maniaco-depresiv, care se 
hrăneşte hulpav din fricile sale. 

Verge – călăuza lui Jack în lumea de dincolo, aluzie directă la călăto-
ria dantescă prin infern – este şi raisonnerul lui Jack, şi expresia lucidităţii, 
la mauvaise conscience care pune întrebări, deturnează sensurile drumului 
iniţiatic al protagonistului, pune interdicţii, ridică pravile şi distruge aura 
lui Jack. Secvenţele filmate cu Glenn Gould (care „reprezintă arta”), inter-
ludiile muzicale – de la Vivaldi şi Bach la Ray Charles şi David Bowie, amin-
tind de metafora creării tigrului şi a mielului din poezia lui Blake, adică de 
onoarea de a trăi veşnic în artă – sunt interpuneri organice ale ritualului 
psihopat al lui Jack. Dumnezeu a creat şi tigrul şi mielul şi, prin moarte, 
mielului i s-a dat ocazia să trăiască etern în artă, iar arta este eternă. Acest 
traseu meandrat constituie călătoria sa infernală în lumea de aici: strangu-
lare, desfigurare, cosmetizare a morţii, taxidermie, fotografiere nereuşită a 
realităţii pe care eroul încearcă să o ataşeze ficţiunii sale. După mai multe 
crime, simte o diminuare a tulburării obsesisiv-compulsiv şi-şi asumă mai 
multe riscuri. Camera frigorifică este laboratorul său de creaţie, alveolă de 
lucru, spaţiu al intimităţii şi al căutării perfecţiunii. Jack e de părere că „unii 
oameni pretind că atrocităţile pe care le comitem în ficţiune sunt acele 
dorinţe adânci pe care nu le putem realiza în lumea civilizată, aşa că sunt 
manifestate prin arta noastră. Cred că raiul şi iadul sunt acelaşi lucru. 
Sufletul aparţine raiului şi trupul iadului.” 

Jack suferă de tulburare obsesiv-compulsivă gravă, sinonimă cu o 
anxietate puternică, marcată de gânduri greu de controlat (obsesii), însoțite 
de comportamente repetitive (compulsii) care au scopul de a reduce anxie-
tatea. Curăţarea excesivă, ritualul punerii în ordine, obsesia legată de vio-
lenţă, de sexualitate sunt punctele lui cathartice. Curăţă maniacal locul cri-
mei şi chiar se întoarse obsesiv să verifice, să spele, să dezinfecteze. 
Urmează o disciplină care îi amplifică tulburările compulsive. Observă că 
experienţa l-a învăţat să stranguleze „corect şi suficient de mult”, şi el per-
severează, caută tenace modalităţi să-şi îmblânzească demonii, încearcă 
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aceeaşi „frenezie pe care o simte hermina într-un coteţ”. Ştie că, în definitiv, 
cea mai bună ascunzătoare este să nu ascunzi deloc. 

Inginer care şi-a dorit mereu să devină arhitect, Jack visează să-şi 
construiască o casă. Desenează, clădeşte, demolează şi reface casa de care 
nu este niciodată mulţumit. Crimele sale par să fie un „subprodus” (apud 
Mark Kermode, A killer with room for improvement) al maniei de a cons -
trui. În „epoca reproductibilităţii tehnice”, Jack este interesat de Artă, nu de 
un succedaneu al acesteia. Se simte mediocru în inginerie şi în arhitectură, 
dar crede cu tărie că prin crimele comise are acces la arta pură. Jack îşi 
demolează în mod repetat casa, din teama de epigonism. Psihopat auto-
compătimitor, logoreic, cu veleităţi de intelectual, Jack îşi trăieşte, totuşi, 
ficţiunea. Cu ochelari stil Dennis Nielsen, eroul lui Lars von Trier reiterează 
parodic profilul unui criminal. Pierde însă „sufletul pajiştei”, metaforă a 
reverberării vieţii şi a graţiei divine. „Domnul Sofisticat”, cum se supranu-
meşte – expresie a narcisismului şi a obsesiilor care îl stăpânesc – este fas-
cinat încă din copilărie nu de fotografia propriu-zisă, ci de negativ, de „lumi-
na demonică”. Metafora felinarului care, la zenit, trimite o lumină echiva-
lentă cu plăcerea resimţită restituie, in nuce, definiţia foamei lui Jack pen-
tru crime. Iar pentru cel care nu se căieşte de nimic, durerea înseamnă plă-
cere. Clopotele care sună în ceruri în Breaking the Waves sunt în pandant 
cu tabloul vivant evocând La Barque de Dante de Eugène Delacroix, în care 
se ipostaziază cei doi călători prin Infern, Jack şi vademecum-ul său, Verge. 

The House that Jack built, prin diversitatea interpretărilor şi a con-
trarietăţilor pe care le generează, confirmă geniul lui Lars von Trier.   
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Alexandru SFÂRLEA 
 
 
 
 
,,ÎN METRU ANTIC  
PESCĂRUȘII ZBOARĂ” 
 
 
 

Dacă luăm ca punct de reper poeticesc sonetul de pe coperta a patra 
a acestui nou volum al lui Pașcu Balaci, am putea fi-ndrituiți să credem că 
Publius Ovidius Nasso este factorul declanșator al scrierii celor 94 de texte 
pulsatil-încastrate în rigorile formei fixe. Pentru că marele exilat  – de către 
împăratul Octavian Augustus – la Pontus Euxinus este o adevărată efigie 
bimilenară a acestor locuri scitice vibrând de istoricitate şi legendarism, din 
arealul adamclissian până-n litoralul tomitan. Iată cele două terține ale 
sonetului, versul al treilea al primeia dintre ele constituindu-se într-o 
semantic- hieratică metaforă: În pontica și trista călimară/ Eu mă scufund 
să-i aflu crezământ;/ În metru antic pescărușii zboară/ Țesând statuii 
sale alb veșmânt... / Mă-ntorc trudit spre a Dobrogei moară,/ Ca să îmi 
macin mierța de cuvânt.” 

De fapt, volumul de față – alături de cel intitulat Epistolele către 
români de la Sfântul Munte Athos (apărut concomitent) – ,,se dedică, cu 
ocazia împlinirii a 190 de ani, Colegiului Național Samuil Vulcan din 
Beiuș”. Autorul scrie un cuvânt laudativ la adresa şcolii, pe băncile căreia a 
învățat și el. Ca detaliu biografic-cultural, sonetul care deschide volumul 
face trimitere la faptul că Liceul beiușean l-a trimis pe viitorul avocat-scrii-
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tor într-o tabără de creație literară la malul mării, în cadrul cenaclului 
,,Pagini de ucenicie”, pentru a fi... ,,hirotonit întru Poesie”.  

Poetul ,,descântă” Marea Neagră, cum zice în sonetul intitulat O ghi -
ci toare, iar apoi desfășoară, pe parcursul celor peste 100 de pagini, excur-
suri biografiste, privind cronologia factual- istorică a marii întinderi de ape; 
în strânsă legătură determinativă, desigur, cu contextele istorico- geografi-
ce ale țărilor limitrofe. Aflăm indicii și date despre colonizarea greacă, ,,în 
sincope”, care-a făcut ,,Pontul ospitalier”, dar și despre ,, botezul Mării 
Negre”: Aheii au numit-o pe grecește / Sckythicos Pontos – Marea Scită,/ 
Iar sciții iranieni, cu-a lor suită,/ I-au spus Axaina: indigo se tălmăcește./ 
Sintetiză Romanu-mpărătește:/Pontus Euxinus, greu strunită;/ Mauro 
Thalassa fu de greci numită,/ Și Shavi Zghva, de Georgieni, firește./ Mare 
Mag giore, zis-au Genovezii/ Ciornoe More, Rușii mercantili,/Veniră-
 a poi, prin secole, erezii,/ Din Turci ce-au exclamat, cei mai stabili:/ Kara 
Deniz în călduroase-amiezi,/ Iar Marea Neagră îi spun Românii-abili. 

Aflăm apoi cum comparau anticii Marea Neagră cu ,,un arc barbar”, 
cum ,,vâslașii-ahei din Milet acostară/ Să-nalțe o cetate princiară/ La mij-
locul Dobrogii-n malul jos”, despre noul polis Tomis, despre neamurile 
pontice: români și ruși, ucrainieni și turci, bulgari și georgieni, tătari, 
armeni, abhazi, găgăuzi, azeri, cazaci, ruteni, ca să conchidă: Marea închi-
să-i doar pentru geografi/ Într-un atlas vetust și butaforic,/ Căci dascălii 
îmi par mărunți vătafi/ Lângă Potopul biblic, crunt, gongoric,/ Care-a 
deschis comori la hagiografi/ La Marea Thetys- palimpsest fosforic ...  
Onticitatea Mării Negre este populată, firesc și inubliabil, și de ,,războiul 
Crimeii”, de întâmplarea cu ,,crucișătorul Potiomkin”, de unele agresiuni la 
adresa arealului marin, de naufragiul navei ,,Evanghelia”. Ne sunt descrise 
viețuitoarele mării, fluviul subteran al acesteia, apoi Insula Șerpilor, Delta, 
secvențe cu alte expresivități descriptive, din chiar adăstarea autorului la 
perla litoralului românesc, Mamaia; dar și despre tragedia scufundării 
vasului ,,Struma”, cu opt sute de evrei emigranți la bord. Nu e uitată, în 
final, nici Vama veche, de la capătul sudic al litoralului : ,,În efemera de 
nisip Cetate/ Sfidând teroarea chiar în comunism,/ Și propovăduind 
acum un altruism/ Cu blândul ,,love no war”, de se mai poate ... 

Volumul Sonetele Mării Negre este încă o monedă în salba de efigii 
lirice în formă de sonet a autorului orădean, devoțiunea și atașamentul poe-
tului Pașcu Balaci față de această formă veche (dar nu învechită) a poeziei 
fiind un fel de centru formal al personalității sale creatoare. 
 

* 
 



Remember 
 

GEORGE  SFÂRLEA – UN POET PATRIOT 
 

În volumul Oameni din Bihor  (1940-2000) - dicționar sentimental 
(vol.I), editat de Stelian Vasilescu în anul 2002 (Editura Iosif Vulcan – 
Oradea), despre George Sfârlea aflăm următoarele: S-a născut la 4 iulie 
1915, în satul Cihei, comuna Sânmartin – Bihor. A urmat cursurile Școlii 
Normale Unite din Oradea, în 1933 obținând diploma de capacitate pentru 
profesiunea învățător, funcționând în satele Mizieș și Borod, fiind o vreme 
detașat la Revizoratul Școlar Beiuș, unde asigură, alături de alți dascăli, 
apariția revistei Rânduri și, mai târziu, a celei intitulate Crișul Negru (pen-
tru sate). Aici, apoi la Familia, Beiușul, Gazeta de vest, va publica versuri, 
articole și cronici literare. În timpul refugiului (1940-1944) va fi colaborator 
la Ardealul, săptămânalul ardelenilor nevoiți să plece din ținuturile ocupate 
vremelnic. Și-a adunat poeziile apărute în diferite publicații în volumul 
Țara de peste pădure (1941). Pentru el, poezia a fost ,,înnobilare de spirit, 
purificare de lumină, oază a spiritului”. Când a fost vorba de pământul 
românesc, și-a revărsat întreaga simțire : Doamne, fă-mă lacrimă și vis/ 
Dor de țară să poarte scris ...  sau: Inima se tânguie străină/ Și ni-i visul 
lacrimă de dor.  După război, bihorenii au pierdut urma poetului lor. 
(Sursa: Ion Bradu, Poeți și prozatori bihoreni, Beiuș, 1948). Poetul 
Alexandru Sfârlea – consătean și văr cu George Sfârlea – știe de la propria 
mamă că acesta a căzut eroic în luptele de la Stalingrad, luptând împotriva 
bolșevismului. 

Într-un colț de pe partea interioară a copertei întâi a volumului Țara 
de peste pădure (Tipografia Diecezană Oradea - Beiuș - 1941), stă scris de 
chiar mâna poetului-erou : ,,Închin această carte părinților mei și celor 
rămași acasă, să ne păzească vetrele aducerii aminte – Autorul.” Am pri-
mit volumul de la nepotul poetului, prof. Corneliu Sfârlea, care mi-a vorbit 
despre unele aspecte revelatorii ale scurtei vieți a unchiului său (auzite de la 
tatăl său, Victor Sfârlea, învățător și el, unul dintre cei șase frați ai lui George 
Sfârlea). În cele 38 de poezii ale plachetei palpită, vibrant, dorul sfâșietor de 
ținuturile natale – din anii de pribegie de după Diktat-ul din 1940 – de locu-
rile dragi unde a copilărit, de părinții și frații pe care, după plecarea pe fron-
tul de Răsărit, nu avea să-i mai revadă niciodată. Iată cum își privește, prin 
lumina sângerândă a lăuntrului, pământul cel suferind dimpreună cu poe-
tul (poezia se intitulează Întoarcere lângă pământ) : Pământule, lângă 
tine vin iarăși din pribegie/ S-ascult povața ta înțeleaptă, strigată-n 
pustie/ Și să-ți ud cu lacrima recunoștinței brazda curată,/ Pe care-am 
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jurat că nu o voi părăsi niciodată. (...) / Dar iartă-mă, pământule, căci 
talpa mea ți-a simțit/ Obrazul tău veșnic supt și-ncrețit,/ Roșind de atâta 
rușine ce te-a cuprins/ Sub steaguri străine să te pleci neînvins. (...) 
Primește-mi lacrima ca pe-o ofrandă de dor/ Trimisă pe Crișuri fraților 
din Bihor ... 

Poetul George Sfârlea a imprimat lumina vie a slovelor în sufletele 
învățăceilor săi, dar și-a iubit patria și poporul mai mult decât orice pe 
lume, acestea identificându-se, nu o dată, cu chipul îndurerat al mamei 
care-și aștepta fiul rătăcitor prin ,,neagra străinătate”. Am aflat în volum și 
o poezie intitulată Toamnă orădeană, dedicată poetului prieten George A. 
Petre, din ale cărei versuri transpare un sentiment frustrant, profund 
deceptiv, cercetând orașul cu privirea întoarsă din sinele răscolit de tristețe, 
spre anotimpul evocat:  Toamna a venit pe străzi cu pași de cimitir,/ 
Cenușii tristeți se plimbă prin orașul gol./ Ceru-și pleacă peste zări icoana 
din priviri/ Îngropându-și florile albastre în subsol. / (...) Crișul fuge prin-
tre maluri ca argintul viu/ Oglindind în unda crudă zodie amară,/ Oști 
prădalnice de vânturi sună straniu/ Apăsând grumazul vremii ca un jug 
pe țară./ Spre apus orașul profilează înălțimi/ Ca o închinare împietrită, 
fără glas./ Numai în biserici câte-un ochi de heruvim/ Priveghează soarta 
celor care-au mai rămas.  ...  

Vorbind acum, peste timp – în acest an se vor împlini, iată, 104 ani 
de la nașterea poetului George Sfârlea – prin reflexul acelor aduceri-aminte 
despre care vorbea poetul în dedicația olografă de pe carte, mă întreb: Oare 
care ar fi fost destinul literar și uman al acestui poet care și-a slujit țara cu 
devotament și eroism, sacrificându-și chiar viața, pe pământuri 
străine?...Prin anii neiertători și alungiți spre apus, o lumină roșie, zvâcnind 
ca de sub o zbatere de pleoape, încearcă, dinspre un orizont cu aripi albe, 
parcă, să ne dea un răspuns ... 
                                                              

* 
 
Iacob IRIMIA 
 

DOUĂ CĂRŢI DE AGATA CHIFOR 
 

Oradea barocă. Ediţia a II-a revizuită şi adăugită şi Fascinaţia 
culorii II. Pictura figurativă şi abstractă. Niculae Adel sunt cele două cărți 
în chestiune. Primul titlu reia, completează, îmbogăţeşte volumul apărut în 
2006 care avea la bază teza de doctorat a autoarei susţinut la Facultatea de 
Istorie şi Filozofie a Universităţii „Babeş-Bolyai”. Noua ediție valorifică stu-
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diile Agatei Chifor consacrate de atunci până în prezent picturii baroce din 
Colecția de Pictură universală a Secţiei de Artă a Muzeului Ţării Crişurilor. 
Textul este ilustrat cu un bogat material iconografic menită să pună în evi-
denţă elemente tipice de morfologie ori analogii de ordin tematic. Un capi-
tol de Concluzii, secvenţa de Bibliografie şi un Rezumat în limba franceză 
încheie această valoroasă lucrare. „Constatăm cu bucurie că acest demers 
ştiinţific îl datorăm unei cercetătoare pasionate, cu o remarcabilă activitate 
publicistică, lucrarea având o mare cantitate de material documentar şi 
imagistic inedit, textul fiind realizat cu acribie ştiinţifică ce a dus la concluzii 
şi rezultate inedite privind fenomenul cultural-ştiinţific din Oradea secolu-
lui al XVIII-lea” scrie pe coperta a patra academicianul Marius Porumb. La 
rândul său, prof. univ. dr. Aurel Chiriac, directorul Muzeului Ţării 
Crişurilor, că „avem de a face cu  contribuţie ştiinţifică solidă, cu o sinteză 
ce reuşeşte să evoce convingător o perioadă din istoria Oradiei.” 

Cea d-a doua carte este, de asemenea, o lucrare de continuare – a 
unui volum prim apărut în 2013. Ea îşi propune analizarea creaţiei pictoru-
lui orădean Niculae Adel pe parcursul anilor 2013-2016,  etapă de înnoire a 
viziunii plastice a pictorului, prin accentuarea orientării spre abstracţia cro-
matică liberă, esenţializarea formelor, tratamentul cromatic. 

Un Abstract încheie  partea de text iar un bogat album în culori cu -
prin de reproduceri ale tablourilor comentate. 
 
 

POEME  
 
 
Dumitru BRANC  
 
 
 
 
 
 
dragul meu, șarpele 
 
te simt și te port  
cum aș purta o altă viață  
căreia îi dau puțin  
câte puțin din viața mea 
în fiecare poem te aștept 
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să văd sângele care te poartă  
dimineața, gândul meu se trezește  
odată cu tine  
eu îl trimit departe  
îmi aduce tot felul de vești 
le iscodești, îți este frică 
dacă somnul mă cuprinde 
și nu te mai știu 
mai slăbește-mă, uneori 
din strânsoarea ta 
dragul meu 
și rămâi numai tu 
în poem 
 

 
„singurătatea fericită” 

 
„Oh! De ce nu mă lași să mă  
îngrijorez și eu puțin? 
M-aș simți mai bine”. 

 
de sub mantia creponată a iluziei 
se ițeau pufoase păpușile  
unor șoapte 
  
așteptarea mea sălbăticită 
încuia uși  
asediam, toropit, cu armele rupte 
insecta lui Kafka  
 
pe un pat în care 
singurătatea, dragostea, moartea 
sunt îngeri uneltind 
doar-doar vom desface 
băierile cerului 
  
mai e supliciu fața la perete 
când ies din el hăinuțele încete 
și se prefac în blânde zări egrete 
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peretele viu 
 
peretele e-acum doar o poveste  
doar apa năvălind fără vreo veste  
în dricul dur al veștilor funeste  
peretele, o biată vietate 
doar opintită inimă și bate 
în poarta ferecată de cetate 
 
peretele surpat e o ruină  
doar viața mea mai poate fi de vină  
că scrumul ei e-acum fără lumină 
 
 
autobiografie 
 
sunt copacul locului din viața mea  
uleiul de balenă care lumina altădată orașele  
 
energia mea nouă s-a învechit  
a căzut în fântâna unui somn adânc 
în care doar șarpele lung al amintirilor 
mai cuibărește singur  
 
viața are un singur sezon 
 
sub solzii odioși ai fericirii  
trăiau nepăsătoare orașele cimitire ghiftuite cu intrigi domestice 
trăiam şi noi primejdios pe malurile unui fluviu 
în larma neostenită a flotilei de rațe sălbatice 
în lumea murmurului de frunze 
în exploziile în care apunea soarele 
în haita cu prieteni și dăunători 
 
prea multă odihnă ostenește 
orice zi glorioasă amalgam  
sub care foșnesc vietățile care dorm peste zi 
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