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La masa de lucru un om liniştit

respirînd liniştit, un inventator

de cuvinte liniştite

într-o seară liniştită

la sfîrşitul unui secol liniştit

scriind despre liniştea din univers

omul liniştit nu făcea nici un zgomot

ceva însă îi irită pe clienţii

încremeniţi la locurile lor

poate scrîşnetul cuvintelor pe hîrtie

poate urletul absenţei între cuvinte

omul liniştit fu dat afară 

în linişte

creierul său explodat pe caldarîm

nu provocă însă nici măcar un zvîcnet
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MATEI VIȘNIEC

La masa de lucru

Poemul de azi
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Ne-a părăsit anul acesta, în 25 martie, scriitorul Daniel
Drăgan, iniţiator al revistei „Astra”. Mereu prezent şi activ în
viaţa culturală braşoveană, a marcat istoria culturală a acestui
oraş. Scriitorii braşoveni îi aduc în paginile revistei ajunse, cu
seria nouă, la a 50-a aniversare, un ultim omagiu. 

Prozator, poet, dramaturg, editor. Absolvent al Școlii de 
Literatură și Critică Literară „Mihai Eminescu” a Uniunii Scri-
itorilor (1955) și al Facultății de ziaristică din București. A fost
președinte al ilialei Brașov a Uniunii Scriitorilor din România
între 1966 și 1967, a inițiat și condus revistele „Astra” (1966-
1968; 1980-1990), „Brașovul literar și artistic”, serie nouă
(1978-1982) și „Coresi” (1990-1993). A îniințat și condus
Editura Arania și Fundația Culturală Arania. A fost președinte
două legislaturi (2004-2006) al Societății Patronilor de Edituri
din România (SPER). A debutat în 1953 în revista „Tânărul
scriitor” şi editorial în 1978, cu romanul Doi ori doi, Ed. Cartea
Românească.

PREMii LiTERARE: trei premii ale ilialei Brașov a Uniunii
Scriitorilor din România pentru proză, în 1984, pentru
Mărgele roșii, în 2003 pentru Părintele om și în 2004 pentru
Caravana; premiul „Opera Omnia” al Filialei Brașov a Uniunii
Scriitorilor din România (2007).

OPERA: Proză: Doi ori doi (1978); Oceanul (1980); Podul
(1982); Mărgele roșii (1984), Ursa Mică (1986); Tare ca piatra
(1987); Ursa Mare (1988, reeditat cu titlul Dincolo de Arania,
1995); Presimțirile (1989); Cherry din Dover / Cherry de Dover
(povestire, ediție româno-franceză, 1992); Zgribulici și Scân-
durica (povestire, ediție româno-germană, 1992); Stăpânii
lumii (1999); Părintele om (2002); Caravana (2004, reed.
2006); Ciuma boilor (2005); Ultima tinerețe a Mariei Suru
(povestire, 2005); Drum spre Arania / On the way to Arania
(povestire, ediție româno-engleză, 2005); Diavolul, aproapele
nostru (2005); Umbra Marelui Protector (2008); Fantoma
(schițe, nuvele, povestiri, 2009); Subreta (un alt fel de roman,
2010); Biedermeier (2011); Mehmed (2011); Versuri: Hohote
mari auzind (1995); Clipa de Apoi (1999); Continentul Whit-
man (2002); Perimetru magic (2010); Visul poetului unic Neum
(2012); Statuie cu lacrimă (2013); Memorialistică: Firele de
iarbă ale Americii (2002); Apel la memorie (2007); Teatru: Reve-
lion cu Paloma Blanca (2003).

* * *

Despre D.D., la ceas de-amiază... – Mihaela Malea STroe,
scriitoare
Pe Daniel Drăgan îl știam doar din legendele care circulau

prin cetate. În ’94 am participat, ca reporter Radio 1, la un
simpozion numit, pe cât îmi amintesc, Prețul cărții, cu editori

și scriitori din toată țara. Am făcut, atunci, un scurt interviu
cu D.D. (cum îi spunem cei apropiați) și am descoperit o
prezență impozantă, autoritară fără să-și impună, însă, prin
duritate autoritatea, o personalitate puternică, optimistă, cul-
tivată, o igură de amitrion, un bun orator, iradiind și sigu-
ranță de sine și încredere în ceilalți. 

N-am bănuit că, la puțin timp după interviu, o să încep co-
laborarea cu Ed. Arania și că D.D. îmi „va da brânci” (vorba
lui) în „oceanul literaturii” (tot vorba lui), avertizându-mă
părintește că, mai apoi, va trebui să înot singură. Era omul de-
ciziilor cumpănite, dar ferme și neîntârziate, bun psiholog (ca
să mă împingă să inalizez Fatimata – din manuscrisul neter-
minat al căreia îi încredințasem vreo 30 de pagini – când 
ne-am întâlnit să discutăm avea culese și tipărite 6 pagini pe
care mi le-a înmânat hotărând: „Va i prima ta carte! Adu-o la
80-100 de pagini!”). A urmat generozitatea: a publicat cartea
gratuit. Astfel de gesturi s-au repetat, în timp, și cu alți începă-
tori sau cu scriitori rânduiți în cea lume, ca Magheru, căruia
i-a publicat postumele.

D.D. a fost o persoană controversată. i-am auzit pe unii
lăudându-l, pe alții blamându-l. Unuia dintre acuzatori i-am
cerut să-mi dea un caz concret, unul singur, în care D.D. a
făcut rău cuiva. S-a bâlbâit, s-a înroșit (oare de ce?) argumentul
a fost: „Tu nu l-ai cunoscut înainte”. D.D. își știa contestatarii.
Dar, în peste 20 de ani, nu l-am auzit absolut niciodată, n i c i
o d a t ă, vorbindu-i de rău pe cei care-l ocărau. Îi privea cu
iertătoare seninătate. Uneori, cu bonomă ironie. Asta, ca și
adânca lui credință în Dumnezeu, îl ridică deasupra răutăților
și vanităților lumii. 

adrian leSenciuc, scriitor, Președinte uSr Filiala Brașov
Părintele Galeriu spunea că omul se desăvârșește prin trei

dimensiuni: prin propria zidire după chipul lui Dumnezeu,
prin operele sale și prin urmași. Daniel Drăgan, Marele Trecă-
tor al acestor zile a parcurs toate căile. Chiar dacă în ceea ce
privește desăvârșirea prin urmași putem vorbi despre școala de
literatură pe care a creat-o, mai întâi în jurul Astrei, apoi în
jurul Araniei și în jurul Grupului de litere-sunete-și-culori Caii
verzi de pe pereți, vom insista asupra operei. Dincolo de a enu-
mera cele peste 30 de titluri, să notăm doar câteva trăsături
care conferă unicitate scrierilor sale. A creat sub amprenta re-
alismului, motiv pentru care am îndrăznit să aduc în proxi-
mitatea operei sale instrumente provenite dintr-o posibilă
etnometodologie literară. În ultimele romane, Drăgan a redesco-
perit satul și a construit un portret imagologic pe fundamente
magice, de factură marqueziană, ba chiar a reușit inserția 
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fantasticului în matrița realismului prin alimentarea scriiturii
cu fabulosul de inspirație folclorică și cu marile teme ale cul-
turii europene. În poemele sale, sub semnul „Marii Treceri”
iind, aparent necontrolata polifonie a fundalului în Hohote
mari auzind a urmărit parcursul iinţei de carne apropiind
continentele (Continentul Whitman) până la Perimetrul magic
spre a i abandonat somnului mistic preigurat în Clipa de apoi.
Ce am mai putea spune despre desăvârșire după săvâr-șirea sa?
Să îl lăsăm pe Daniel Drăgan să răspundă, după aproape zece
ani de când i-am adresat, într-un interviu, întrebarea: De unde
pleacă puterea creativă a ultimilor ani? De unde un asemenea
tumult? „Am irosit mult timp, tinere coleg. Mi-am cheltuit
prima jumătate a vieţii ca pe un ban mărunt. (…) Sunt într-o
permanentă criză de timp, sunt sfâşiat între obligaţiile asumate
la fundaţie, la revista Astra, iar medicul mă ţine strâns în lesă.
Nu ştiu unde este tumultul de care vorbeşti, pentru că masa
mea de scris plânge după mine şi eu prea puţin sunt acolo
unde aş vrea să iu.”

Scările – adrian MunTeanu, poet 
Urc scările, pentru prima oară, în spatele clădirii de pe Bule-

vardul 15 Noiembrie. Hotărâsem să urmez acest traseu după
o chibzuință destul de scurtă. La cine aș i putut apela în mo-
mentul în care inalizasem primul volum prin care schimbasem
decisiv începutul traseului poetic, de la basme în versuri, la
sonete? intuiam că modiicarea putea i o promisiune sau o
catastrofală cădere. Aveam nevoie de cineva trecut prin toate
situațiile cu care un scriitor hârșit în timp putea să se întîl-
nească. Un contact care părea decisiv. Îl văzuzem deseori de la
distanță și mi se păruse rigid, un boier care nu admite prea
mare apropiere, care putea pune decis și invariabil o sentință.
M-a primit, cu igura lui maiestuoasă, cu un zâmbet destul de
reținut, așa cum aveam să-l cunosc apoi întodeauna, dar fără
cea mai mică undă de neiresc al întâlnirii, chiar dacă nu putea
intui care este scopul. O discuție sumară și o surpriză reținută
atunci când aveam să-i spun de sonete. Nu m-a întrebat ce 
m-a determinat să procedez la o asemenea schimbare, nu a
mai vrut nimic decât să citească dosarul pe care îl adusesem.
Curând aveam să aud decizia: „continuăm să lucrăm. Citesc
iecare text și discutăm dacă sunt de făcut modiicări.”. Nu-mi
doream mai mult. În zilele următoate textul era gata, cu foarte
puține sonete pe care m-a sfătuit să le scot sau să le înlocuiesc.
Tot textul era trecut în revistă ca un editor adevărat. iar treptele
pe care urcasem mai întâi aveau să se prelungească la nesfârșit.
Publicarea primului volum, comentariul elogios la lansare al
maestrului, manifestări culturale la care începusem să iu
chemat ca un om care avea deja un statut, apoi lansarea îm-
preună a volumului 2, a dramaticului volum 3, care coincidea
cu stingerea soției, evenimente din viața mea la care Daniel
Drăgan participa deja ca un prieten. Apoi cărțile personale pe
care, în ultimul timp, le scotea cu o fervoare pilduitoare la care
participam activ, uneori citind cu mândrie din romanele
apărute. Am început împreună să schimbăm geometria sălilor
în care ne desfășuram activitățile, să eliminăm plicticoasele
mese de prezidiu, să începem să scoatem opera în față, poezia
ca spectacol. Au urmat alte etape, dar aveam aici baza, omul
pe care să mă sprijin, care să dea ultimul și întotdeauna cel
mai corect verdict. Așa ne-am dus viața artistică a ultimilor
ani. Mereu împreună, mereu cu o căutare de înnoire a mijloa-
celor de prezentare, mereu în acord, mereu prieteni. Prietenul

pe care te puteai bizui și de care erai mându. S-au scurs anii,
știam durerile care apăreau, operațiile, suferințele, dar nicio-
dată ștacheta coborâtă. Dimpotrivă. Timpul trecea, dar lupta
pentru înfrângerea lui era tot mai alertă, până la neodihnă.
Într-o zi a fost prea mult. O viață întreagă în slujba frumosului
din noi, predat cu generozitate celorlalți.

Tragicul joc al memoriei – Virgil Borcan, critic literar
Era prin 1984 – 1985. Terminasem gimnaziul sau eram

deja elev la „Șaguna”, nu mai țin minte. Într-o zi, fratele meu
a venit acasă cu un volum nou: Mărgele roșii de Daniel Drăgan.
Știam că merită citit tot ce îmi recomanda el și așa a fost: nu
am mai lăsat cartea din mână. Mama mea încă nu îmbătrânise,
ca cea a unuia din personaje, și nici eu nu îndrăzneam să cred
că îl voi cunoaște cândva pe autor, că mă voi bucura de prietenia
lui și vai, că într-o zi, am să ajung să scriu despre el la timpul
trecut.

Acela a fost, probabil, începutul. După Mărgele roșii mi-am
făcut abonament la „Astra”. Au urmat alte cărți și reviste lite-
rare, apoi studiile ilologice, colaborarea (de data asta) cu noua
serie a „Astrei” și prietenia, mai corect spus fraternitatea lui
Daniel Drăgan. Am scris în și despre cărțile lui. Am beneiciat
de ospitalitatea și generozitatea lui, de ironia duioasă cu care
îmi arăta că nu-i chiar atât de rău cum mi se pare mie și că
viața e, totuși, frumoasă (i se potrivește de minune, cred, ulti-
mul vers din Hannibal, pentru că emana prin toți porii dâr-
zenia țăranului care nu se sperie cu una, cu două: „Și n-au
învins!”). Viața, nu moartea, pentru că Daniel Drăgan e viu în
memoria celor care l-au prețuit. Tot restul nu-i decât literatură...

laurențiu-ciPrian Tudor, poet
Un maestru. Asta a fost pentru mine. Asta este. Pentru mine

nu este dus, este doar plecat undeva, poate în Arania, pe care
a construit-o prin tot ce a făcut. Un spațiu din cuvinte, unde
avem și noi, câțiva, pașaport. Un maestru e un fel de tată, unul
care te aruncă în scăldătoare, care te încurajează și care te în-
drumă, adică îți dă un drum, drumul tău, pe care tu, de teamă
și din nepregătire, încă nu-l vezi și nu-l crezi. Un maestru te
ia la luptă, așa că pot spune „da, am fost la război cu D.D.”,
am stat la dreapta sa și am luptat contra timpului, durerilor,
prostiei și a morții. Ca niște cruciați. Zece ani, plini de multe
bucurii, de preumblări, de evenimente, de credință în puterea
nemuritoare și mântuitoare a cuvântului și a prieteniei. În
soare, prin deșert. Niciodată exclusiviști, niciodată doar noi,
ci gata oricând să însoțim orice pelerin, orice căutător. Un
maestru este generos, suportiv, iertător și ferm. D.D. mi-a pre-
dat, destul de devreme, principiul adevăratei relații (o trans-
mitea mai departe; lui îi venea de la Steinhardt, lui Steinhardt
îi venea, poate, de la Aristotel): „câtă prietenie atâta exi-
gență!”. Un motto-cerc numai bun de pus pe scutul de luptă!
Îl dau și eu mai departe. Un maestru iubește ceea ce face și
D.D. trăia prin și pentru cuvânt și știa că el vine rainat din
viață trăită până la plăsele. Un maestru lasă urme și urmași.
Un maestru e sobru, un maestru râde puțin și mai ales cu
ochii. Maestrul meu a plecat, a plecat demn, tăcut, plin de
speranță. Am plâns, mi-am aruncat privirea suliță în orizont,
am încălecat (pe caii verzi de pe pereți!) și am plecat iarăși la
luptă. În numele maestrului!

grupaj realizat de Laurențiu-Ciprian Tudor
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După multe (de nu chiar prea multe) demonstrații de
exhibiționism și parade de cinisme, după o întreagă tele-
novelă de prohab cu directeți de mare frustețe și tupeu,
limbajul de brăcinar pare a i obosit, de nu cumva s-a 
extenuat de-a dreptul. Faptul n-ar i de mirare, căci și la
alte nații poetice peripeția ruiană s-a consumat destul de
repede, îndată după ce limbajul mai scrupulos obscen s-a
decomplexat și s-a secularizat. Noi am avut doar o întîr-
ziere (din pricina comunismului pudic), dar n-am avut,
de fapt, nici o noutate în domeniu. Întîrzierea a fost însă
recuperată cu elan și acoperită cu entuziasm. Numai 
că entuziasmele sunt mari consumatoare de energie și se
istovesc numaidecît. Ultimele valuri de poeți tineri nu-și
mai dau în stambă (aparte cîteva excepții îndărătnice în
anacronism) și au recuperat poezia de vibrație și de com-
pasiune. Sentimentele cele mai imediate – și mai declasate
acum cîtva timp – se reîntorc în poemele tinerilor, mai
legate acum de un umanism spontan decît de vreo poetică
de provocare. Confesiunea se ține mai aproape de biograie
(ie ea reală, ie proiecție; notația biograistă e oarecum
stilul general) iar aceasta e reconstruită din puncte trau-
matice, unite într-o evidentă sensibilitate la durere. Cele
mai semniicative apariții ale anilor din urmă (ultimilor
cinci, să zicem) valoriică un fond de traume și învestesc
poezia cu o misiune lecuitoare și salviică. Asta duce, ie și
fără un program explicit și, mai ales, fără nici o emfază, la
o re-ontologizare a funcției lirice, redevenită un limbaj
tare, exorcizant și, de nu mîntuitor, măcar sedativ. E drept
că încă nu se aventurează nimeni spre cine știe ce metai-
zică implicită (de nu și explicită; afară, irește, de ceea 
ce poate da minimalismul ca metaizică a vidului), dar tau-
maturgia e deja rost esențial al poeziei. Mai cu seamă în
departamentul feminin al tinerei poezii.

Pe această linie cu dinam traumatic vine și Ligia Dan,
cu Metonimiile morții*, o carte cu arhitectură minimală,
dar motivată, făcută din cicluri cu identitate tematică,
prinse între un mănunchi de angoase și cîteva poeme –
ample, dar fragmentate – de doliu. O așezare cu o dialec-
tică progresivă a temei, s-ar putea zice, dacă progresia 
n-ar i întreruptă – anume contrastant – de un serial mai
euforic și mai senzual, de nu chiar mai expus sentimental.
Peisajele de stare, construite pe principiul „poeziei de co-
tidian”, ca un montaj de anxietăți, valoriică o sensibilitate
înspăimîntată deopotrivă de propria acuitate și de epifani-
ile (metonimice, într-adevăr) în cotidian ale morții. Panica

existențială (climat al fragilității) duce, de la notația de
imediat, la notații teriiate de himerica funebră (pentru
care realul pare o simplă transparență) iar poemele alunecă
de la neutralitatea consemnării la consistența expresionistă
a angoasei: „…// Te trezești,/ afară plouă in…// atît de
in/ ca și cum o parte licheiată din tine/ ar i alunecat, fără
să știi, în mare./ Privești direct în ochi coșciugul sprijinit
de perete,/ asudat la subțiorii rași.// Mișcările tale bîzîie
de jur-împrejur/ ca un fus schilodit,/ iar inima-ți sare/ pe
verticală, cu ochii închiși,/ ca un colac de parastas ținut
de mîini străine.// Rîsetele copiilor ți se izbesc de timpan,/
îi auzi de departe,/ dintr-o porumbiște putredă,/ prin care
mișună scorpioni și scarabei.// Acum,/ în pîntecul tău încor-
dat,/ spaima își scîrțîie cizmele de cauciuc/ turnate pe
calapodul mecanic al morții” (Calapodul mecanic al morții).

De regulă poemele rulează mai întîi pe o pîrtie de co-
tidian, cu notații minimaliste, și se angajează apoi, pe ne-
simțite, într-o atmosferă de anxietate în care himerele
capătă acuitatea și consistența unei senzații. Panica de-
venită senzație concretă, de-a dreptul carnală, e, în poezia
Ligiei, apoteoza realului construit din notații: „Îmi fardez
fața fără zgomot./ O1-10 acopăr cu o peliculă îmbujorată./
Trasez, apoi,/ gravă – cu un creion grena –/ conturul aces-
tei guri.//…// Îmi fardez fața, iar sub stratul gros/ simt cum
mă chircesc./ Și albesc./ Fără zgomot” (Fără zgomot). E o
angoasă magnetică, nu iradiantă, una care atrage fatal poe-
mele spre sine, îndreptîndu-le spre un orizont fundamen-
tal panicat. 

Panică (de propria intensitate și acuitate) se simte și-n
poemele de răsfăț sentimental, de recesiune erotică, unde
frica de patetism e combătută cu ludice textuale, însă nu-
mai spre a putea propune, pe scenariul de joacă, un elan
amenințător prin combustie: „…/ dacă/ umărul tău stîng/
și/ umărul meu drept/ ar i fost uniți printr-o linie ima-
ginară/ – deci, acum trasăm o linie dreaptă, copii –/ și/ dacă/
umerii noștri/ s-ar i întîlnit în punctul acela imaginar/ –
copii, în continuare, se notează punctul cu C –/ în acel nod
al spațiului maximal simetric/ s-ar i produs cataclisme,/
clima pămîntului s-ar i schimbat/ și am i sulat în ulcică
înainte de a bea/ apa ghețarilor topiți/ care ne-ar i ajuns pînă
di(iii)ncolo de genunchi…” etc. (Besame, besame mucho).
De altminteri, ori de cîte ori se ivește primejdia unei gra-
vități ce-ar trage spre o consistență emfatică, Ligia o
oprește printr-o voltă ludică a textului (dar n-aș zice că din
spirit ludic irepresibil, ci mai degrabă tot din aceeași spaimă
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de locurile prea intensive în care s-ar putea avînta sau trezi
fără voie); ludicul e un principiu de sabotaj mai degrabă
decît unul de eliberare, ca și cum inteligența ar păzi mereu
textul de excese (cum face în joaca asta cu interjecțiile
ardelenești: „…/Îh, întrebările noastre s-au înmulțit ca
bălăriile/ și foșnesc într-un lan de coceni/ cu limbi despi-
cate./ Ioi, toate țigările au fost fumate/ și-am pierdut șirul
vagoanelor de marfă/ pe care le-aș i umplut cu sinte chiș-
toace./ Tulai, cum adun, în genunchi,/ cîțiva pumni de
iarbă/ pentru a-mi așeza la noapte, cu nesfîrșită grijă –/
ca-ntr-un coș pregătit pentru Paște –/ aritmiile… – 
Ne-am umplut)”. Pe de altă parte, un astfel de gardian și o
astfel de cheiță de decompresie sunt absolut necesare într-
un peisaj existențial atît de traumatic precum cel 
desenat de Ligia: „…/ Și chiar dacă iecare se retrăgea de
unul singur în camera lui/ fără să spună nimic/ era o casă

în care se comunica perfect./ Cu fruntea./ Izbită de țevi./
Și de calorifere” (Regulament de ordine interioară). Și de-
senat, cînd se desprinde de propria teamă (deopotrivă
de retorism și de implicarea prea intensă în stare), în tușe
de o violență expresionistă (încît aproape că s-ar putea zice
că a trecut prin școala lui Aurel Pantea). „O cobră neagră
își lățește capul în pîntecul meu ca un ștreang./ Nu mai văd
nimic altceva decît umbra cuielor așezată/ peste pajiștile
mele uscate./ Coada groasă de cal a morții îmi înfundă
gura./ Îi molfăi părul aspru între dinții mei perfecți./ Ce
uscate-mi sunt buzele,/ carnea spatelui mă arde,/ mi se 
desprind bucăți de piele din talpă,/ fața mi se desface în
bucăți”. În astfel de momente, maestrul ar trebui să-i simtă
sularea în ceafă.

*Ligia Dan, Metonimiile morții, Ed.Tracus Arte, Bucureşti, 
2015

ASTRA / 1-2, 2016
http://www.revista-astra.ro/literatura/

5

Tendresse oblige

A
zu
le
jo
 2



Poetul Romulus Bucur, veteran al generaţiei 80, reali-
zează în volumul Arta războiului. Poeme vechi & noi, pre-
miat de Fundaţia Principesa Margareta (2015), o sinteză
interesantă între elementele care au deinit poezia sa 
anterioară şi experimentarea unei noi formule de imaginar
şi sensibilitate. Dacă ludicul este prezent, el apare cu o altă
faţă, marcată de umbra melancoliei; dacă ironia se inil-
trează printre imagini, ea se asociază amărăciunii, autoi-
roniei, umorului trist, cu grimasa relexivităţii pe chip;
dacă jocurile intertextuale reapar, ele dau o altă măsură a
conştiinţiei scrisului, mai grav asumată, mai departe de
ceea ce putea părea a i artizanalul/ artiicialul jocului.
Acum temele şi miza poetică se conigurează la nivelul
unei coordonate existenţiale mai acute, mai apropiate de
natura agonală a iinţei. Accente expresioniste modulează
vocea lirismului cantonat totuşi în orchestraţiile prozai-
cului: „aerul e rece. şi apa./ o bucată de pîine şi una de
carne uscată/ fumul unui sat arzînd în depărtare/ cîmpia
asta e atît de liniştită/ încît îţi vine să-ţi întinzi mantaua /
la pămînt şi să te culci pe ea/ cu scutul şi casca pe partea
stîngă / cu lancea la îndemînă în dreapta/ să visezi că şezi
la capătul istoriei cu picioarele atîrnînd / în abis” (arta 
războiului, IX).

Structurate pe trei secţiuni – arta războiului (introdu-
cere), ars poetica (cuprins) şi post scriptum (încheiere) – poe-
mele lui Romulus Bucur pun laolaltă faptul anodin,
banalul cotidianului, cu care ne-a obişnuit din volumele
anterioare, cu formula concis descripitivă, imagistă, cu no-
taţia caligraică a biograismului, noutatea iind aici că ora-
litatea sau colocvialitatea par că se resorb în obiectivismul
unei voci care (se) rosteşte în enunţuri lapidare, în formula
sentenţios-gnomică a lui Kavais ori în replica de inal 
ambiguă a meditaţiei sau a elegiei expresioniste ce proble-
matizează aşezarea subiectului în istorie.

Imaginarul cazon, amintirile autobiograice, evocarea
unor camarazi în arta scrisului ca artă a războiului cu sine,
cu lumea, cu istoria, se acutizează: de la poemele mai vechi
la cele noi, poetul desparte apele şi rescrie teme predilecte
(din literatură, viaţă, din Dragoste & bravură ori din altele)
cu o accentuare a gravităţii tonului, cu nuanţe dramatice,
nostalgice, prin care se doreşte revizitarea trecutului per-
sonal, dar cu echilibrul ce-l oferă distanţa, intervalul de la
trăire la poezie, de la viaţă la literatură. (să speli vase la şase

dimineaţa, Umbra lui Bodiu. La facultate, ziua a început
prost, arta războiului, etc). 

Arta războiului este nu doar arta implicării, este mai ales
arta distanţării, a cultivării meşteşugului, a virtuţilor (prin
disciplina) scrisului, a relexivităţii & a relexivizării tran-
zitivităţii prozaice a formulei practicate de Romulus Bucur
anterior. Complexitatea acestui transfer o reuşesc doar
marii poeţi. 

„întotdeauna mai există pămînt/ de cucerit/ barbari de
supus/ glorie de cîştigat eroism/ de dovedit/ mergem îna-
inte dincolo de munţi/ dincolo de păduri/ alege-ţi cu grijă
cuvintele ultimele săgeţi/ pe care le-ai împlîntat în faţa ta
în pămînt / în aşteptatea atacului inal/ în cap îţi răsună
un cîntec de marş al barbarilor/ din cohort ta/ OVER
THE HILLS AND FAR AWAY” (arta războiului, II).

Autoreferenţialitatea poetică se ascunde subtil în poe-
mele lui Romulus Bucur, mai ales în substanţa agonistică
a celor din arta războiului V, VI, VII, din artă poetică, din
o farfurie cu brînză şi roşii, din muzica păşind în vîrful de-
getelor ş.a. Poemele ultimei secţiuni sunt meditaţii pe tema
efemerităţii, a morţii, ele completează gamele tristeţii di-
fuze din primele secţiuni fără a idealiza sau a absolutiza
rolul poeziei/ poetului, ci notînd un performance existen-
ţial crud, sceptic, ironic, cu modulaţii lirice autentice, de
mare frumuseţe (ex. bilanţ, uşor de zis destin, cîntec, nel
mezzo del camin, golul unei zile de toamnă, moartea vine
într-o zi cu vînt ş.a.).

Arta războiului este un dosar al rezistenţei, dar şi fragi-
lităţii umane, un repertoar complex de stări, imagini, ipo-
teze, măşti, portrete şi autoportrete compuse din frînturi,
rememorări, fulguraţii, imagini insolite, proaspete şi vii,
imagini ce amintesc de „greutatea cernelii pe hîrtie”, de
„consistenţa”, de „gustul cenuşii” („viaţa ta ca o boabă de
strugure strivită pe limbă” sau „portretul tău brodat pe o
batistă/ ce lutură îndepărtîndu-se/ în seara ca o pîlnie de
sticlă verde”). Bref, Arta războiului este un ghid poetic/
manual de război pentru orientarea soldaţilor neoiţi ce
vor veni pe acelaşi teren de bătălie... şi care vor trebui să
dovedească o disciplină & virtuţi asemenea.

*Romulus Bucur, Arta războiului. Poeme vechi & noi,
Ed.Tracus Arte, Bucureşti, 2015
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Drumul de la poezie la proză al lui Cosmin Perța nu
este chiar unul obișnuit. Numeroși poeți încearcă să scrie
roman utilizând mijloacele poeziei. Ceea ce rezultă e un
fel de hibrid prin care, de cele mai multe ori, se ratează
ambele genuri. În cazul lui Cosmin Perța, lucrurile nu stau
deloc așa. Și asta nu pentru că el ar reuși să producă un
limbaj artistic radical diferit de cel al liricii, ci pentru că
în cazul său asistăm la o altfel de metabolizare a poeziei.
Conținuturile prozastice și cele poetice sunt interdepen-
dente, formează un întreg. Metabolizarea aceasta la diferite
grade a lirismului susținută de un background narativ bine
închegat deschide o perspectivă analitică asupra romanului
În urmă nu mai e nimic* (Polirom, 2015). Voi face referiri
și la Teoil și Câinele de lemn (Herg Benet, 2012), scriere
în proză subintitulată, în manieră gogoliană, poem. Între
cele două cărți există numeroase legături, unele evidente,
altele mai subtile. 

În cea mai recentă carte a sa, Cosmin Perța abordează
o temă extrem de riscantă. Cea a evoluției spirituale. Nu
avem de-a face cu prezentarea unui destin dintr-un punct
A într-un punct Z. Nu este vorba, cum se întâmplă de
multe ori, despre descrierea unui eveniment zguduitor care
să atragă după sine un alt mod de percepție a realității și 
a sinelui. Nu se pune problema vreunei revelații mistice
menită să modiice substanțial iința. La Cosmin Perța
credința și necredința sunt aproape unul și același lucru.
Din acest motiv tema capătă greutate și consistență. 

Narațiunea romanului începe abrupt cu tot felul de 
rememorări accelerate ale unor evenimente de la vârsta
copilăriei. Debutul scrierii pare ușor dezlânat. Autorul
alege un punct oarecare de pe axa temporală a istoriei sale
și își dă frâu liber imaginației. Pe parcurs, evenimentele 
se coagulează, se ordonează, capătă claritate. Impresia de
dezordine epică dispare. Cosmin Perța știe foarte bine cum
să-și atragă cititorii. Incipit-ul romanului este o dovadă în
acest sens: „Când capul desprins al bunicului s-a rostogolit
pe pământ, zeci de vrăbiuțe care își făceau baia de praf s-au
împrăștiat care-ncotro. Era totuși destul de cald pentru în-
ceputul lui mai. […]. Drumul până la spital cu capul
bunicului lipit strâns de gât, înmormântarea au trecut cu
totul pe lângă mine. De la înmormântare îmi amintesc
prăjiturile și că a fost grozav de multă lume, sute de oa-
meni, și toți aveau ceva să-mi spună și mă mângâiau de
parcă eu aș i mortul”. Nu am transcris întâmplător aceste
rânduri. Se poate observa, cred, cu ușurință o tehnică a
autorului de a alterna lucrurile șocante cu observațiile

mărunte ale vieții de zi cu zi. Tragicul este perceput dintr-o
perspectivă a absurdului ce funcționează ca un criteriu de
ordonare a lucrurilor. Motiv pentru care absurdul este bine
tolerat de realitatea imediată.

Tematica romanului – despre care am spus deja câteva
cuvinte – devine observabilă încă din primele pagini:
„Locuiesc lângă o biserică, dar aseară m-am nimerit într-o
mansardă cu dracu’ la masă. […]. Casa dracului avea trei
camere, în bucătărie fata dracului și mătușa ei tricotau.
Am stat pe scaun în fața lor și am băut ceai, ne priveam
de sub sprâncene, era sioasă fata dracului și a naibii de
frumoasă”. Am introdus-o în discuție pe această „fată a
dracului” pentru că ea – ca personaj misterios, ambiguu,
abia schițat – joacă un rol foarte important în economia
scrierii. Face legătura între temă și desfășurarea narativă. 

Micile „istorii” de familie conțin o anumită doză de fa-
bulos. Toate personajele sunt ieșite din rând, au un ceva
al lor care le face memorabile, deși ele nu persistă mult
timp în prim-planul scrierii. Ca să folosesc un clișeu critic
și, în același timp, să mă detașez de el, aș spune că autorul
imaginează un roman al formării, dar cu semn contrar.
Bogdan-Alexandru Stănescu remarcă în textul său de pe
coperta patru a cărții: „Mărturia icțională a lui Cosmin
Perța începe ca un roman al formării și se încheie ca roman
al de-formării”. La această deformare mă voi referi și eu în
cele ce urmează. Personajul-narator capătă consistență și
viabilitate tocmai prin lipsa lui de liniaritate și de pre-
dictibilitate. Copilăria și adolescența sunt perioade ale des-
coperirilor sinistre. Lucrurile din jur capătă o cu totul altfel
de reprezentare văzute de acest personaj-narator alat în
continuă transformare. La un moment dat acesta ală că
nu e botezat: „Eu chiar nu sunt botezat? Am întrebat-o pe
mama. Nu, nu ești. Dar de ce ești atât de mirat? Ți-am
făcut un bine. De ce să te înregimentez eu fără voia ta unei
religii despre care nu știi nimic și pe care poate nu o
dorești? Familiile de intelectuali trebuie să le ofere libertate
copiilor lor, în primul rând libertatea de a-și alege propria
religie și propriul drum în deplină cunoștință de cauză”.
Statutul de persoană excepțională, provenită dintr-o ge-
nealogie de persoane excepționale, face ca protagonistul să
își dorească o existență normală. Dar normalitatea e o
chestiune relativă, iar în romanul de față ea capătă valențe
dintre cele mai neașteptate.

O particularitate a scrisului lui Cosmin Perța, ce nu tre-
buie pierdută din vedere, este aceea că el numește realită-
țile din jur cu ajutorul unor metafore înțelese în literalitatea
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lor. Așadar, lumea din jur nu e văzută ca o proiecție a unei
fantezii, ci ea preexistă deja îmbogățită sau, dimpotrivă,
redusă prin felul în care e numită. 

Cel care citește mereu din Filocalia, precum și din alte
scrieri religioase, capătă o perspectivă mai largă asupra pro-
priei existențe și a legăturilor subtile dintre lucruri. Con-
vingerile sale îl fac să nu se mai poată înregimenta cu
adevărat în nici un sistem. Dar, în aparență, el își dorește
acest lucru și face câțiva pași în această direcție. Se călu-
gărește și începe să practice rugăciunea inimii, una dintre
cele mai puternice rugăciuni din câte există. Lumea exteri-
oară și evenimentele care vin peste el sunt trecute printr-un
iltru al conștiinței, o conștiință amprentată de practica
isihastă: „Rugăciunea trebuie să ie continuă, îmi spunea
părintele Sofronie. Numai așa ne putem curăța și atunci
ne vom schimba cu totul. Un om curat este unul eteric,
unul care trăiește și în lume, și în afara ei, în Domnul, îmi
spunea părintele, și spre asta trebuie să tindem și noi.
Rugăciunea inimii este cea mai scurtă cale. Pe măsură ce
progresăm devine tot mai greu, dar e cea mai scurtă totuși,
zicea. La început nu avem cum să avem calitate, la început
trebuie să avem cantitate, să spunem Rugăciunea inimii
neîntrerupt, cât de mult putem, apoi ea se va culcuși în
inima noastră și se va rosti singură, cantitatea se va trans-
forma în calitate de sine, prin puterea lui Dumnezeu, zicea.
Și atunci va i lumină veșnică și în noi”. Nu am transcris
întâmplător acest fragment. Întâmplările ca atare sunt sur-
prinse în dezordinea lor, ele apar și dispar ca niște lash-uri
intermitente. Asta și pentru că, am impresia, autorul nu
are suicientă răbdare să construiască un ediiciu narativ
mai complex. Dar nu asta e miza lui. Din punctul de ve-
dere al construcției, Cosmin Perța încearcă să transforme
cantitatea în calitate. Tablourile numeroase, dar disparate
și oarecum eliptice prind consistență. Poveștile se conta-
minează, încep să-și spună ceva unele altora.

Teoil a renunțat la viața lumească pentru cea monahală.
Dar și aici se dovedește a i în răspăr cu sistemul. Învăță-
tura pe care o primește la mănăstire îi stimulează gândirea
critică. Este și nu este în credință. Acest personaj își dove-
dește viabilitatea prin disidența sa, prin viața sa interioară
de o pasionalitate aproape demonică. Despre ultimii ani
de viață ai lui Teoil am putea ala mai multe din Teoil și
Câinele de lemn, carte publicată cu trei ani mai înainte:
„Mă caut în registru și mă găsesc: numele meu nu con-
tează, pseudonimul meu este Teoil, sunt un funcționar al

Instituției, despre ultimii ani ai existenței mele s-a scris deja
o carte, aceasta este despre primii mei ani”.

Parabola Instituției e componenta cea mai reușită a ro-
manului. Practic autorul întoarce lumea pe dos și o rese-
mantizează în cadrul acestei entități enigmatice. Instituția
înglobează totul. În încercarea de a-i aproxima natura, scri-
itorul produce tot felul de deiniții ale acesteia. Deinițiile
sunt însă neputincioase. Încearcă să confere lucrurilor o
anumită ixitate, un statut deinitiv, ceea ce intră în con-
tradicție cu natura profundă a vieții: „Puterea Instituției
stătea în nesfârșirea ei. Din afară, clădirea aceea de lemn
și cărămidă nu părea cine știe ce, dar odată intrat înăuntru
nu mai știai pe unde s-o apuci. Funcționarii bezmetici
roiau care-ncotro. Unii cu foi, alții cu pahare de vin, alții
cu femei după ei. Unii chiar cu copii și neveste și amante.
Majoritatea își mutaseră cu totul casele în imensa Insti-
tuție. Trăiau, respirau, mâncau, făceau sex odată cu ea,
prin ea, pentru ea. Cel mai interesant lucru însă era că în
Instituție nimic nu era clar. Totul, dar totul trebuia să ie
obscur sau clarobscur”. Cu ce am putea echivala această
Instituție? Poate cu un uriaș templu al omului – omenesc,
preaomenesc – în care forțele binelui și cele ale răului gu-
vernează iința în aceeași măsură. Confundarea individului
cu Instituția echivalează cu o pierdere de sine. Dar omul
se poate ridica din infernul personal și merge mai departe
chiar dacă „în urmă nu mai e nimic”. Teoil e de neimagi-
nat fără „fata dracului”, care îi relativizează acestuia toate
„adevărurile” la care ajunge. Anomaliile sale, deformările
de care suferă îl individualizează ca persona, dar îl secătuiesc
până la extincție ca persoană: „eu eram un om anormal, o
abominație, care nu avea sentimente, cu un singur sim-
țământ, ura, și acela îndreptat către Instituție, care trăia
într-un scenariu fantastic, delirant și amenințător”.

În cartea sa din 2012 – unde protagonist era Teoil Bar-
bălată – există următorul motto din Roland Barthes: „Scrii-
torul este o persoană a cărei menire nu e de a da răspunsuri,
ci de a pune lumii întrebări”. Și, după cum spuneam, cre-
dința și necredința sunt aproape unul și același lucru, iar
autorul reușește prin acest roman poematic și dialogic să-și
ale propriul său mijloc de a se situa în lume și în propriul
scris, punând preț mai mult pe dileme decât pe certitudini. 

*Cosmin Perța, În urmă nu mai e nimic, Editura Polirom,
Iaşi, 2015
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Dat iind că despre unii autori români s-a scris masiv,
atunci când opera lor este rediscutată trebuie creat un nou
context, ori adâncit cel de până atunci. În Vârsta de Fier
în lirica lui Alexandru Philippide*, Mircea Bârsilă adân-
ceşte cercetarea până la hotarul extrem al mitologiilor. Isto-
ricul literar este, aşa cum se ştie, un adâncitor de sfredelire
medie, punctul său forte iind enciclopedismul sclipitor.
Vreau să adaug că „sclipitor” în cazul lui nu înseamnă atât
ésprit de inesse, cât unele alăturări şi interpretări capabile
să arunce apă vie peste cunoştinţe cam răposate.

Urmărind trecerea de la „Vârsta de Aur” la „Vârsta de
Fier”, adică din lac în puţ, teoreticianul observă că există
două abordări: miturile pesimiste, care plasează Vârsta de
Aur în trecut, şi miturile optimiste, care o întrezăresc în
viitor. În variantă europeană, domnia lui Saturn este o
amintire sau o speranţă.

Informaţia mitologică este zdrobitoare şi stăpânită 
dibaci. Comparativistica în acest domeniu relevă similitu-
dini fascinante. În mitologiile pesimiste, inteligenţa, mo-
rala, dimensiunile trupului şi longevitatea speciei umane
se diminuează peste veacuri. Dar dincolo de informaţie,
discutarea datelor este cea care dă măsura gândirii, iar 
Mircea Bârsilă contrazice sumedenie de gânditori, oferind
propria perspectivă. Aceste contraziceri nu ţin atât de do-
meniul teoreticului, cât de cel al interpretării pe text, fapt
ce salvează cartea de la ilosofări căznite, aşa cum sunt ele
practicate de eseiştii publicaţi mai cu seamă de o editură
umanissimă.

Aşadar, interpretarea poeziei philippidiene începe din
ucronie, din illo tempore, folosind „funcţia sărbătorească a
memoriei”, cum ar i spus Paul Diel, în enumerarea topo-
surilor fericirii nu intră nicio referire propriu-zisă la creaţia
poetului român. Abia după pagina 50 se plonjează fără
avertisment în hermeneutica poeziei.

Ni se va vorbi, astfel, despre daimonii superiori (epi-
chtonieni) din epoca Arcadiană, despre daimonii subpă-
mânteni (hypochtonieni) din Vârsta de Argint. Până la
urmă, pentru a degusta pe deplin cartea, e bine să ne lăsăm 
purtaţi de talazurile de erudiţie, ca şi cum am asista la un
curs inspirat de mitologie. Oamenii de argint – căci la ei
rămăsesem – sunt numiţi de Hesiod „fericiţi muritori 
subpământeni”. Ei vor i urmaţi de oamenii „Vârstei de
Bronz”, copii ai nimfelor ce locuiau în frasini.

Bucuriile Pandorei

Universul poetic al lui Philippide este marcat de oferta
Pandorei („toate darurile”), numită de Hesiod „un rău 
frumos, reversul binelui”. Vârsta de Fier predomină, cu
îmbătrâniri premature şi muncă. Un cutremur cataclismic
schimbă sensul de rotaţie al planetei şi vârstele încep să
curgă invers. Reversibilitatea temporală face ca animalele
să nu se mai nască din pământ (sursa divină), ci unele din
altele. Inventivitatea omenească s-ar datora handicapurilor
izice şi rupturii de natură. Omul căzut a avut nevoie de
mijloace artiiciale pentru a putea supravieţui într-o lume
care nu mai exista armonic. 

Viziunea philippideană este mai aproape de cea hesio-
dică decât de cea vergiliană din Bucolice, ori de cea din Idi-
lele lui Teocrit. Lumea nu mai arată ca o Arcadie, peisaj
ideal („Locus amoenus”, „locus periucundus”), care era
mai curând o amintire despre natură (A. Pleşu, Pitoresc şi
melancolie). Natura retorizată era populată cu nimfe, cio-
băniţe şi cântece. Graţia, în viziunea lui Rosario Asunto
din Peisajul şi estetica, propunea o „sărbătorească laicizare
a sacrului” prin estetizare. Vârsta de Fier va i caracterizată
de orientarea contestatară a prometeismului. Dacă la ori-
gini termenul de paradis ar i desemnat o grădină închisă,
după abateri şi impietăţi raiul se dizolvă în devenire şi 
diicultăţi.

Promoteu ar i fost unul dintre cabiri, demoni ai focului
în mitologia pelasgilor. Dacă el este o zeitate chtonică, în
relaţie cu Demetra, iul său, Iapet, apare ca un erou civili-
zator ce le descoperă oamenilor răsăritul şi apusul (astro-
nomia), matematica, literele, medicina, ştiinţa prevestirilor,
şi le-a dăruit memoria. Încă Vârsta de Fier omagia darurile
zeilor. Ceva mai târziu, la Sofocle, civilizaţia este un câştig
al eforturilor umane. Metoda devine inductivă: de jos în
sus. Cunoaşterea nu mai este nici măcar luciferică, Pro-
meteu iind celebrat în antichitatea greacă sub chip de pur-
tător de lumină, lampadofor (lucifer, în latină). Lumina lui
Prometeus este una speciică titanilor, subterană, în vădit
contrast cu cea celest-raţională emisă de Zeus: elanul civi-
lizator este unul compensator; în schimbul armoniei 
naturale pierdute; deci nu o fericire sau o dovadă de supe-
rioritate. Recurgerea la focul minţii va favoriza valorile 
utilitare de acum încolo. Mircea Bârsilă se foloseşte de 
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teoreticieni „anti-civilizaţionali” precum René Guenon
(Criza lumii moderne) sau de Henri Bergson pentru a
opune inalismul utilitar propus de Prometeu orizontului
estetic susţinut de Orfeu. Platon însuşi, în Legile (680-
679c) lăudase adamismul şi dezavuase praxis-ul, emipiris-
mul. Dacă Eschil îl relansase pe Prometeu ca titan ce se
jertise pentru binele omenirii, cinicii, cum ar i Lucian din
Samosata (în Prometeu şi Caucazul) l-au descris ca pe un
înger căzut avant la lettre.

Modernism şi/sau romantism negru

J.P. Vernant îi vede pe titani ca agenţi ai dezordinii şi
lipsei de măsură. De altfel, toată poezia lui Philippide este
rezultatul pedepsei post-hybris. Cum unele mituri pelasge
derivă specia umană din Titani, e lesne de înţeles atracţia
aceasta către fructul oprit şi fructul olimpic. În urma că-
derii, unele mitologii/religii evidenţiază feminizarea între-
gii specii, aşa cum se întâmplă cu Epopeea lui Ghilgameş şi
cu Biblia.

Apropindu-se tot mai mult de lirica în sine, Mircea 
Bârsilă îi dă dreptate lui N. Manolescu referitor la pseudo-
alegoriile din poezia philippidiană. Aici nu ar interesa dez-
legarea simbolurilor, ci echivocul lor.

Temele se topesc în motive. Unul dintre ele este timpul,
care la Philippide ar devia înspre un „onirism lucid”, ceea
ce-l va şi determina pe G. Călinescu să-l declare un susţi-
nător al clasicismului „substanţelor eterne”. Deşi poemul
La marginea de noapte a vieţii utilizează mai curând ima-
ginea unei centripete baroce: „Ca melcu-n răsucita lui chi-
lie/ M-ascund în falduri de melancolie”.

Modernismul unor versuri s-ar reflecta în categoriile 
negative, anume alienarea şi spleen-ul: „M-am săturat de
mine până-n gât./Privesc în sulet – casc – şi mi-i urât”
(Comentarii). Melancoliile şi scepticismele din versuri s-ar
răsfrânge într-un epi-iect (latinescul iacere – „a arunca”),
ce vizează constant întoarcerea, revizitarea. Aceasta ar i
tentaţia anamorfotică a poetului, care îşi desfăşoară faldu-
rile somptuoase sub un coral tragic al multiplelor glasuri.
Multiplicarea individuaţiei şi perspectivismul dau o notă
modernistă acestei creaţii ce pare, la o primă citire, fasci-
nată de romantismul negru. Cercetătorul sesizează şi tea-
tralitatea eului-mausoleu ce asigură prezentiicarea trecutului.
Îndemnul din Întâlnire nu oferă şi direcţii: „Sunt vremuri
încâlcite. Sari din ele!”. 

Apocalipsa mutilată

Viitorul acestui univers prometeic ar i unul crepuscu-
lar, reprezentat nesigur, în zig-zag. Civilizaţia îşi asumă un
statut golemic, fantomatic, ceea ce stârneşte reacţii scep-
tice: „În balta omenirii scuip larg şi liniştit”.

Dezabuzarea, totuşi, nu este posibilă, întrucât situaţiile
canibalice (Northrop Frye), întemeiate pe tortură şi muti-
lare, sunt nenumărate. Această lume „gheboasă de trecut”
ar i marcată de decăderea temporalităţii – categorie cali-
tativă, în viziunea Sfântului Augustin –, la stadiul canti-
tativ al temporaneităţii. 

Traumatizat va i şi peisajul, care va acumula cadre 
saturniene: sterile şi dezolante. Lumea îmbătrâneşte ire-
versibil, iar soarele ia înfăţişări hidoase ori epuizate: „Soa-
rele-n chip de bubă rea/Se sparge-n ceafa zării, peste deal”
(Exerciţiu), „Pe-un deal, la margine de târg, umlat,/ Şi
vânăt, soarele s-a spânzurat” (Frontispiciu), „Bătrânul Soare
orb trăieşte încă” (Apus de toamnă), sau „Stătea pe cerul
limpede-agăţat/ Un fel de soare alb şi lăbărţat/ Bulboană-n
cer de şapte ori mai mare/ Decât obişnuitul nostru soare”
(Prin nişte locuri rele). 

Fără îndoială, Alexandru Philippide este cel mai apoca-
liptic poet al nostru. În creaţia lui poetică, temele roman-
ticilor sunt exacerbate până la intensităţi expresioniste.
Negaţia, oraşul blestemat, pactul cu diavolul şi obsesia 
dublului sunt jaloane pe drumul către tragedii prometeice
şi faustice. Anti-avangardismul poetului s-a concretizat în
viziuni limpezi ca metodă, dar profunde. Tradiţionalismul
metodei, în evident refuz faţă de transformarea poemului
într-un obiect liric depersonalizat prin experiment formal
– aşa cum solicita în acele timpuri Noua Critică americană
– a fost total răscumpărat de vizionarismul obscurizant şi
demonic. Poate că nu s-a studiat îndestul gradul în care
Philippide a adâncit macabrul şi carnavalescul haşdeiene,
dincolo de sugestiile preluate de la simboliştii blestemaţi.

Studiul întreprins de Mircea Bârsilă este o delectare nu
atât pentru ilologi, cât pentru intelectualii veşnic în cău-
tare de perspective enciclopedice şi hibridizante; întrucâtva
ecumenice. 

*Mircea Bârsilă, Vârsta de Fier în lirica lui Alexandru
Philippide, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2014
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Robert Elekes (n. 1985) este doctor în ilologie cu o 
lucrare despre literatura de expresie germană din România
perioadei comuniste, profesor la Facultatea de Litere din
Brașov, poet, dar și actor. aici îmi iau dinții-n spinare și
adio*, debutul său în poezie, e un volum original, atipic și
greu de etichetat ori de încadrat în tipare și, tocmai de
aceea, o binevenită gură de aer poetic proaspăt.

Literatura ca stomatologie, poezia ca soluție sigură,
aseptică și inevitabilă pentru dureri, infecții, traume pare
a i ideea centrală a volumului, maxilarul inferior care
păstrează întreagă și recognoscibilă izionomia chipului lui
Patrocle Truță și, prin el, izionomia oricărui alt ego.
Elekes face astfel o reîntoarcere la corporalitate, la iziolo-
gie în fapt, la pura și dizgrațioasa anatomie, alegându-și
ca metafore reprezentative lumea ca o gură stricată: „Po-
vestea gurii dumneavoastră ar putea să ie fără probleme
cea a întregului univers” și endodonția (omorârea nervului)
ca intervenție salutară. Suferința ia aici ie forma durerii
acute, ascuțite, țipătoare, ie pe aceea a amenințării latente,
a septicemiei existențiale ca ucigaș silențios: „Acum se uită
în oglindă și simte durerea cum curge prin toate circuitele
trupului său, ca un fel de energie întunecată care-i încarcă,
încetul cu încetul, creierul cu moarte, deși pe fața lui nu
vede nici o umlătură, nici o grimasă, nici o urmă.”. Abce-

sul dentar este –
alăm din chiar pri-
mul rând al cărții –
„unul dintre lait-
motivele incontes-
tabile ale vieții lui
Patrocle”. Viața
personajului – pre-
zentă ori trecută și
readusă în atenție
prin intermediul
memoriei – stă sub
semnul infecției,
al unei stări febrile
și surd-dureroase,
care proliferează în
organism și în lume,
la fel cum limbajul
proliferează în ver-
surile volumului lui
Elekes. 

Imaginea liftului se ală în legătură directă cu operația
invazivă pe care Dr. Cocoradă o efectuează în gura lui Pa-
trocle, dar și cu actul sexual ratat dintre Gabriela și „eroul”
cărții. Cele trei personaje sunt intim legate prin mișcări
ascensionale și descendente. Liftul în care se ală Patrocle
urcă până la etajul 21, dar în tot acest timp nouă ni se
povestește prăbușirea în sine a personajului, povestea sa de
viață în rewind, ajungându-se până la geneza lui, întrețe-
sută cu dorința suicidală de a i una cu totul. Venirea pe
lume a lui Patrocle, născut în fabrică – „Patrocle se născuse
pe această bandă rulantă industrială redusă la nemișcare”
–, este înconjurată de un aer de narațiune legitimatoare,
de mit despre facerea lumii, prăbușit în colbul realității
comuniste, desacralizat de mâinile păgâne ale portarului
Atanasie (cum-altfel-decât) Groparu. Cu toate acestea, Pa-
trocle rămâne un mic zeu în lumea creată de Robert
Elekes, coborât de undeva din cerul gurii, un Mesia care
nu poate salva pe nimeni, nici măcar pe sine, și poate că
nici nu vrea. Într-o lume populată de iguri reprezentative,
de eroi, numele de Patrocle, când nu va i asociat cu Lizuca,
ne va duce cu gândul la acela care ar i putut i Ahile, dar
nu a fost. 

Totul în acest volum pare a i orientat, vectorial, înspre
ceva, însă imaginea generală e, în fapt, una circulară și
repetitivă, dar niciodată complet desăvârșită. Morții sunt
aici lori, cum este cazul în „Bioilm”: „e primăvară și pre-
tutindeni / morții încolțesc și înloresc”, iar epitaful nu-i
sfârșitul, pentru că după el mai urmează o poezie. Impresia
e una de cerc imperfect închis și de oboseală perpetuă. Nu
există sfârșit, nimeni nu cunoaște acea împăcare – al cărei
echivalent în limba engleză este atât de semnificativul 
closure – care îți dă certitudinea că totul este temporar, deci
suportabil. Morții nu au odihnă aici. Sunt plimbați din
mână în mână, vânduți, furați, dăruiți, aruncați, jucați în
picioare, digerați, împrăștiați de vânt ori de sularea unui
alt viitor mort-loare. S-a vorbit, pe bună dreptate, de un
Bacovia care ne face cu ochiul de undeva dintre rândurile
din „Bioilm” și nu numai. Imperfecțiunea aceasta e atent
studiată și construită pentru a se completa cu arhitectura
volumului și cu „imaginarul schizoid” – în chiar cuvintele
autorului – al poeziei.

Pe lângă epicul Patrocle Truță, mai întâlnim aici două
alte personaje bine deinite și care vin la pachet cu
micuțele lor istorii personale și obsesii. Doctorul Sorin
Cocoradă, obișnuit să-și joace zilnic multitudinea de euri
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banale – „apoi joacă rolul colegului, apoi pe cel al men-
torului. în pauza de masă, joacă rolul poetului de recreație”
– și care nu mai știe cum să facă să se descotorosească de
ele și să „iințeze” de unul singur, e un personaj cu un ușor
iz kafkian, absurd și aseptic, compatibil cu existența și ca-
vitatea bucală septică a lui Patrocle. G. Gabriela; pe de altă
parte, e dublul feminin al personajului central, un fel de
Tina pentru Leonul lui Robert Elekes, pentru că nu doar
accentul pe corporalitate și poetica durerii îl apropie pe
autorul volumului de Gheorghe Crăciun, ci și această
abordare a dualității masculin-feminin. Deși de sine stătă-
tor, Patrocle nu ar mai i Patrocle fără Gabriela. Atunci
când, ire de poet cu capul în nori, Patrocle se desprinde
de realitate ca un balon cu aer cald, ea e cea care îl ține de
picioare. Și, așa cum Patrocle rememorează cu candoare
epoca dinților de lapte necorupți de caria vieții adulte, și
G. Gabriela are nostalgia copilului care nu mai este și a
copilului pe care probabil că nu-l va avea niciodată: „o
vede pe fetiță la picioarele ei, uitându-se în sus la ea. o vede
băgând o mânuță în gură. o vede rupându-și doi dințișori
de lapte de sub cerul gurii și întinzându-i Gabrielei
șoptindu-i sâsâit / știu că dinții de lapte sunt dulciurile
tale preferate.”. Povestea lui Patrocle Truță se vrea a i una
exemplară. El e ca toți oamenii și nu e, în același timp,
iind ceva mai mult, ceva mai special, ceva la care ne
putem raporta, dar nu putem egala. Patrocle Truță e alesul,
e the chosen one. Dr. Cocoradă nu e nimic, iind prea multe
în același timp, el se pierde pe sine și ține locul unei
mulțimi de oameni, iguranți cu toții. În schimb, dintre
toți trei, G. Gabriela e cea mai umană, cea mai palpabilă,
personajul cu cea mai multă carne pe oase, la propriu și la
igurat, dacă ne gândim la ceaiul diuretic pe care îl con-
sumă diminețile. Ea, mai mult decât Patrocle, înregistrează
ce se petrece în universul-gură, iind nu atât de absorbită
de propria-i interioritate, pe cât este eroul Truță. Ea se
plimbă prin supermarket, pe stradă, printre oameni, la
muncă, înfășurându-se în cotidian ca în niște foi de varză
murată. Tot ea este spectatorul privilegiat căreia i se
povestește legenda nașterii lui Patrocle chiar din gura lui
Patrocle.

Unde există infecție există și tratament. Și unde există
tratament există și vindecare. Sau cel puțin așa stau lucru-
rile în teorie. Tratamentul lui Patrocle are loc în cabinetul
Dr. Cocoradă. Doar că atipicul stomatolog nu-și ceartă
pacientul pentru dezastrul care este cavitatea sa bucală, ci
dimpotrivă, îl felicită și îl încurajează: „Ca dentist, eu am
sarcina de a îngriji, de a păstra în viață această minune a
naturii și nu de a o transforma într-un deșert de plastic și
ciment.”. Doctorul nu-i scoate lui Patrocle dintele, ci doar
îi omoară nervul, pentru a-i estompa durerea. Caria va
prolifera astfel, în mod natural, și va roade gura lumii, cu

tot cu cerul ei. E o lipsă generalizată de calciu în lumea lui
Patrocle, lucru care duce la șubrezirea acesteia, la o osteo-
poroză a scheletului osos care ține universul în picioare:
„în loc de spinare / ne ține pe toți / o ruină.”.

Muzica joacă un rol hotărâtor în încercarea de a încetini
procesul de eroziune. Playlistul lui Patrocle – „Awesome
Mix 28/La dentist” – e menit să-i calmeze frica – de den-
tist și de viață – și să-i atenueze suferința. Patrocle are
playlist-uri pentru iecare dintre „tortúrile sociale” la care
este supus. Și G. Gabriela folosește metoda. Muzica e 
o anestezie care ține departe durerea, păstrându-ne însă
conștienți de noi, spre deosebire de anestezia din „Extracție”,
unde Patrocle experimentează, la modul psihedelic, sen-
zația de decorporalizare, plutind „pe deasupra lumii ca un
balon”, privindu-și „corpul intrând într-un KFC”, împins
probabil în coaste de un acces de foame. Muzica și per-
formance-ul joacă un rol important în poezia lui Robert
Elekes și cine a asistat la unele dintre serile lui de poetry &
jam sessions, poate să conirme acest lucru. Autorul e un
beatnic de la poalele Tâmpei care-și scrie și el propriul său
poem manifest („hip-hop socio-critic cu inluențe melodice
din folclorul românesc”), doar ca să arate că poate: „am
văzut cele mai bune minți ale generației mele/ împotmo-
lite / în unsoare pixelată, cu un pa și pularevedere în gând/
și un ecran înipt în ochi, umblând printre / fantome fos-
forescente, pe străzi scuipate, pe căi bătute […] care da,
într-adevăr au trecut prin Facultate S.r.l. înghesuiți / în
cămine ca niște evrei în tren spre Auschwitz,/ hipsterarle-
chini sinți cu cearcăne kafkanii și părul duhnind / Parlia-
mentiu recitând Budila lui Mușina în toaleta sexului/ opus”.
Tot ginsbergian e și amestecul de proză și poezie din aici
îmi iau dinții-n spinare și adio, versul lung, proliic. Cu-
vintele se aglomerează, se strâng unele în altele, se împing
și se îmbrățișează într-un univers poetic neosuprarealist:
„Vrea să își scoată bricheta din buzunarul de la pantaloni
și scoate din greșeală imaginea dintelui său de lapte înipt
în rana tatălui său. Își aprinde țigara cu această amintire și
o trage în piept.”.

Anti-clișeic, anti-kitch, impredictibil, Patrocle ia totul
pe bune, ironizând în același timp totul și mai ales pe sine.
Umorul negru al cărții este desăvârșit de ilustrațiile sem-
nate de Roxana Târziu, adevărate lucrări de sine stătătoare,
care, împreună cu poeziile, fac din volumul de debut al
lui Robert Elekes una dintre cele mai frumoase și mai bine
concepute apariții editoriale ale anului 2015, airmație
susținută și de premiile pe care aici îmi iau dinții-n spinare
și adio le-a primit, printre care și Premiul Național de
Poezie „Mihai Eminescu” – Opus Primum.

*Robert G. Elekes, aici îmi iau dinții-n spinare și adio,
Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2015
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Atras de literatura poliţistă încă din adolescenţă, 
Fernando Pessoa a imaginat un autor de romane poliţiste,
Horace James Faber, şi un comentator al prozelor lui Faber,
Charles Robert Anon. În texte precum e Case of the 
Science Master, Stories of Imagination şi Histoires d’un
raisonneur, inluenţa unor maeştri ai prozei poliţiste, mă
refer aici în special la Sir Arthur Conan Doyle şi Edgar
Alan Poe, este evidentă. De altfel, Pessoa, de-a lungul tim-
pului, în tentativele sale de a scrie proză poliţistă, nu se va
îndepărta de aceste modele, creând, în cele din urmă, un
personaj care, prin tipul de raţionament, dar şi prin atracţia
pentru cele mai stranii întâmplări, aminteşte atât de Sher-
lock Holmes, cât şi de C. Auguste Dupin. Este vorba despre
Abílio Fernandes Quaresma, „descifrator de şarade”, după
cum el însuşi se caracterizează. 

Proza poliţistă a lui Fernando Pessoa este una, însă, oare-
cum atipică, observaţie conirmată pe deplin şi de pove-
stirile din volumul Quaresma, descifrator* (traducere de
Dinu Flămând), povestiri al căror protagonist este Abílio
Fernandes Quaresma. Dacă Sherlock Holmes, personajul
lui Sir Arthur Conan Doyle, nu reuşeşte, în ciuda agerimii
sale intelectuale, să rezolve un caz fără a cerceta locul faptei/
crimei şi fără a evita confruntările, uneori violente, cu făp-
taşii, Quaresma, în schimb, descifrează misterul din spatele
celor mai stranii cazuri fără a avea nevoie să se deplaseze
din cămăruţa sa modestă din Lisabona de început de secol
XX. Orice infracţiune este, pentru el, o problemă mate-
matică – sau o şaradă – a cărei rezolvare este conţinută în
ea însăşi. În fapt, povestirile din Quaresma, descifrator con-
irmă modul în care Pessoa deinea calităţile unei bune
proze poliţiste: „Povestirea poliţistă ideală este cea în care
faptele îi sunt expuse cititorului şi în care detectivul rezolvă
problemele fără să utilizeze nimic altceva decât aceste
fapte, adică fără măcar să se mişte din fotoliu”. Într-adevăr,
Quaresma, în demersurile lui de descifrare, face apel în
mod special la fapte, fapte trecute prin iltrul unui „raţio-
nament rece şi luid”, evitând total „interpretările de fapte”.
„La el, claritatea mentală a atins delirul”, mărturiseşte,
într-un preambul, cronicarul cazurilor descifrate de Qua-
resma, cronicar ce deţine rolul unui doctor Watson. Iată
cum acelaşi cronicar îl descrie, în rândurile de început ale
volumului, pe straniul descifrator: „Şarade, probleme de
şah, tot felul de încâlceli matematice şi geometrice, el din

toate acestea se hrănea şi trăia cu ele cum trăieşti cu o fe-
meie. Plăcerea lui abstractă o constituia raţionamentul
aplicat. Camera de pe Rua dos Fanqueiros, căreia îi de-
venise la fel de idel pe cât de idel era renunţării sale la
viaţă a cunoscut orgii de pătrundere şi înţelegere a soluţi-
ilor pe care nici un împătimit al cărnii nu le-ar putea egala
în propria lui experienţă”. 

Pessoa încearcă, iată, să-i confere o consistenţă perso-
najului său. I se dă o adresă, nu lipseşte din proze nici des-
crierea sa izică, îi sunt surprinse ticurile (de gândire,
verbale, de comportament), este dezvăluită marca de tutun
pe care îl fumează în cantităţi deloc mici – tutunul Peralta.
De asemenea, Sherlock Holmes, modelul evident, cred eu,
după care a fost creat Quaresma – deşi s-ar putea spune,
pe de altă parte, la fel de îndreptăţit, că modelul principal
a fost Pessoa însuşi –, are o adresă deja celebră, 221B Baker
Street, unde fanii i-au trimis numeroase scrisori încă din
timpul vieţii lui Conan Doyle, este consumator de opiu
şi un fumător înrăit de pipă. Mai mult, este şi un bun
boxer, având o condiţie izică de invidiat, ceea ce îl face
un adversar redutabil pentru orice infractor. Şi da, Sher-
lock Holmes, asemenea lui Quaresma, este un adept al
raţionamentului pur. Totuşi, Abílio Fernandes Quaresma
nu reuşeşte să se impună ca personaj literar. Lipsesc, în
primul rând, datele biograice, scăpare explicabilă probabil
prin faptul că povestirile ce îl au ca protagonist pe Qua-
resma sunt nişte schiţe, eboşe la care Pessoa, pare-se, încă
mai lucra. În al doilea rând, prozele din Quaresma, des-
cifrator par a i nu de puţine ori nişte simple pretexte pen-
tru ca autorul, prin glasul personajului său, să peroreze pe
diverse teme, proza poliţistă luând astfel aspectul unui ade-
vărat eseu. Fenomenul tocmai descris este foarte bine sur-
prins şi de Dinu Flămând, traducătorul lui Pessoa în
română: „Dar Quaresma nici nu prea există, deşi ştim ce
marcă de ţigări de foi fuma, cum se mişca şi mai cu seamă
la ce ticuri şi tertipuri verbale recurgea, lăsându-se insistent
rugat să dezlege nişte enigme care îi blocaseră pe toţi 
oamenii ordinii publice şi ai legii. Metaizicianul nostru
«descifrator» e înainte de toate un fel de loc geometric al
intelectului, pus să funcţioneze, degrevat de imprevizibile
impulsuri umane sau de idei preconcepute, şi tocmai prin
asta a devenit un fel de beţie autoreferenţială a gândirii
speculative. S-ar zice că ne alăm în faţa unei divinizări,
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Fernando Pessoa 
și literatura polițistă



sau că acest detectiv este epistemologia inalienabilă a cogi-
taţiei”. Se poate spune, prin urmare, că Abílio Fernandes
Quaresma este un personaj care sidează umanul, că este
mai degrabă o întrupare literară a intelectului pur. Este
preocupat, adică, strict de rezolvarea cazurilor şi nu este
măcinat de nici un fel de dilemă morală. Deşi descoperă
de iecare dată criminalul şi ajută autorităţile în diverse an-
chete, el nu pare a i preocupat de pedepsirea făptaşilor.

De multe ori nici nu-i denunţă poliţiei, pentru simplu
motiv că aprobă motivele din spatele crimelor comise de
aceştia, ceea ce, în aparenţă, l-ar face pe detectivul lui 
Pessoa ceva mai uman, mai sensibil la problemele seme-
nilor săi. Dar capcana pe care autorul o întinde cititorului
este una destul de evidentă, căci motivele sunt, de fapt,
întemeiate pe nişte ideologii, ca să le spun aşa, care nu au
nimic de-a face cu vreun sentiment, de orice natură ar i acesta.
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De exemplu, în povestirea Complici sau Tribunal,
Marcos Alvez, un avocat abil, inteligent, îl ucide pe aman-
tul soţiei sale, înscenând apoi un proces în urma căruia va
i condamnat altcineva pentru crima comisă de el. Qua-
resma îl confruntă pe criminal, povestindu-i etapele raţio-
namentului prin care a reuşit să-l descopere pe adevăratul
ucigaş şi motivele sale. Pentru a nu-l denunţa, îi cere o
favoare: să nu o ucidă şi pe soţia adulteră. De unde ştie
Quaresma că va mai urma o crimă? Pur şi simplu, intuind
proilul psihologic al avocatului Marcos Alvez, de „bărbat
puternic”, tenace, crede că, în mod fatal, acesta nu renunţa
până ce răzbunarea sa nu va i una completă. Pasajul în
care „descifratorul de şarade” îi explică lui Marcos Alvez
că tot ce s-a întâmplat era inevitabil, că e vorba, pur şi sim-
plu, de destin, de soartă, este rescris de mai multe ori, ceea
ce ar sublinia importanţa ideii enunţate de Quaresma. Psi-
hologia masculină şi cea feminină sunt, în pasajul cu pri-
cina, conturate dintr-o perspectivă destul de reducţionistă,
foarte populară, totuşi, la început de secol XX. „–...Femeia,
care prin irea ei este slabă – airmă Quaresma –, acceptă
totul, dar nu şi forţa deplină. Nu a fost vina ei; a fost des-
tinul dumneavoastră. Trecutul nu poate i distrus...”. Iată
şi o a doua variantă, ceva mai amplă, a pasajului de mai
sus: „Fiindcă dumneavoastră sunteţi un om puternic,
maestre, iar femeile îngăduie orice, nu şi forţa... Forţa os-
tentativă încă mai trece, forţa întreruptă de momente de
slăbiciune trece şi ea; forţa impulsivă şi prost coordonată
este şi ea admisă. Însă forţa autentică, cea senină şi rece,
forţa forte – slăbiciunea congenitală a femeii nu poate su-
porta aşa ceva. Ea o pedepseşte, totdeauna cât îi stă ei în
putinţă: ie prin trădare directă, ca în cazul dumneavoastră,
ie prin trădare indirectă, ca în cazul surorilor lui Napo-
leon, care nu au făcut altceva decât să-şi trădeze fratele”.
Iată, în ine, şi o a treia variantă: „– Le plac bărbaţii care
par puternici, ceea ce este altceva. Femeia îl preferă pe băr-
batul pe care toată lumea îl consideră un erou, chiar dacă
el nu e aşa ceva, în locul unui adevărat erou... Bărbatul cu
adevărat puternic e cel care nu depinde de nimeni, şi nici
nu simte nevoia să depindă. Pe când în iecare femeie, in-
diferent de cât de dezvoltat este în ea simţul matern, se
menţine mereu acel element matern care pretinde că băr-
batul ei trebuie să aibă nevoie de ea, şi să depindă de ea
într-o anumită măsură – senzual, sentimental, sau în alt
chip, nu are importanţă. Iar bărbatul absolut puternic este
ca o ofensă pentru toate instinctele feminine”.

La începutul secolului al douăzecilea, însă, peste Ocean,
în America, lua naştere un nou tip de literatură poliţistă,
cea numită hard-boiled, continuată prin literatura policier
noir. Dashiell Hammett, tatăl detectivului Sam Spade –
protagonistul din Şoimul maltez, roman publicat în 1930,
cu cinci ani, aşadar, înainte de moartea lui Pessoa –, a fost
unul dintre pionerii acestui tip de proză. Pe urme i-a călcat

un alt romancier de talent, Raymond Chandler. În ro-
manele acestora, personajul feminin capătă noi nuanţe, în
pas cu dorinţa de emancipare a femeilor într-o societate
dură, care nu le oferea prea multe şanse. Psihologia femi-
nină şi cea masculină nu mai sunt reduse la simple relexe
psihologice izvorâte din prejudecăţi ancestrale. Atât Sam
Spade, cât şi Philip Marlowe, creaţia lui Raymond Chandler,
sunt, ce-i drept, nişte tipi duri, care se confruntă cu alţi
tipi duri, însă psihologiile lor sunt mult mai complexe
decât cele ale personajelor din romanele poliţiste euro-
pene. În cele mai multe povestiri şi romane poliţiste ame-
ricane, confruntarea inală, însă, are loc între un personaj
masculin şi unul feminin. Femeia, iată, era, în sfârşit, pri-
vită ca un adversar demn de un tip dur, hârşit într-ale vieţii.
Faptul că personajul feminin este, deseori, trickster-ul re-
lectă realitatea unei perioade în care şansele unei femei 
de a se realiza pe cont propriu erau minime, ba chiar nule.
Singura ei şansă de a-şi câştiga independenţa era aceea de
a pune mâna pe nişte bani, ie asociindu-se cu bărbaţi rău
famaţi, ie înşelând sau ucigând vreun bogătaş. Detectivii
lui Hammett sau Chandler, deşi ei înşişi cad pradă di-
verselor trucuri feminine, nu dau semne că ar desconsidera
femeia şi nu o încadrează în tipologii psihologice înve-
chite. Totuşi, atât literatura hard-boiled, cât şi cea noir
aparţin unui realism străin romanului poliţist european,
căruia Pessoa îi era, cel puţin în aparenţă, cu asupra de mă-
sură îndatorat. 

Pe de altă parte, însă, povestirile poliţiste din Quaresma,
descifrator sunt jucate, mimează, altfel zis, stilul poliţist,
ceea ce era de aşteptat din partea lui Fernando Pessoa. Ele
sunt, după cum am mai spus, nişte simple pretexte pentru
autor de a crea eseuri despre psihicul uman, despre diverse
tipuri psihologice, motiv pentru care ele au, deseori, forma
unui adevărat compendiu de criminalistică. Prin fondul
lor dilematic, pesimist, dar şi prin ludicul lor, aceste proze
se înrudesc cu poemele şi eseurile lui Pessoa, transgresând
astfel genul poliţist. Dinu Flâmând are dreptate, aşadar,
când airmă, în inalul Prefeţei sale, următoarele: „Cerce-
tările criminalisticile ale lui Quaresma, care se lipsesc de
«romanul crimei», propun în aparenţă doar exerciţiile de
gimnastică ale logicii. Dar fondul lor dilematic este acelaşi
din poemele, din eseurile şi din proza lui profundă: totul
e relativ, viaţa poate i doar un vis sau o serie de preparative
pentru sinucidere, sau cu totul altceva, dacă ceva poate i
reţinut la modul concret de pe traseul ei; de nu cumva
totul se rezumă la o iluzie speculativă a suletului, a întâm-
plării?”.

*Fernando Pessoa, Quaresma, descifrator. Proză poliţistă,
traducere din portugheză de Dinu Flămând, Editura 
Humanitas Fiction, Bucureşti, 2015
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Ana DRAGU 

scriitoare, președinte AAE – Centrul de Resurse și Referință
în Autism Micul Prinț Bistrița

Nu știu ce înseamnă premiul cel mare la loto, n-am
jucat niciodată, prefer poker-ul sau pe oboseală ruleta ru-
sească, dar am citit în presă articole de follow-up despre
câștigătorii loteriei și toate îi prezentau distruși, săraci, 
datori vânduți, pușcăriași sau depresivi – ultima variantă
mult mai gravă din punctul meu de vedere decât primele.
Dar îmi imaginez că premiul cel mare ar aduce câștigă-
torului suicienți bani în general. 

Nu știu dacă și mie în particular. Nu și în zilele, tot mai
rare, în care sunt în faza B și visez.

În acele zile, dacă aș avea suicienți bani, aș cumpăra o
țară cam cât Muntenegru și la fel de frumoasă. O țară cu
mări și munți și oameni care dansează pe străzi în iecare
noapte.

Aș îniința în ea grădinițe în care aș crește copii iubiți și
respectați, școli în care aș crește școlari pluripotenți ca
celulele stem și licee în care aș crește oameni liberi. 

Aș îniința numeroase postliceale de meserii cu oferte
diversiicate și aș oferi burse oricui ar dori să devină bucă-
tar. Sau electrician, sau mecanic sau inirmier, asistentă
medicală sau cofetar, instalator, zidar faianțar, frizer, tâm-
plar, gunoier, doamnă sau domn de serviciu. Aș îniința
universități gratuite în care aș crește educatori, profesori,
medici, ingineri, ilosoi, biologi marini, pictori, literați,
analiști comportamentali, programatori, cercetători în neu-
roștiințe aplicate și orice altă profesie care s-ar dovedi utilă. 

Copiii, în general, ar i crescuți de tot satul pentru că it
takes a village, sayz Ubuntu. Și nici un părinte nu ar i
constrâns de împrejurări să petreacă mai mult de 3 minute
cu propriul copil dacă în același timp ar simți că are altceva
mai frumos sau mai glorios de făcut. 

Dar nici n-ar i constrânși să îi abandoneze lângă con-
tainer, să-i vândă, exploateze sau să-i ignore.

În țara mea, iecare oraș ar avea propria clinică în care
cei mai buni medici ieșiți de pe băncile luminoaselor mele
universități ar crea tratamentul și microclimatul potrivit
pentru iecare pacient. 

Aceștia din urmă ar ieși din clinică cu manual de pro-
tejare la purtător și doi prieteni decorați și premiați de țara
mea doar pentru că sunt în primul rând prieteni și apoi
orice altceva, în conformitate cu propriile lor vise.

Cei care ar i apți de muncă ar munci fericiți.
Cei inapți de muncă ar respira liniștiți și s-ar îndeletnici

cu inspiratul celor apți de muncă. 
Pe inapți i-ai recunoaște după zâmbetul permanent și

disponibilitatea maximă pentru mângâiere.
În țara mea, poeții ar avea, începând cu vârsta de 18

ani, locuință gratuită și pensie de invaliditate pe viață. 
N-ar exista cimitire pentru că toți locuitorii și-ar aduce

contribuția naturală la îmbunătățirea calității solului din
propriile grădini, livezi și parcuri publice. 

Ai găsi în piață păpădii Alexandra, ardei Bogdan, castra-
veți Ion și căpșune Roxana, cartoi Vasile, ceapă Mihaela,
avocado Shakespeare, gutui Bolano, trandairi Sexton și
rodii Pasteur din producție internă.

Locuitorii țării mele ar i testați periodic pe tot parcursul
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PREMIUL CEL MARE LA LOTERIE? 

Anchetă realizată de BOGDAN COȘA



vieții pentru a obține certiicatul de procariotă, apoi pe cel
de nevertebrată, de vită cu ochii de om, de Sahelantrophus
Tchadensis și, în inal, certiicatul cel de locuitor al Re-
gatului Fundamental Liber. 

Evoluția socială internă s-ar opri înainte să ajungem la
lumbersexuali, dar asta e altă poveste.

Fiecare cetățean ar avea dreptul să propună online pro-
pria revoluție. Caz în care i s-ar pune la dispoziție o casă
în care ar putea locui cu adepții preț de trei zile. Dacă 
și-ar menține pornirile revoluționare, țara le-ar oferi o
stradă neasfaltată în care ar putea avea propria admini-
strație preț de trei zile. Dacă numărul revoluționarilor ar
crește cu 1 după această perioadă, țara le-ar oferi spre 
administrare un cvartal, pe aceeași perioadă de timp. Apoi
două cvartale, un sat, două sate, o pășune. După care ie
ar renunța de bunăvoie la autoguvernare și s-ar întoarce
în țara mea, unde și-ar reintra deîndată în drepturi, ie ar
câștiga un loc în Parlamentul Visătorilor.

Nici un locuitor n-ar i nevoit să lucreze pentru bani,
ci strict pentru a evita plictiseala sau pentru a-și ajuta con-
cetățenii cu abilitățile lui extrordinare. Doar am câștigat
la loto, dacă îmi amintesc corect?! 

Și-am fost în faza B. Acum sunt în A. Aaaa de la Apă.
Bîîî de la Banană. Cîîî de la Carte. Dîîî de la doarme. 
E de la Elefant. F de la Farfurie. G de la Gard. H de la
Hinta. I de la Iarbă. J de la Jucării. L de la Lapte. M de 
la Mama. N de la Noapte. O de la Oală. P de la Pipi. 
R de la Roșu. S de la Salut. Ș de la Șapte. T de la Tobe. 
Ț de la Țară. U de la Ușă. V de la Vuple. X de la Xilofon.
Z de la Zăpadă. Zăpadă. Zăpadă. Zăpadă.

În faza A, aș investi toți banii în burse pentru scriitori,
școli și centre private pentru copii autiști, locuințe prote-
jate pentru adulți autiști, irme care să specializeze tineri
și adulți autiști în profesii potrivite cu abilitățile lor, centre
de viață independentă, centre de cunoaștere interperso-
nală, în dragoste, în oameni, oameni, oameni, oameni, 
oameni, oameni, în oameni, în oameni, în OAMENI.

Matei MARTIN

jurnalist la „Dilema veche” și Radio România Cultural,
președinte al Consiliului AFCN 

Întrebarea pică bine, îmi vine aproape servită, căci, 
într-adevăr, mi-am făcut deja planuri cu privire la ce-o 
să fac cu banii cînd voi cîștiga premiul cel mare la loto.
Misiunea e simplă: să cumpăr o casă frumoasă, de patri-
moniu, s-o renovez cum se cuvine și s-o populez cu artiști
printr-un program de rezidențe de lungă durată. Am de
gînd să-mi părăsesc toate joburile (ca să-mi cîștig existența
lucrez în mai multe locuri) și să mă ocup exclusiv de im-
presariat & marketing pentru artiștii invitați. Un program
de rezidențe care nu doar că susține creația, ci îi și ajută
pe artiști să debuteze sau, dacă e cazul, să evolueze. 

Acestea iind spuse nu mai rămîne decît să cîștig potul.
Dar să nu ne bazăm pe asta. Mult mai rezonabil ar i să
încercăm să convingem autoritățile locale, guvernul și
sponsorii privați să susțină proiecte de rezidențe. 

PS: Cum 2% din încasările Loteriei sînt virați, conform le-
gii, către Administrația Fondului Cultural Național (AFCN),
orice bilet de loto cumpărat e (și) o investiție în cultură. 
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Carte-obiect Atlas



Andra MATZAL

traducător, jurnalist la TOTB – ink Outside the Box

De dragul poveștii, am să trec peste partea în care, 
imediat cum încasez premiul cel mare, dau o petrecere,
cumpăr cadouri și plec imediat într-o călătorie lungă prin
lume și ajung direct în momentul când, rațională și echili-
brată, stau la birou și pun țara la cale, cu fereastra de
ebanking deschisă la contul curent. Nu stau prea mult pe
gânduri, iindcă de multă vreme mă gândesc că, dac-aș
avea bani, aș face asta și-asta. Acum am bani, așa că mă
apuc de scris mailuri către oameni activi în tot felul de
domenii, pe care-i urmăresc și apreciez: jurnaliști, docu-
mentariști, antropologi, artiști, regizori, programatori, ac-
tiviști și tot așa. 

„Hei, ai timp / chef, să mergem cu van-ul prin țară, prin
tot felul de orașe pe care nu le bagă nimeni în seamă? Sun-
tem mai mulți care ne luăm laptopurile-n spate și o luăm
încetișor la drum, de la Copșa Mică, la Toplița, de la Med-
gidia, la Orăștie. Vrem să vedem ce se mai întâmplă – cul-
tural și social – în locurile astea, să lucrăm cu oamenii pe
care-i descoperim la tot felul de mici proiecte (în funcție
de ce găsim în teren) și să documentăm toate experiențele-
astea într-o hartă multimedia. Nu, nu e muncă voluntară
și nu, nu trebuie să ne petrecem următoarea lună scriind
o cerere de inanțare. Am câștigat la loto ;)”. 

Banii ăștia de la loto – și iindcă-s ipotetici, pot i oricâți
– vor cumpăra timp pentru mulți oameni care, prinși în-
tr-un multitasking continuu, și-au pierdut resursa asta sau
cel puțin butoane de la telecomanda administrării ei. Cu
toții, din domenii foarte diferite, dar care se întâlnesc din
ce în ce mai des, vom putea să construim, fără stresul in-
dicatorilor care trebuie atinși și fără presiune, o entitate-
hibrid. În condiții de libertate, întâlnirile dintre oameni
care continuă să lucreze cu entuziasm și să creadă în ce fac, 
în ciuda tuturor improbabilităților, vor lua forme foarte
diferite, adunate sub un singur hashtag. #planetaromânia,
să zicem. 

Aleg formula asta iindcă e nevoie, cred eu, să învățăm
să colaborăm mai bine: să ieșim oengeurile, grupurile, bi-
sericuțele și sereleurile noastre, ca să shareuim ceea ce știm
să facem mai bine, pentru o cauză comună. Fiindcă e
nevoie să mai facem o ieșire: din cartierele, orașele și
rețelele noastre sociale cu feed-uri atent selecționate. Să
mergem pe teren, cu picioarele, nu cu drona sau cu Google
Maps, să vorbim cu oameni din „cu totul alte ilme”, dar
nu prin comentarii, postări și emoticoane. Să înțelegem
că, odată ieșiți din orașele mari unde locuim și pe care
avem tendința să le transformăm în unități de măsură, lu-
crurile arată cu totul altfel, iar provincia e guvernată de o
precaritate culturală în fața căreia nu mai putem sta cu
mâinile-n sân. După patru ani de când am lăsat Bucureș-
tiul pentru Bolintin Vale, aș folosi premiul la loto iindcă

am înțeles că nu mai trebuie să avem așteptări de la insti-
tuții, în timp ce ne uităm în jur și comentăm cinici sau
condescendenți vidul cultural căscat în orășelele mici. Sin-
gurele așteptări întemeiate sunt de la noi, iar dacă tot am
învățat cu toții să facem câte ceva, de ce să nu dăm mai
departe?

Cristian LUPȘA

jurnalist, editor al trimestrialului „DoR” (Decât o Revistă)

Acum două săptămâni am donat 100 de lei unui grup
de liceeni care construiesc o trusă de experimente cu apă,
menită să facă învățarea izicii și chimiei mai ușoare. Era
o campanie de strângere de fonduri pe crestemidei.ro și la
acel moment nu exista vreo certitudine că vor reuși să
strângă cei 7.000 de lei pe care îi căutau. (Au reușit cu mai
bine de o lună rămasă în proiect.) Pentru cei 100 de lei
voi primi trusa și un tricou, dar nu ăsta e motivul pentru
care am donat. Am făcut-o să le încurajez entuziasmul, să
îi ajut să reușească, să îi sprijin să vadă că, dacă au curaj să
ceară, iar apoi disciplina și smerenia necesare să ofere ceva
care contează, vor continua să primească. 

În România, dacă vrei să pornești ceva, ți se spune în
continuare că nu se poate, că nu sunt bani, că nu va vrea
nimeni, că nu are rost dacă nu ai prieteni puternici. De
șapte ani de zile conduc o revistă care e undeva la limita
sustenabilității, un loc fragil dar de care sunt mândru, pen-
tru că am ajuns acolo datorită oamenilor care ne-au dat
când noi am cerut. E greu să ceri, e rușinos, e vulnerabil,
dar într-un spațiu cultural cu mecanisme puține sau rugi-
nite, trebuie s-o faci.

De când am început să cer mai mult, am dat mai mult,
chiar dacă asta de cele mai multe ori înseamnă maximum
câteva zeci de lei. În cea mai simplă formă, insist să plătesc
pentru ce fac alții. Dacă ai scos o carte, vreau s-o cumpăr,
nu să mi-o dai cadou. Dacă ai un concert cu trupa, vreau
să plătesc bilet, nu să mă inviți. Dacă ți-ai deschis o cafe-
nea, lasă-mă să-mi plătesc cafeaua. Și nu pentru că mă dau
banii afară din casă sau pentru că vreau o medalie de con-
sumator cinstit, ci pentru că sper că și tu vei face la fel
când voi avea ceva de oferit. Și dacă nu-mi vei da mie, nu
contează, cât timp dai cuiva care are curaj să creeze ceva nou.

Dacă aș câștiga la loto sau aș putea să trăiesc ca mecena,
asta aș face: i-aș ajuta pe cei care creează ceva nou. Asta
am încercat să fac în ultimii ani – să donez bani, idei și
timp viselor altora: unor reviste făcute de liceeni sau stu-
denți, multor proiecte de fotograie, unor proiecte cul-
turale, unor redacții de jurnalism independent, unor con-
ferințe, unor inovatori care testează modele noi de afaceri.

Creativitatea în România nu se va dezvolta de sus în jos.
Cu siguranță nu așa se va diversiica. Nu putem să aștep-
tăm statul să ne ajute pe toți sau companiile să aducă ceva
nou când, de multe ori, asta ar însemna să-și creeze sieși

ASTRA / 1-2, 2016
http://www.revista-astra.ro/literatura/

20

Teme



competiție. Dar ea poate i încurajată de jos – de prieteni,
de susținători, de necunoscuți. 

Să cerem cu grație. Să dăm cu încredere. Să creăm cu
seriozitate. Să îi învățăm și pe alții mecanismul. Toți putem
găti după rețeta asta.

Nicoleta LEFTER

actriță

Nu am noroc la bani – dovada acestui lucru este chiar
numele meu (râde). A scris și Caragiale despre asta în
Două loturi. Făcând abstracţie totuși de acest fapt consi-
derat concret, aș alege să folosesc banii „câștigați la loto”
în primul rând în scopul călătoriilor și descoperirilor per-
sonale, după care m-aș orienta spre a dona/investi în aso-
ciații, respectiv oameni (psihologi, părinți) care fac terapie
cu copiii diagnosticați cu autism.

Aș inanţa, așadar, proiecte / asociații / familii / psi-
hologi care se ocupă de copiii cu autism – pentru că e o
probleme reală, care ne privește pe toți. 1 din 3 copii este
diagnosticat cu autism, așa arată statisticile recente. M-am
documentat mult pe această temă, am și interacţionat cu
copii cu autism pentru realizarea unui spectacol multime-
dia care a avut loc anul trecut. Copiii cu autism sunt con-
siderați de ezoterici copii de aur, următoarea treaptă a
omenirii. Eu, personal, aș investi în ei pentru că e absolut
vital să avem grijă de cei care vor veni în locul nostru, în
viitorul omenirii. Să le creăm spații în care să-
și exploreze pasiunile. Să creăm punți între noi
și ei. Sunt iințe speciale, care pur și simplu au
alt sistem de operare, diferit de al nostru. Nu e
nici rău, nici bun, ci e pur și simplu diferit.
Autism nu înseamnă handicap, motiv pentru
care persoanele cu autism nu trebuie scoase în
afara sistemului și considerate pierdute, ne-
funcționale, paria ale societății. Trebuie să-i
ajutăm să se adapteze condițiilor de aici, cum
și noi trebuie să ne adaptăm cerințelor lor.

Leta POPESCU

regizor de teatru, 

membru fondator al Asociației Reciproca

Nu știu cât e premiul cel mare ca să fac un
buget concret! Pentru că da, aș putea gândi
totul „dacă avem buget” și dacă mă ajută puțin
colegul meu Lorand Maxim. Tot el m-ar sfătui
și ce să fac cu banii, așa încât cred că am des-
chide împreună o școală. Pentru că Lorand a
inventat Focus Atelier, un proiect al asociației
noastre, cred că aș cumpăra un spațiu dedicat
atelierelor pe care le-am organiza frecvent,
fără grabă și fără presiunea financiară. Fără

compromisuri. Eu una aș vrea o școală zdravănă de teatru
care să spargă sistemul ăsta defect în care „am învățat” cu
toții. Aș gândi ani buni cum ar trebui să arate această
școală și știu sigur că ar i bazată pe interdisciplinaritate.
Aș organiza ateliere de luni întregi, alternate cu ateliere de
câteva zile. Mi-aș face o trupă zdravănă în care toată lumea
ar i plătită bine și în care singurul criteriu de intrare ar i
pasiunea. M-aș lăsa de regie ca să construiesc ceva mai bun
decât aș face eu, cea crescută într-un sistem pe care nu-l
pot respecta. Și aș plăti oamenii în mod egal în funcție de
orele de muncă. De la artiști la tehnic. Adică, dacă aș avea
toți banii din lume aș crea o utopie. Care probabil ar da
greș? Nu știu. 

Aș inanța negreșit asociația din care fac și eu parte,
adică Asociația Reciproca. M-aș inanța pe mine, în primul
rând, pentru a gândi toate proiectele astea care par utopice
în România, dar de fapt nu sunt. L-aș inanța pe Lorand
pentru ideile pe care le are și pe care nu le putem încă im-
plementa... pentru că nu avem fonduri. Aș inanța Reactor
de creație și experiment ca să devină realmente un spațiu
de creație și experiment. Deocamdată nu sunt bani pentru
ceea ce ar trebui să însemne un experiment. Adică ceva ce
poate da greș. Ceva ce poate să nu aducă încasări. Aș i-
nanța rezidențe și aș plăti artiști care vor să se dezvolte
mergând pe drumuri nebătătorite. Aș finanța idei și 
proiecte de cercetare. Dacă aș avea bani aș finanța pe
oricine vrea să riște. Orice. În orice domeniu. A! Și pe 
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documentariști. Și pe antropologi. Și pe sociologi. Și pe
profesorii care vor să predea la țară. Și tot așa...

Mitoș MICLEUȘANU

scriitor, muzician, realizator de emisiuni radio & TV

Cum ar i să câștigi marele premiu pe patul de moarte,
să faci infarct de neputință... iindcă n-ai pe nimeni, ești
ursuz, secătuit, sictirit, chitros & răutăcios. Normal că faci
infarct. Gluma glumă, dar am ajuns în perioada în care
nu-mi mai fac iluzii. Nici înainte nu-mi prea făceam, dar
era o energie totuși, un fel de optimism bizar, sedat cum
era, dar era. Acum optimismul e de protocol, cum ți-l faci,
așa îl ai. La fel și visele, speranțele (scuze pentru termi-
nologia demodată). Am înțeles că pragmaticii nu se obo-
sesc deloc să-și imagineze ce-ar face cu marele premiu.
N-ai câștigat, nu pierde vremea. Logic. Pragmaticii ade-
vărați nici nu joacă la loto. La fel și nihiliștii de rit nou.
Dar dacă... dacă totuși s-ar întâmpla ca prin (nu vreau să
folosesc termeni expirați dialectic), deci, dacă s-ar întâm-
pla să câștig... fericirea absolută ar pogorî în casa noastră
și după vreo trei zile de cădere nervoasă, rostogolit prin
paie, spart vase, pălmuit în fața oglinzii, dat cu capul de
pereți, iarăși rostogolit prin paie și rumeguș, ne-am ridica,
ne-am lua de mâini și am țipa în cor: Renașterea! Apoi am
pleca de urgență în Italia la savurat renaștere. Din Italia,
urgent la Varanasi, am o obsesie decadentă, să merg la
Varanasi. Apoi la Bușteni, Tokyo, Predeal, New-York,
Chișinău, Costiujeni, Cairo, Voila, Apuseni, Amsterdam,
Tibet, Florida, Cuba! Soy Cuba! (Vedeți ilmul.) 

Bun, așa... După ce ne trece euforia (presupun că du-
rează vreo doi-trei ani) ne mai putem ogoi cum se spune
la noi la țară, ne putem maturiza, concentra etc. În primul
rând vom avea nevoie de niște oameni care să ne explice
cum să investim corect. După ce îi vom concedia pentru
tentativă de țeapă, vom angaja alții care vor spune despre
primii că au fost niște monștri, dar și ăștia se vor dovedi
strănepoți de-ai lui Țepeș. Așa că vom merge la cursuri de
pragmatism și tehnici de concentrare inanciară. Între
timp vom lua probabil o casă, apoi în casă câte ceva, în
garaj ceva la zi, dar nici chiar ce și-a luat Cărtărescu, sau
poate a primit, nu știu... Aș merge pe ceva mai dark, albul
este exclus. E jignitor să te aișezi în SUV-uri albe în ziua
de azi. Mașinile tre’ să ie mici, electrice ori deloc. Cum să
nu, avem justiicare, joburi, avem rate, tre’ să poluăm. Plus
familii cu rău la stat pe loc. La tăț’ ni-i greu. 

Dar să nu mă abat. Când mă voi liniști cu adevărat,
primul lucru... Voi aduna o echipă de specialiști în absurd,
o comisie competentă și aș îniința „Premiul Ionescu (cu
U din U) pt. Absurd”, apoi „Premiul Ceașcă pentru Nos-
talgie”... „Premiul Machiavelli, pentru Cinism Expansi-
onist”... Da, era să uit, aș investi în bannere uriașe cu 
versuri din Bacovia, aș revigora ilosoia de budoar, aș auri 

pescărușii din Constanța, aș demara campionatul de
scuipat în sus. Pentru depistarea și tratarea gratuită a gingi-
ilor sângerânde la hiene. Aș mai adăuga o semilună la
crucea de pe Catedrala Mântuirii Neamului, să im la zi
cu empatia ideologică. Aș schimba versurile Imnului
național, e total anti-motivațional, apoi aș înlocui sirenele
de salvare cu noul imn. Restul banilor i-aș investi în de-
tectoare de minciuni și pufuleți cu umplutură de caviar...
Auzi, premiul cel mare... Dacă nu pot cumpăra sistemul
de învățământ, ca să-l duc la pădure, să-l pun să-și sape
groapa și să-i trag un glonț în program... Ce folos? Iar ora
de religie... De la creșă, ba nu, de la maternitate! Mega-
foane cu tatăl nostru lipite de burțile gravidelor! Da, mi-aș
lua și calmante, aș sta numai în aburi de valeriană cu
tămâie. Baftă la loto! Aoleu, întârzii la exorcist.

Maria BALABAȘ

muzician, jurnalist la Radio România Cultural 

În general nu-mi place să mă gândesc la loto şi la 
un eventual câştig. E ceva legat de anii ’90, metroul de la
Piaţa Unirii, inelele acelea nesfârşite de lozuri şi mirosul 
de tutun din magazinele inscripţionate cu Loto Prono,
care-mi spune că nu prea e de mine genul acesta de joacă;
aş prefera ca norocul meu să aibă alt gust. Pe scurt, nu joc
la loto nici măcar de distracţie. Mă gândeam, într-o vreme,
că intelectualii în general nu joacă la loto, dar teoria asta
mi-a fost inirmată pe parcurs... Lozul nu ţine de calităţile
minţii. La fel, nu-mi dau seama cum ar suna în CV-ul
unui artist „în 2016 a câştigat premiul cel mare la loto, iar
în urma acestui eveniment, artistul şi-a pus în aplicare
toate proiectele care nu se puteau realiza Pdin lipsă de fon-
duri, proiecte care au în vedere dezvoltarea culturii în
medii defavorizate, precum şi transformarea unui yaht în
instalaţie multimedia decriptând Mitul peşterii etc. etc.”. 

Odată, într-o călătorie cu trenul, pe bancheta din faţa
mea, s-a aşezat un domn respectabil care completa nişte
tabele misterioase, pe spatele alb al aişelor electorale. Nota
cifre cu cele două pixuri, albastru şi roşu. După vreo jumă-
tate de oră l-am întrebat ce face. S-a oprit şi mi-a spus că
face calcule ca să câştige la loterie. Cu linişte, mi-a explicat
sistemul lui, care cuprindea observarea atentă a numerelor
câştigătoare, curba lui Gauss, pasiunea pentru numere
(„altora le place să bea, dar mie mi-au plăcut cifrele”) şi
nişte factori incontrolabili – ceea ce numim uneori în artă
„inefabil”. Domnul câştigase cel puţin o dată, iar alteori
fusese la o aruncătură de băţ. Îşi cumpărase un tractor. Se
simţea util.

Nu ştiu dacă acest câştig nesperat ar însemna pentru
mine şi câştigarea senzaţiei că sunt utilă lumii din jur.
Dacă ar i şi ar i, un tractor marketat „indie” e un proiect
la care mă gândesc serios.
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Probabil masteratul de scriere creatoare de la Brașov, as-
cuns sub mai multe nume de la îniințarea lui până în
prezent, a reușit frecvent să publice, la editura universității
sau la alte edituri partenere, textele tinerilor săi studenți
sau absolvenți. Cel puțin, a reușit să editeze mai multe an-
tologii decât cele două care, în mod fericit, și-au găsit locul
în ceea ce hiperbolic aș numi „biblioteca personală”. E
vorba de Junii 007, o culegere de proză scurtă, texte dra-
matice și poezie, alese de Alexandru Mușina în 2007 și
publicate la Editura Aula, și de Lumina de avarie, culegere
de poezii antologate în 2012 de fostul student al lui Mușina,
Daniel-Puia Dumitrescu, la Tracus Arte. 

Iată că în 2015, sub coordonarea Rodicăi Ilie și a lui
Romulus Bucur, o nouă generație de tineri scriitori – gene-
rație în sensul mai curând de promoție a respectivului
masterat, nu de generație conform interpretării date de
critica literară – așadar un nou grup de tineri studenți și
absolvenți și-au făcut publice poemele, sub titlul Pauză de
țigară*, la Editura Universității Transilvania din Brașov.
Debutul în grup are, parafrazându-l pe Mușina, avantajele
lui: tânărul scriitor este parte a unui grup de creație sub al
cărui protectorat și identitate se simte liber să-și arunce în
joc și să mizeze pe textele lui, contribuția lui revendicân-
du-se așadar dintr-un cerc literar închis și speciic. Toto-
dată, tocmai în acest context în care diferite „școli de
literatură” își prezintă periodic în antologii rezultatele
muncii (în prezent, încă mai mult un deziderat decât o re-
alitate practică), mostra pe care tânărul scriitor o oferă
poate i mai ușor remarcată în comparație cu celelalte din
cadrul volumului. Fără a marșa pe latura pragmatică, pre-
zența într-o antologie este o excelentă cale de a intra și de
a obține vizibilitate pe o scenă literară uneori exclusivistă,
alteori subiectivă în premiile acordate la concursuri mai
mult sau mai puțin notorii.

Mă întorc la Pauza de țigară și ai ei paisprezece poeți:
Camelia Bunea, Alexandru Căldare, Andreea Căpățână,
Andreea Constantinescu, Bianca David, Mirabela David,
Liliana Drug, Nico Fabich, Cristian Henter, Iuliana Rădu-
can, Zenaida Rotariu, Luciana Sima, Dan Tabac și Roxana
Târziu, iecare propunând undeva la zece texte. Se recu-
noaște, ca structură, mâna profesorului Romulus Bucur,
exercițiile de la cursurile de scriere creatoare rămânând, în

câteva poeme, explicite. Și asta e cam tot ce au în comun
creațiile poeților, ei păstrându-se foarte diferiți unul de
celălalt: dacă Bunea strecoară intimitatea lui Dali printre
poeme confesive, Căldare joacă pe cartea limbajului tare,
Fabich construiește pe mici drame înconjurate de un co-
tidian înșelător, total diferit de cotidianul lui Henter, a
cărui ironie concurează cu aceea a poetei Răducan, la rân-
dul ei minunat de abilă în a împleti poeticul situațional
cu acela satiric referențial. Rotariu pariază pe un discurs
simpliicat care, totuși, nu intenționează să ascundă tensi-
unea, la Tabac, ca de altfel la toți poeții basarabeni pe care-i
știu, duritatea și autenticitatea sunt sublimate prin tehnică
și tot prin tehnică, dar de altă factură, Târziu folosește un
alter-ego ce se desfășoară lung și convingător. Pe Liliana
Drug și Bianca David le-am reținut de la scurtele exerciții
de proză și teatru și îmi e ușor să le recunosc personalitatea
aici, iar pe Luciana Sima o consider deja stăpână pe pro-
priul stil, gândindu-mă și la cronicile de întâmpinare lu-
cide pe care i le-am mai citit. Și, în sfârșit, pe cele două
Andreea, Constantinescu și Căpățână, diferențele le asea-
mănă: predispuse la observarea atentă, dar fără gândul vre-
unei concesii, una intră nemiloasă în subsolurile urbane,
iar cealaltă, fără timiditate, ia la rost subsolurile familiale.

Era, desigur, de așteptat și ca la același poet discursul să
ie eterogen, doar vorbim de poeme de debut iar vocea po-
etică personalizată este în formare. Poate conta, să spunem,
valoarea iecăruia dintre textele acestui volum, dar mai im-
portantă este identiicarea unui potențial și mizarea pe
acesta. Dacă mulți dintre cei ce au participat la antologia
Junii 007 au încetat să mai scrie și numele lor nu mai pot
i găsite nici măcar la inalul câte unui articol, parte din
membrii grupării Lumina de avarie (de unde și numele an-
tologiei) pot i găsiți acum în plină activitate literară, ie
ea științiică sau de creație. Indiferent de succesul inițial
(și cu atât mai greu dacă succesul este unul palpabil), Pauza
de țigară nu trebuie să devină o pauză prea lungă pentru
tinerii ei inițiatori.

*Pauză de țigară, antologie de Rodica Ilie și Romulus
Bucur, Editura Universității Transilvania din Brașov, Brașov,
2015
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Delicatețe, finețe, subtilitate sunt notele scriiturii
Supraviețuirilor* lui Radu Cosașu. O scriitură pătrunză-
toare și elastică, s-a mai spus, degajată, aglutinantă, calei-
doscopică; excesiv de rainată uneori, dar îmblânzită de
„proaspăta luență a inteligenței” (Lucian Raicu) și de 
autoironie. Avem în Supravieţuiri scriitura pusă pe ritmul
pulsatil, capricios și turbionar al ordinii afective a eului.
Ordine distinctă atât de cronologia asamblajului nuvelis-
tic, cât și de duratele trăirilor „eroului” său – care nu este
nici el același de-a lungul acestui roman autobiograic (for-
mulă folosită de Alexandru Matei, prefațatorul celui mai
recent apărut volum al Supraviețuirilor, ajunse la a treia
ediție); așa cum perspectivele și registrele se schimbă cine-
matograic, alunecă și se ciocnesc, urcă sau coboară, se
contractă și se frâng neașteptat, curmate parcă de coupe-
papier-ul pe care un Radu Cosașu meistofelic și demiurgic,
totodată, „cap limpede”, așteaptă în Gărgăunii să îl îm-
plânte în mâna cu care un alt Cosașu, euforic, scrie în anii
60 o nuvelă publicabilă, de un patetism burghez. Supra-
viețuirile însă nu sunt înconjurate de vreun nimb de ero-
ism, idealism sau fervoare. Tânărul Oscar Rohrlich crezuse,
fără înțelepciune, în forța Istoriei de a disloca și de a pro-
duce viață. În vremea adeziunii sale la socialism, pe atunci
autorul de reportaje Radu Cosașu se hrănește din senti-
mentele revoluționare inculcate și încurajate de partid ca
din miezul cărnos al unei promisiuni, garant al adevărului,
de revitalizare a lumii și a propriului eu lâncede, închistate
în conservatorismul și morala mic-burgheze, în crusta unei
culturi „înalte” și a unei metaizici față de a căror idee
Cosașu va rămâne inidel. Întâi prin practicarea artei re-
portajului la „colțul de stâncă pe care se ridicau eroic
baraje” (p. 289), în aburul cimentului abia turnat și în
zumzetul betonierelor, dedicându-se apoi unei literaturi
în registru „minor”: al monologului, al faptului divers, al
evenimentului social, al spectaculosului, amorurilor fugi-
tive, intrigilor derizorii, cu mătuși, unchi, activiști și șei de
cadre, „încleștări” cu Reznicek (Leonte Răutu), cu redacții,
săli obscure de cinema și bonne femme la Capșa. Registrul
„minor” este cadrul unei literaturi a autenticității, un mij-
loc de a vorbi despre sine ca libertate de expresie. Înțelep-
ciunea – a se înțelege acuitate afectivă și relexivitate,
distanță interioară, preocuparea pentru nuanță și pentru

imediatul existențial – Cosașu o va câștiga mai târziu, pe
măsura replierii de la ideologia comunistă și a interogării
propriului angajament politic, extrem de încordată în
volumul VI din seria de Opere, Supraviețuirile: 4. Pe vre-
mea când nu mă gândeam la moarte. 5. Gărgăunii, publicat
în 2014 la Editura Polirom.  

Scriitor în comunism, Radu Cosașu nu face teorie, nici
măcar critică; în schimb, relectează la angajamentul său
politic din deceniile șase și șapte într-un exercițiu de eli-
berare și de libertate a cărui expresie subversivă este însăși
scriitura (ceea ce face să ne intereseze mai puţin, poate,
falsa coerenţă a autocriticii, reconstruită a posteriori). Sub-
versiune matlasată, ce-i drept. Discreție, delicatețe, subti-
litate, ludic, livresc, ironie versus fanatism, devotament,
entuziasm, dogmatism, dialectică – iată mărci nu doar ale
scriiturii, ci și opţiuni în planul atitudinii lui Cosașu vizavi
de atașamentul ideologic, în planul raportului său cu pu-
terea politică, în anii 80. 

Supraviețuirile se desăvârșesc la capătul devenirii lui
Radu Cosașu ca scriitor, petrecută odată cu dezafectarea
lui față de ideologia romantică a comunismului, cum bine
observă Alexandru Matei în prefața volumului Dilemele
autenticității și caruselul afectelor. Iar „Realismul versus ro-
mantismul revoluționar nu sunt decât alte nume pentru
dualitatea «esteticii» staliniste, care trebuie să arate reali-
tatea așa cum e, dar mai ales așa cum se prezintă ea în vizi-
unea idealizată a partidului.”, punctează Alex Goldiș în
Critica în tranșee. De la realismul socialist la autonomia 
esteticului. Așadar, abandonarea sau schimbarea ideologiei
socialiste se realizează cu turnura dinspre estetica realis-
mului. Cel care înțelege primul „întruchiparea utopiei și
instituționalizarea idealului” este jurnalistul Radu Cosașu,
croind drum prozatorului din anii 70 prin țesătura exis-
tenței cotidiene. Parcursul lui Cosașu de la devotamentul
inițial la scepticismul care îi pătrunde proza anilor 70-80,
de la „romantismul revoluționar” la autoreflexivitatea
(post)modernă, subîntinde Supraviețuirile. În ordine psiho-
logică și estetică, parcursul de la amplitudinea fanatismului
ideologic la intensitatea afectivă și intelectuală, apanaj al
juisanței. Dacă privim personajul central al seriei, alter-egoul
lui Cosașu, în postura de hedonist pe care o identiică
Alexandru Matei, tot acest parcurs intelectual, politic și
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estetic ne-ar apărea, probabil, ca un șir de aderări și des-
prinderi, determinate de o puternică motivație afectivă.
Într-adevăr, Cosașu nu înlocuiește, nu opune unei ide-
ologii sau unei opțiuni altele. Nu mistiică, nu condamnă,
ci reevaluează, mult mai atent la stări și la semniicația con-
juncturilor, cântărite în inepuizabile „completări la auto-
biograie” (atenție, a nu se confunda cu notele informative,
ne avertizează autorul), „comedie a adaptabilității”, chinuitor
travaliu confesional de o sinceritate angoasată, la care îl

provoacă pitorescul tovarăș Viezure: „Când am fost dat
afară din redacție – cu un alt confrate – pentru că am
susținut necesitatea de a scrie numai adevărul, fără a împo-
dobi realitatea cu neadevăruri care nu ne fac bine, Haydn
a fost singurul care s-a solidarizat cu poziția mea, deși ni-
meni nu-i ceruse părerea, și și-a dat demisia, plecând la
Apahida, ca bibliotecar, apoi la Brașov, în rețeaua Difuzării
Cărții. I-am urlat – în gară – că-i idiot. I-am urlat că e un
nenorocit. I-am urlat că rup orice prietenie cu el. I-am urlat

că a nu te supune deloc e la fel de grav ca a
te supune total.” (Meseria de nuvelist, p. 178)

„Designerul” propriei interiorități, nicio-
dată „omul nou” dorit și prescris de pro-
pagandă, eul care scrie în 1980 Pe vremea
când nu mă gândeam la moarte și în 89
Cap limpede, proză redenumită Gărgăunii,
se întoarce spre anii nevrozei sale optimiste
(„obsedantul deceniu”, pecetluit de auto-
critica publică din 56) – cum își diagnos-
tichează Cosașu inhibarea „umanismului
mic-burghez” și reprimarea „sentimenta-
lismului”, deprinse la școala de cadre.
Bineînțeles, relecția asupra angajamentu-
lui politic personal este și o radiograie a
socialismului. Extrem de savuroasă, rela-
tarea episodului șuncii de carton (umplerea
vitrinelor magazinelor alimentare cu me-
zeluri de carton în loc de mâncare ade-
vărată) pune în abis o îndelungă obsesie a
autenticității, demascând totodată histri-
onismul și rizibilul caragialesc al unei
epoci: „Peste două zile, eram angajat – cu
1.245 de lei pe lună, bani inestimabili –
ca ambalator la «decorații exterioare», post
pseudonim, iindcă nu mai aveau locuri
de vitrinieri propriu-ziși –, am tremurat
de bucurie că nu-s la «busturi», alte trei
zile am fost încrâncenat să nu mă pască
ghinionul să cad totuși la difuzarea șuncii
de carton, n-aș i știut ce să fac, am răbdat
obsesia cât am putut, pe urmă s-a revenit
asupra produsului, pentru a i îmbunătățit
(…) ca, în preajma sărbătorii, să se prăpă-
dească Viezure, Vova să apară pe la noi în
birou și eu să ajung la un pariu infernal:
«A venit pentru șunca în carton! Dacă nu-i
pentru asta – atunci devin nuvelist!»”
(pag. 195) 

*Radu Cosașu, Opere, Supraviețuirile: 4.
Pe vremea când nu mă gândeam la moarte.
5. Gărgăunii, prefață de Alexandru Matei,
Editura Polirom, Iași, 2014.
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Liniile de rezistenţă ale poeziei Svetlanei Cârstean se
menţin de la debut (Floarea de menghină) până la apariţia
celui mai recent volum, Gravitaţia*. Consecvenţa în poezie
– imaginar şi tematică – demonstrează ajungerea la o
vârstă a maturităţii scriiturii din care este eliminat experi-
mentul nereuşit sau tatonarea unor zone ambigue şi lipsite
de consistenţă. Scriitura fermă şi limbajul actual, dar sim-
plu şi curat, ce lasă deoparte artiiciile şi înloriturile stilis-
tice, sunt o altă dovadă a maturităţii poetice, a siguranţei
în propriul mecanism poetic care, odată brevetat, poate i
aplicat cu mici variaţii şi poate păstra formule ale înce-
putului – cele din debut – fără a crea senzaţia de dizar-
monie sau repetiţie inutilă.

Poezia Svetlanei se încadrează într-un registru al confe-
siunii, venind ca o airmare a sinelui dar, pe de altă parte,
şi ca o continuă interogaţie – „Întrebarea mea: eu cum voi
reuşi să spintec aerul,/ fără osteneală, de dimineaţa până
seara, neavând nici/ un sprijin în dreapta, în stânga, în faţă
şi în spate?”, prezentă în Floarea de menghină este conti-
nuată în Gravitaţie – „cât mă poate ridica de la pământ
poezia/ te-ntreb/ până la tine/ mă poate ridica?/ când voi
i şi eu/ ca peştele-n apă/ în aer?”. Străbaterea semnului
aerului semniică pătrunderea prin intermediul unui lim-
baj foarte precis în zona tuturor dorinţelor şi a neastâm-
părului poetic – a te simţi ca peştele în apă semniică un
efort care te consumă, un efort de găsire a locului cel mai
potrivit în care te poţi manifesta după bunul plac. Poezia
oferă acest spaţiu – limbajul, şi acesta, la rândul său, faci-
litează înţelegerea lumii şi racordarea la realitate, înzes-
trând cu veridicitate şi autenticitate însăşi poezia.

La polul opus ascensiunii avem căderea şi lungirea trupu-
lui la nivelul cimentului: „Şi-acum să privim îndelung cor-
pul mort al iubirii,/ întins direct pe ciment,/ din când în
când îmi amintesc că/ n-am măturat aici de mai bine de-o
lună,/ s-atingem în treacăt/ pielea asta incoloră/ pe care s-au
dat toate războaiele,/ încă mai e călduţă” sau „eu te-am auzit/
pe tine/ respirând/ ca şi cum/ gata acum s-a sfârşit/ lăsân-
du-te/ să cazi/ te-am auzit/ atingând/ de probă/ pământul/
cu spatele.”. Această atracţie gravitaţională spre ciment
subliniază conştiinţa existenţei – a faptului de a i în viaţă,
de a putea reacţiona, atingerea făcându-se doar de probă
şi cu spatele, pentru a măsura căldura pământului.

Gesturile acestea efectuate pe rând, cel al înălţării şi cel
al coborârii, menţin echilibrul interior al textelor, nu se
creează hiatusuri la nivelul discursului şi nici al limbajului,

dimpotrivă, sunt construite punţi de legătură între moarte
şi viaţă, între prezent şi trecut, între dimensiunea metai-
zică şi cea concretă, între viaţa cotidiană şi visare. 

Omniprezenţa durerii sau puterea sa regeneratoare nu
este blamată, ci asumată. Cruzimea şi curajul sunt alte
două atribute ale poeziei Svetlanei Cârstean. Durerea este,
dacă nu parte integrantă a însăşi poetei, atunci măcar „cea
mai potrivită prietenă/ pentru o fată ca mine.”. 

Revenirile succesive au în centru copilăria, momentele
petrecute alături de părinţi şi asemănarea durerilor şi 
zbaterilor personale cu cele ale prietenei sale, Athena 
Farrokhzad. Toate acestea indică o coborâre tot mai adâncă
în sine, în interiorul său, în căutarea reveriilor copilăriei
şi totodată a vindecării durerii dispariţiei mamei. Ni se ex-
plică: „Gravitaţie/ e/ atunci când avionul ne depune/ iar/
una în faţa celeilalte/ eu ştiu pe de rost tisa, pinul, molidul
şi bradul,/ tu condiţiile de producţie,/ pe mine tatăl meu
mă învăţa vara tabla înmulţirii,/ pe tine, tatăl tău, socia-
lismul,// iecare pe scăunelul ei,/ sub acelaşi soare.” şi
„Gravitaţie/ e/ atunci când el moare/ tu spui iar/ tatăl meu
m-a învăţat/ tisa, molidul, bradul şi pinul/ Athena spune/
dă-mi rufele tale/ ca să le spăl/ te pregăteşti din nou/ de
plecare/ Athena împătureşte hainele/ unge feliile cu unt/
îşi întinde pastilele de durere//şi iei avionul/ iar avionul.”.

Gravitaţie este imaginea poetică a unei sensibilităţi fe-
minine aparte – discretă, dar sigură pe sine, viscerală, dar
lucidă – amintind de poezia Angelei Marinescu sau cea a
Marianei Marin –, uşor nostalgică şi, cu toate acestea,
foarte aproape de realitate, avînd o candoare şi o inocenţă
a scrisului pe care o simţim dincolo de paginile cărţii, care
ne lasă să descoperim sinceritatea unei „femei singure în
camera de joacă” şi faptul că aceasta poate i de ajuns ca să
atingi nivelul minim de empatie – chiar şi pentru cineva
neiniţiat în poezie. 

Unul dintre cele mai bune volume de poezie feminină
apărute în ultimii ani, Gravitaţia conirmă lunga aşteptare
de după Floarea de menghină, devenind pentru cititor o
datorie de onoare şi o dovadă de curaj să rămână alături
de poetă pe acest drum pe care singura certitudine rămâne
faptul că „cine nu e primit în casă/ nu aparţine nimănui.//
cine nu e strigat pe numele lui/ a fost uitat.// cine nu e
mângâiat nu există.”.

*Svetlana Cârstean, Gravitaţie, editura Trei, Bucureşti,
2015
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„Cât mă poate ridica de la pământ poezia?”



Poemele din 4 A.M. Cantosuri domestice* s-au născut –
neajutorate, „singure și feroce”–, în lumina pâcloasă și crudă
de la 4 dimineața, ora la care Aurora cu degete trandairii
se preschimbă în demonul care zgârie insistent, cu gheare
tăioase, tencuiala liniștii noastre supericiale. Dimineața
dispune și ea, așadar de propria akedie – „Nimeni nu se
simte bine la 4 A.M.” –, când luciditatea ajunsă la apogeu
face cu neputință ocultarea cruzimii prezentului. Acesta
pare motivul pentru care Radu Vancu nu mai face efortul
de a ascunde în magma poetică esența tragică a lumii. Nu
există detașare ironică în poemele sale, totul e tratat cu se-
riozitatea și sinceritatea pe care gravitatea unei existențe
tensiona(n)te și vulnerabile le reclamă.

În poezia lui Vancu, puține sunt subiectele care trec din-
colo de limita derizoriului. Dintre ele, sinuciderea tatălui
și viața de familie, cu nașterea iului său, Sebastian, în cen-
tru, sunt nucleele tari ale volumului de față. Iar astăzi,
când Radu Vancu strunește cu deplin succes o forță crea-
toare desăvârșită, care-i susține condiția neîndoielnică de
artist matur, continuitatea prezenței tatălui mort dincoace
de Frânghia înlorită, în – iată! – deja cel de-al șaptelea volum
al său de poezie, nu mai poate i interpretată doar ca un
efect defulatoriu, eliberator al scrisului său. 

Lirica lui Radu Vancu e biograică și confesivă, dar nu
e notație „imediată” a imediatului. Poetul scrie despre expe-
riențele personale la o distanță temporală marcată de mo-
mentul în care acestea se petrec, lăsând mai întâi să curgă
timpul necesar asimilării și sedimentării lor adecvate. De-
săvârșirea (iluzorie a) procesului metabolic le redă poe-
mului cu o gravitate intensă, de natură să-i zdruncine
eşafodajul, și totuși mai puțin accentuată decât trebuie să
i fost ea în momentul zero al producerii acestor eveni-
mente. Dacă, după o astfel de acțiune de internalizare, iul
se ală încă într-un dialog permanent cu tatăl sinucigaș, pare
că nu ștergerea cicatricelor e căutată (și cum s-ar putea,
oare, ele șterge?!), ci un mijloc de a păstra în echilibru un
microunivers casnic întreg, complet, de reconigurare a lui,
cu toate personajele sale, din care bunicul mort și necunos-
cut al lui Sebastian nu poate lipsi. Povestea morții tatălui
e un labirint fără ieșire, iar poetul nu își întocmește niciun
proiect de evaziune din acest spațiu: „La Canto II de/ două
ori ai vrut să scrii:/ «lațul pe care și l-a pus atunci de gât»//
Și de două ori degetele/ tale au bătut:// «lațul pe care ți 
l-a pus atunci de gât».” (Canto III). Lupta cu deziluziile
trecutului duce la o acceptare a lor sub forma unui dat cu
care te obișnuiești să trăiești.

Cele patru microcicluri ale volumului – Mansarda, 
Gărduleț alb de lemn, 20 de wați și Creierul e lumea de apoi
– redau imaginea unui univers care gravitează în jurul 

durerii trecutului ca element pivotant, coexistând, în con-
tinuare, cu prezentul. Nu degeaba Octavian Soviany îl
plasa pe Vancu printre „deprimiști”, remarcând efortul
permanent al acestuia de echilibrare a forței  de autodis-
trugere cu cea de autoconservare. Mansarda e o cronică suc-
cintă a vieții de familie, conturată în jurul unei existențe
domestice care presupune, dincolo de vizionarea desenelor
animate sau construirea de stații de poliție din piese lego,
și mici activități meschine ca scuturatul covoarelor sau
spălatul vaselor, activități care nu pot, însă, nici stăvili ver-
biajul unui creier permanent în alertă, nici camula cinis-
mul dur: „Dau cu ură cu/ bătătorul și înjur în barbă:// «Ar
i trebuit să-mi așez capul/ pe pieptul tău, la fel de / dein-
itiv cum// ștreangul se așezase/ pe gâtul tău/ cu cinci
minute mai/ devreme (...)»” (Canto VII). În al doilea ciclu,
atenția se focalizează asupra Poeziei, mai mult cu speranță
decât cu convingere („Cred, poezie, ajută necredinței mele.”,
Canto XIX), înzestrată cu abilitatea de a înălța pentru subi-
ectul liric mici „gărdulețe albe/ de lemn care să țină/ coș-
marul departe.” (Canto XXIV). În 20 de wați, tatăl mort e
interpelat cu intransigența celui care știe că este de datoria
lui să trăiască, chiar dacă trăitul e mai problematic decât
moartea: „Tata, (...) ți-o spun neted din capul locului:/
oricât de mult iubesc sinuciderea ta,/ nu mă voi sinucide.//
(...) După ce ți-am tăiat frânghia din jurul gâtului,/ tu 
n-aveai de dat ochii decât cu mine./ Eu am de dat ochii
cu Sebastian.” (Canto XXVI). Creierul e lumea de apoi valo-
riică zona copilăriei, prin rememorarea unor episoade ai
căror actanți numeroși sunt prietenii și verii din Cisnădie,
frații și surorile poetului.

Dincolo de supratema sinuciderii tatălui, trebuie obser-
vată, în poezia lui Radu Vancu, înclinația spre valorizarea
istoriei personale prin tendința de liricizare a prozaicului
și de resemantizare a zonelor lui mai puțin expresive, într-o
manieră asemănătoare celei în care Andrei Bodiu relata
mici întâmplări cotidiene. Tudor și Adriana din poezia lui
Andrei Bodiu îi întâlnesc, la Vancu, pe Sebastian și pe Cami,
în poeme ca niște cărți poștale ilustrate, expediate, ca în
volumele lui Bodiu, din spații diverse (Păltiniș, Cisnădie,
Iași, Dublin, de pe banca din fața școlii lui Sebastian etc.).
Radu Vancu recuperează, de iecare dată cu succes, Mo-
mentul, într-un limbaj frust și elegant, lipsit de artiicii
stilistice. Punțile intertextuale, prezente din loc în loc, an-
corează și mai bine poemul în ontologic. Radu Vancu știe
– și nu-și abandonează crezul –, că poezia adevărată e 
autentică, menținându-și rădăcinile bine înipte în viață. 

*Radu Vancu, 4 A.M. Cantosuri domestice, Casa de Edi-
tură Max Blecher, Bistrița, 2015
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Lumina crudă a lui 4 A.M.



Civilizația analfabetismului*, în original e Civilization
of Illiteracy, a fost publicată pentru prima dată în 1997 la
Dresden University Press. La aproape douăzeci de ani de
la apariție, în prima ediție românească, apărută la Editura
Spandugino grație muncii editorului Lavinia Spandonide
și traducătorului Luana Stoica, lucrarea rămâne la fel de
actuală, producând, într-o societate românească în care
valurile civilizației au resimțit o ușoară întârziere, aceleași
reacții ca cele stârnite la prima ediție, în limba engleză.
Dacă luăm în considerație faptul că scrierea efectivă a cărții
a început în 1983, viziunea autorului asupra noului pe
cale să se producă nu poate decât să surprindă și mai mult.
Despre această claritate în viziune s-au pronunțat persona-
lități universale. De exemplu, această primă ediție româ-
nească este însoțită de cuvântul recent plecaților dintre 
noi (la începutul anului 2016) Umberto Eco și Solomon 
Marcus, două personalități enciclopedice și vizionare, coa-
gulând direcții și tendințe în dezvoltarea câmpului știin-
țiic al ultimelor decenii. Dar, ne avertizează autorul în
prefața ediției românești, „Dacă evenimentele ultimilor
20-30 de ani v-au surprins, ceea ce urmează va depăși până
și cadrul imaginației. Asta e promisiunea pe care pot s-o
fac fără nicio ezitare.” (p.VI). 

Autorul, Mihai Nadin, este brașovean prin origine și
personalitate universală prin dimensiunea operei sale și
prin parcursul complex al unei vieți/cariere unice: absol-
vent al Politehnicii bucureștene și al Facultății de Filozoie
a Universității din București, cu un doctorat în estetică,
ulterior absolvent de studii post-doctorale în logică, ilo-
zoie și teoria științei la München, a predat în România,
Germania și Statele Unite la universități renumite (Stan-
ford, California-Berkeley, Dallas), dezvoltându-se multidi-
recțional, rizomatic, dar focalizându-și interesul în ultimii
ani pe sistemele de anticipare.

Civilizația analfabetismului nu a fost scrisă cu pretenția
angajării discursive prin profeții fundamentate științiic,
ci din nevoia unei revizuiri a condiției umane, în contextul
unei dinamici a societății într-un ritm aiuritor. Așadar, lu-
crarea nu poate i rezumată (așa cum sunt mulți cititori
tentați, la prima lectură) la o previziune profană asupra
unei civilizații care să ia locul alteia, nevoită să-și recu-
noască inadaptarea, ci [e/reprezintă] mai degrabă rezul-
tatul unei înțelegeri profunde a modului în care pașii noii
civilizații se așază în irescul evoluției umanității. Fără in-
serții morale, fără regrete, fără nostalgii paseiste. O carte
care, chiar dacă nu intenționează proiecția futuristă a Șocului
viitorului lui Alvin Toffler sau Megatendințele lui John

Naisbitt, se situează în proximitatea irească a proiecției
unui viitor probabil în conirmarea înțelegerii lui Marshall
McLuhan a valurilor culturii: predominant orală până la
revoluția industrială, apoi predominant scrisă, până la
supremația luxurilor informaționale, respectiv predomi-
nant vizuală în zilele noastre. O proiecție în reorganizarea
epistemică pe care, probabil, nicio altă carte românească nu
a reușit să o producă de la Provocarea științei a lui Solomon
Marcus încoace. Oricum, ideile celor două mari spirite se
întâlnesc și provocările axiomaticii, izicii, medicinei, ilo-
soiei, științei, energiei, științelor sociale, informației, lim-
bajelor, istoriei, indicatorilor sociali, educației (programelor
și manualelor școlare), matematicii, primesc răspuns, la
nici 10 ani distanță în limba engleză, la aproape 30 de ani
în limba română, prin provocarea limbajului în raport cu
dezvoltările societății, pieței, sistemului de învățământ, cu
angajările vizualului, cu excesele sexualității explicite, cu
răspunsurile religiei, cu refundamentarea ilosoică, cu ne-
voile artistice, cu noile angajamente ale politicii și ale pu-
terii „hard” (până la reconigurarea practicii războiului în
zilele noastre), dar mai ales cu reconigurarea comunicării.
Rezultatul inadecvării omului croit în orizontul paradig-
matic al civilizației scrisului, al civilizației alfabetismului
forte, este o îndepărtare irească de proiecția după siste-
mele de valori valide în alt cadru și o conigurare a unor
noi sisteme de valori în orizontul așa-numitei paradigme
a analfabetismului. Individul, incapabil să țină pasul cu
evoluția tehnologiei, se adaptează unor cerințe minimale
spre a se menține în jocul provocărilor, pierzând în raport
cu coerența sistemelor de semne ale civilizației anterioare
(a alfabetismului), iind, totodată, incapabil să se înscrie
în dinamica evoluției și așezărilor în noul orizont paradig-
matic: „Analfabetismul despre care vorbește autorul, no-
tează Mina-Maria Rusu, este de fapt un simptom al lumii
moderne, derivat din rapide schimbări de paradigmă on-
tologică, în care asistăm la Propria noastră bagatelizare (în-
depărtându-ne de noi înșine)”. 

În acest orizont al schimbării, al conigurării unui nou
relief axiologic – instabil, deocamdată, în facere și așezare –
Civilizația analfabetismului este o carte despre cantitatea
uriașă de viitor înmagazinată în prezent. Nu o carte profetică.
Ci doar una fundamentală. Uriașă. O lucrare care radio-
graiază prezentul încărcat de viitor și ne dă speranța în ceea
ce privește conigurarea sistemelor de valori ale noii paradigme. 

*Mihai Nadin, Civilizația analfabetismului, traducere
de Luana Stoica, Editura Spandugino, București, 2016
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ADRIAN LESENCIUC

Despre orizontul unei noi paradigme: 

Civilizaţia analfabetismului în limba română



Volum: hiatus*, autoare: Mariana Codruţ, receptări cri-
tice: foarte bune. Senzaţia pe care mi-a dat-o poezia M.C.
este că aceasta începe să comunice mai mult la o relectură.
Faţă de poeziile „cu nerv” care te impresionează imediat,
dar în lecturi succesive îşi diminuează forţa, poezia M.C.
are acea discreţie la care se ajunge numai printr-o interio-
rizare îndelungă: efectul – nu „gărgăunele din capul poe-
tului” primează, ci rainamentul emoţiei şi discreţia retoricii
pe care le are această poezie a confesiunii.

Interpretată ca discontinuitate, gol, întrerupere, igura
poetică a hiatusului ne deschide o lume în care se aprind
miracole: „uneori se întâmplă așa:/un om țâșnește brusc/ din
întuneric și prinde a bate/atât de intens din aripi/încât devine
luminescent/prin aura lui îmi pare/ că sensul întâmplării nu-
mite/lume se întrevede clar/ie și doar pentru câteva clipe/–
ca la lumina fulgerului/o punte peste prăpastie.” (puntea)

Ce este „un hiatus”, m-am întrebat iniţial. Caut în poezia
pe care încerc să mi-o apropii, interiorul ei, ceva care mă
face, atunci când citesc, să mă contaminez de suletul po-
etului/ poetei. Într-o manieră didactică, să vedem care
sunt temele suleteşti ale volumului hiatus.

Singurătatea – asumată ca formă de aristocraţie sule-
tească – e „un pântec protector”, „un cerb în călduri”, „cu
ochii însângeraţi”, care îţi poate înige într-o zi (dar încă nu!)
„pădurea de coarne în coaste” (ca să ştii:). Singurătatea
poate anula toate experienţele din jur („o să te nasc direct
în moarte”) şi atunci este libertate (elegie pentru ce va i).
Poate i sora disperării, „un cal sălbatic”. Din burţile ei,
cuvintele „cu plasa lor roşie” sunt salvatoare, „mă apără de
cădere” (în rest totul e bine), ca şi rugăciunea zilnică: „iluzia
cea de toate zilele/ dă-mi-o mie şi astăzi”. Orice zi trăită e
„o fantă” spre o altă lume, de unde poţi avea o „perspectivă
luminoasă”, deschisă înspre afară sau în interior: „mă uit
mereu în mine/ ca într-un tunel prin care/ vreau să fug şi
nu pot”. 

Tema cotidianului e străluminată de viziuni: trandairii
în februarie sunt „calupuri de unt galben”, copacii „fumegă”,
„freamătă ca nişte cili sub apă”, ajung încet la lumină şi
întrebarea iniţială „cum e să ii îngropat de viu” îşi pierde
sensul tragic (viaţă comunitară). De asemenea, decorul co-
tidian este reconigurat numai din esenţe suleteşti: lumina
lămpilor din curte se umple de teamă şi de tristeţe, pe fun-
dal, blocuri „jupuite”. Ce există devine solidar cu suletul
poetei, supravieţuirea se face prin întrepătrunderea lucru-
rilor spre o nouă realitate: „ţi-e destul ce simţi: brusc, se
deschide o trapă în tine şi te cotropeşte din adânc o lumină
atât de dulce, de intensă, că schimbă totul” (p.51).

Poemele solare – soarele, şi el o temă suletească, „lasă
copilul ce-am fost să vină cu mine” (p.62); soarele e văzut
în feţe multiple: tremură ud, lumina lui e fumegândă; casa
călătoreşte spre soare asemenea unei corăbii ce-şi face drum
prin „valurile de întuneric”, e lipit de viaţă: „mă fac una cu
soarele”, dar şi de moarte: mai mult decât un corp de pe cer,

„soarele e din mama mergând pe sub pământ e treaz şi
veghează asupra noastră.”. 

Poemele iubirii – „mi-e dor de sora mea” – sunt ale pre-
zenţei surorii, care e o prelungire a legăturii cu părintele
plecat într-o seară de iarnă – „mama n-a mai vrut să-şi care
propriul sulet” (p.28) şi din acest moment, alături îi este
„sora tigru”: „mă duc la sora mea. ea îmi dă să mănânc,/
apoi îmi pregăteşte bagajul pentru vizita/ la părinţii de sub
pământ –” (p.30). În alt loc şi timp, „m-am dus cu sora la
Prut”, într-o zi de vară, sora se luptă cu duhul râului „pe
care ea l-a recunoscut, eu nu.” (cârtiţa de la Prut). „Sora tigru”
este o prezenţă protectoare, o rememorare a copilăriei.

Tema trupului – micile poeme în proză, subintitulate
1. ochii, 2. gura, 3. capul sau alte poeme precum cutia neagră
sunt reinterpretări ale trupului („o corolă de minuni pe
tija care sunt îmi e capul”, p.55), a marginilor dintre carne
şi lume („îmi port capul sus pe tavă/ ...şi vin ciori, şi vrăbii
umile,/ şi porumbei, de tabără toţi/ şi-mi ciugulesc din
creier”, p.19). Trupul e o frontieră cu lucrurile, dar şi o
transparenţă: „duşurile oblice de lumină primindu-ne
feţele cenuşii într-o altă realitate.” (Pastelul postmodern).
Învelişul fragil, trupul, nu e compus pentru veşnicie, dar
păstrează în el legături indestructibile, partea unui întreg:
„de un timp mereu mă rog: Doamne, dacă tot e să nu iu
veşnic tânără şi ferice, numai de cap nu te-atinge. aici am
stivuit pe vecie: blândeţea mamei cu ochi albaştri; bătăile
pripite ale inimii – era vară, demult – când nările unui
puşti înecat în Prut m-au învăţat oarecum ce e moartea;
plopii baleind fără linişte cerul grădinii, unde cruzimea şi
mila, plictisul şi uimirea le-am alat... spun: nu-mi lua,
Doamne, capul, că el e pământul îngrăşat cu toate dis-
perările mele; el, uzina de sensuri care-mi dă forţă. cutia
neagră, jurnalul de bord al zborului meu prin aer şi prin
pământ.” (p.56). În inalul textului, este relevantă cores-
pondenţa interioară a acestui poem cu hiatus – „zbor când
prin aer, când prin pământ”.

Întâlnirea cu Dumnezeu este supratema, o recunoşti în
trăirea, tăcerea, vibraţia cu lumea, în poezia Marianei Co-
druţ. Ea poate i aşa: într-o zi de august, El coboară pe un
ir de păianjen în crânguri şi în livezi, dar continuă „să tacă
mâlc” (p.50). Vine aproape, oglindit în ape, „în satul meu/
atât de departe acum/ vara trecută m-am aplecat/ ca să mă
uit în Prut./ Dumnezeu mă ixa/ cu ochi enormi şi blânzi/
de bou. n-am tresărit” (întâlnire).

Austeritatea discursului, temperarea sintaxei sunt ob-
servaţii repetate despre poezia Marianei Codruţ. Poezia
bună îţi oferă imagini pe care nu le poţi uita. E strategia
iecărui poet de a negocia cu expresivitatea vocii lui. Fiind
de partea poeziei în alegerile sale, M.C. propune un dis-
curs poetic discret, de rainament al emoţiilor. 

*Mariana Codruţ, hiatus (poezie), Editura Paralela 45,
Piteşti, 2015
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Iulian Cătălui: Aţi debutat în anul 1977 cu o carte de
artă plastică, De la portulan la vederea turistică, după ce
aţi început cu un articol despre Jan Brueghel cel Bătrân în
revista Liceului „Nicolae Bălcescu”, azi „Sfântul Sava”. Cum
se debuta în anii 1970, exista teribila cenzură de tip comu-
nist, mai erau urme ale acelei liberalizări culturale din anii
1960 sau se impuseseră deja oribilele Teze din iulie 1971 –
Minirevoluţia culturală etc.?

Andrei Cornea: În anii 70 exista cenzura, dar, dacă pu-
blicai o carte despre artă, mai ales „artă minoră” (despre
opere ale unor călători străini) erai ceva mai ferit de trăzne-
tele ei. Ţin minte că manuscrisul cărţii De la Portulan la
vederea turistică s-a întors de la cenzură cu o singură, dar
foarte amuzantă obiecţie: să înlocuiesc cuvântul „pustă”
(aluzie la unguri)! Am propus „stepă”, dar redactorul 
(regretatul Arie Matache) s-a temut ca nu cumva cenzura
să ia cuvântul respectiv drept o aluzie la ruşi. Aşa că m-am
servit de autohtonul „câmpie”.

I.C.: După alte două volume de critică şi istorie a artelor
plastice sau studii despre artă, Primitivii picturii româneşti
moderne (1980) şi Forme artistice şi mentalităţi culturale
în epoca romano-bizantină (1984), aţi trecut la ilozoie şi
eseu ilozoic, ori „studii despre antichitate”. Cum şi de ce aţi
făcut această trecere, n-aţi fost criticat pentru acest salt de la
istoria artei, deşi aici avem şi exemplul lui Andrei Pleşu, eraţi
un foarte bun teoretician al artelor plastice, după părerea
mea, la ilosoie (prin volume ca: Scrieri şi oralitate în cultura
antică (1988); Platon. Filozoie şi cenzură (1995); Când

Socrate nu are dreptate (2005); Scriere şi oralitate (2006)
sau O istorie a neiinţei în ilozoia greacă (2010); De la
Şcoala din Atena la Şcoala de la Păltiniş (2004); Realitatea
şi umbra (2013), cum a fost, de pildă, criticat după 1989,
mai ales cu ocazia publicării Omului recent, Horia-Roman
Patapievici? 

A.C.: N-am fost criticat deschis, poate şi iindcă, odată
ce am făcut a doua facultate – limbi clasice, la Universi-
tatea din Bucureşti – aveam caliicarea să traduc din Platon
sau Aristotel. Studiile exegetice corespunzătoare urmau
apoi în mod iresc. Totuşi, după 1990, dacă nimeni nu
mi-a contestat direct competenţa în ceea ce numiţi „studii
despre antichitate”, au fost unul-doi, dinspre ilosoia uni-
versitară, care au strâmbat din nas. Pesemne că asta e ex-
plicaţia pentru care, până azi, în poida unor oferte de-ale
mele, n-am fost invitat să ţin nici măcar un curs opţional
sau facultativ despre teme din ilosoia antică la Facultatea
de Filosoie din Bucureşti. Să trag concluzia că am fost
primejdios pentru ce le-aş spune studenţilor, sau nedorit
de unii dintre profesori?

„Din păcate, «publicistul» român este foarte superficial:
acum e competent în islam, migranţi şi terorism, gata să
ofere sfaturi «stupizilor» de la Bruxelles, Paris şi Berlin”.

I.C.: Apropo de H.R. Patapievici, credeţi că în România
nu s-a creat nicio şcoală ilozoică şi că la noi nu a existat o
„piaţă a ideilor ilozoice”?

Interviu

Interviu cu 
filosoful și scriitorul

ANDREI CORNEA

”
marea problemă în românia este că publicul

cultivat ş i cititor de filosofie este foarte limitat

şi, de fapt, în general, publicul de carte nu este

prea mare.

realizat de IULIAN CĂTĂLUI
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A.C.: Înainte de 90 era imposibil să apară o „piaţă a
ideilor ilozoice”. După, a fost un moment favorabil la
care a contribuit chiar H.R. Patapievici cu a sa admirabilă
revistă „Idei în dialog”, dar prea repede stins. Marea pro-
blemă în România este că publicul cultivat şi cititor de
ilosoie este foarte limitat şi, de fapt, în general, publicul
de carte nu este prea mare. Nu se poate totuşi nega că o
anumită apetenţă pentru „idei în scandal” apare din când
în când – chiar „voga” lui Patapievici şi „răscoala” unora
împotriva Omului recent cândva a dovedit-o. Din păcate,
„publicistul” român este foarte supericial: acum e com-
petent în islam, migranţi şi terorism, gata să ofere sfaturi
„stupizilor” de la Bruxelles, Paris şi Berlin.

I.C.: Cum v-a inluenţat perioada petrecută în fascinanta
„Şcoală de la Păltiniş”, în preajma lui Noica, alături de
Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu ori Sorin Vieru, şi cum v-a
inluenţat gândirea ori stilul ilosofului Constantin Noica,
dacă aţi perceput şi dacă a existat o astfel de inluenţă sau
tutelă de maestru, ori binomul maestru-discipol, cum se zice? 

A.C.: Recunoştinţa mea faţă de Constantin Noica ţine
mai ales de faptul – esenţial în cariera şi viaţa mea – că mi-a
pus în braţe Republica lui Platon şi mi-a zis: „Tradu-o!”.
Nici nu vă puteţi închipui cât de importantă poate i o
asemenea sarcină pentru un novice, cum eram la începutul
anilor 80 şi cât de rarisimă poate i o asemenea întâmplare
fericită, nu doar la noi, ci oriunde pe lume. Şi să nu uităm
că era prima traducere integrală a respectivului dialog în
română. Pe de altă parte, am fost şi eu, ca şi mulţi alţii,
cucerit de farmecul personal al lui Noica, şi mai ales de
maniera sistematică în care înţelesese „să trăiască ilozoic”.
Nu cred totuşi că mi-a inluenţat prea mult gândirea nici
măcar în ceea ce-l priveşte pe Platon. Dar poate mă înşel.

I.C.: A fost Şcoala de la Păltiniş un „model paideic în cul-
tura umanistă” din România, o „căutare de sine realizată
prin cultură şi în cultură”, un moment şi un exemplu de
„rezistenţă prin cultură”, o evadare/ evaziune culturală şi ilo-
zoică din cadrul sufocantului şi dictatorialului regim 
comunist sau ar i putut i o veritabilă opoziţie la acesta? Care
este viziunea dvs.?

A.C.: Am explicat întrucâtva cum văd lucrurile în pri-
vinţa „Şcolii de la Păltiniş” într-un capitol al cărţii mele
De la Şcoala din Atena la Şcoala de la Păltiniş. Ce ar i de
spus, pe scurt, este că modelul „rezistenţei prin cultură”,
sau chiar al „evaziunii prin cultură” al lui Noica iese azi în
dezavantaj în raport cu celălalt model, al dizidenţei şi
opoziţiei la regim, în mare parte şi iindcă noi privim 
istoria retrospectiv, din perspectiva a ceea ce ştim că s-a
întâmplat. Or, în anii 70-80, mai nimeni (nici măcar
printre „kremlinologii” occidentali) nu credea în rapida
disoluţie a regimurilor comuniste şi, poate, pe bună drep-
tate. Să ne gândim ce s-ar i întâmplat dacă, prin 1988-
89, Gorbaciov ar i fost răsturnat de la putere (aşa cum s-a

întâmplat în 1991) şi am i avut un „Tien-An-Men” rus,
repetat în toate ţările socialiste. Chiar şi dizidenţa poloneză
ar i rămas o amintire şi ar i fost considerată o strategie
sinucigaşă, de felul celei a zeloţilor din Ierusalim, care au
pierit în oraşul nimicit de romani în anul 70. Maximum
ce speram cu toţii pe atunci era o „liberalizare” de tipul
celei din anii 60. În asemenea caz, strategia „culturalistă”
şi „modelul paideic” ale lui Noica se arătau rezonabile,
iind adecvate unei inevitabile convieţuiri de durată cu co-
munismul. E adevărat, pe de altă parte, că în istorie nu 
întotdeauna câştigă rezonabilul, ci uneori şi „miracolul”,
aşa cum am scris eu însumi în cartea cu acest titlu. De-
sigur, după 90 destui l-au acuzat pe Noica de „colabo-
raţionism” mai mult sau mai puţin involuntar cu regimul;
cred că asemenea judecăţi ori au drept sursă resentimente
personale faţă de ilosof sau discipolii săi, ori proiectează
anacronic situaţii din alte timpuri sau alte părţi asupra
României de atunci.

I.C.: În Istoria critică a literaturii române, d-l Nicolae
Manolescu spune, succint, despre dvs. că „între două tradu-
ceri, din Aristotel şi Platon”, aţi publicat zeci de articole
politice, unele strânse în volume, precum Maşina de fabricat
fantasme (1995) sau Cuvintelnic fără frontiere (2002) şi
că, spre deosebire de un Cristian Tudor Popescu, sunteţi un
eseist de formaţie academică, care nu scrie pamlete, ci ana-
lize. Cum comentaţi această opinie?

A.C.: Presupun că d-l Nicolae Manolescu n-a văzut de
ce unele dintre cărţile mele ar trebui incluse într-o „istorie
a literaturii române”, ie şi „lărgită”. În unele cazuri are
dreptate, în câteva altele – cred că nu. Paradoxal, cartea
mea, Când Socrate nu are dreptate, Humanitas, 2005, a
primit premiul „României Literare” pentru cea mai bună
carte a anului, premiu pe care l-am luat chiar din mâna
domnului Manolescu. Într-un sens mai larg, am avut
mereu avantajul, dar şi dezavantajele corelate ale celui care
parcurge mai multe domenii: pentru unii teoreticieni sunt
prea literat, pentru unii literaţi – prea teoretician; unii îmi
laudă traducerile din antici, dar uită de alte cărţi; alţii mă
ştiu din presă numai drept „băsist”. Aceştia din urmă sunt
cei mai fericiţi: sunt scutiţi de orice alte complicaţii. 

„Scriitorii fac cărţi, dar adesea nu ştiu ce fac”

I.C.: Cum priviţi acum perioada dvs. de intensă activitate
jurnalistică, în special de la prestigioasa Revistă „22”, din
turbulenţii ani 1990, cu mineriadele, conlictul etnic de 
la Târgu-Mureş şi reînvierea Securităţii, fenomenul Piaţa 
Universităţii, alegerile din „Duminica Orbului” ş.a.?

A.C.: A fost o perioadă plină pentru mine, la fel ca pen-
tru toată lumea. M-am implicat civic, ca atâţia alţii, şi cu
ce ştiam mai bine să fac: scrisul. Era necesar. Apoi din publi-
cistica politică am învăţat foarte mult. Mai întâi am refă-
cut corelaţiile dintre politică şi cultură pe care „rezistenţa
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prin cultură” aproape le exclusese; am înţeles mai bine
teoriile politice ale unor scriitori antici, precum Tucidide,
Platon sau Aristotel. În ine, cred că scrisul meu în sine a
avut mult de câştigat: a trebuit să scriu mai concis, mai
pregnant, să urmăresc formula fericită. Am asimilat, cred,
destul de bine şi registrul ironiei. „Genul scurt” – de la o
jumătate de pagină până la două pagini – mi-a devenit
foarte familiar şi drag. Cred că am avut şi câteva reuşite
notabile aici. Am câştigat fani. Câteva bucăţi au fost folo-
site de colegi drept material didactic pentru retorică. O
alta a fost citită în două rânduri, înaintea a doi preşedinţi,
ca iind emblematică pentru revista 22. O alta a circulat
un timp pe internet ca pseudepigrafă a lui Dan Puric.
Oricum, volume precum Cuvintelnic fără frontiere şi
Poveşti impertinente şi apocrife datorează esenţial acestei 
experienţe.

I.C.: În ine, foarte recent, aţi făcut o altă trecere intere-
santă, un pas important, de la eseistică şi ilosoie la litera-
tură, deşi aţi mai publicat proză scurtă (Poveşti impertinente
şi apocrife, de exemplu), scriind un roman, intitulat Uimi-
toarea istorie a lui Şabbatai Mesia (2015), un roman mis-
tico-istoric, aş spune. De ce aţi simţit nevoia să abordaţi acest
gen literar, dincolo, să spunem, de faptul că volumele şi cărţile
de ilosoie şi studiile despre antichitate sunt citite de tot mai
puţini oameni, de faptul că tinerii nu sunt interesaţi de cul-
tură, după cum aţi declarat? 

A.C.: În parte, şi acesta – diminuarea apetitului pentru
lectura „diicilă” – a fost un motiv. Iniţial, am vrut să scriu
o biograie romanţată a personajului. A ieşit altceva şi, un
timp, chiar şi mie mi-a fost greu să deinesc ce anume – o
combinaţie între roman, istorie, dialog teologico-politic.
Oricum, ceva de graniţă şi oarecum insolit la noi. Mă
bucur că un public, nu chiar redus de tot, a apreciat com-
binaţia, iar unii mai pricepuţi mi-au lăudat chiar „tehnica”
scriitoricească – ceea ce pentru un debutant în ale romanu-
lui a fost foarte onorant. Mixajul dintre fantezie şi istorie,
atâta timp cât e recunoscut şi nu cade într-un conspi-
raţionism vulgar, gen Dan Brown, mi se pare deopotrivă
plăcut şi instructiv. Este adevărat, pe de altă parte, că nu
întotdeauna motivele explicite şi conştientizate se supra-
pun peste altele, mai adânci, peste obsesiile noastre fun-
damentale. Scriitorii fac cărţi, dar adesea nu ştiu ce fac.

I.C.: De ce v-aţi ixat, focalizat pe acest personaj, totuşi
fascinant, Şabbatai Ţevi, care s-a proclamat Mesia şi a pro-
vocat o „Intensă fervoare mesianică” în rândul evreilor, pe la
1666, s-a convertit la Islam şi care ar i autorii de romane
istorice serioase, profunde, care v-au inluenţat, dacă a existat
aşa ceva? 

A.C.: De mai multă vreme m-a obsedat cazul acelor 
intelectuali care au continuat să creadă în comunism, 
în poida tuturor dezminţirilor date de istorie. În general,
m-am întrebat: cum e posibil să crezi în poida evidenţei?

Apoi mi-am dat seama că nu evidenţa produce credinţa,
ci invers, o credinţă îşi selectează evidenţa şi transformă
lumea după cerinţele ei. Aşa am ajuns la istoria lui Şabbatai
Ţevi şi a convertirii sale, care, paradoxal, a creat o nouă 
religie şi o nouă sectă după convertirea la islam. Nu cred
că autori de romane istorice mari, gen Numele trandairu-
lui al lui Umberto Eco, sau Mă numesc Roşu al lui Orhan
Pamuk, m-au inluenţat în vreun fel. Totuşi, nu cu mult
înainte de a scrie romanul despre Şabbatai Ţevi, am citit
Problema Spinoza a lui Irvin Yalom (unde se vorbeşte, en
passant, şi despre Şabbatai). Deşi romanul are multe lu-
cruri bune, am rămas nemulţumit de felul în care autorul
încheagă ansamblul. Recunosc, m-am gândit să încerc să
fac mai bine.

„Viitorul evreilor din România? Individual – după caz.
Colectiv – pagina de istorie”. 

I.C.: Trecând la evreii din România, de ce credeţi că 
minoritatea evreiască de la noi, care a avut şi are o con-
tribuţie extraordinară în toate domeniile, de la artă şi cultură
la ştiinţă şi medicină ori în economie, a fost tratată mai 
degrabă negativ, chiar foarte rău în anumite perioade istorice,
mai ales în timpul dictaturii antonesciene, spre deosebire de
alte ţări europene, chiar vecine cu a noastră, care „şi-au
emancipat” mai devreme evreii, le-au acordat toate drepturile
etc.?

A.C.: De ce evreii din România au fost, în general,
trataţi negativ? 1) Atmosfera generală de antisemitism în
întreaga Europă de dinainte de Al Doilea Război Mondial.
2) Diicultăţile modernizării într-o ţară predominant ru-
rală şi cu o burghezie românească subţire. 3) Imigraţia masivă
de evrei din Galiţia în prima jumătate a secolului al XIX-
lea. 4) Concurenţa importantă în profesiunile liberale din
partea evreilor emancipaţi. 5) Obsesia duşmanului dină-
untru care pactizează cu duşmanii din afară, obsesie exa-
cerbată de presă: vezi ideea că toţi evreii sunt comunişti şi
că vor distrugerea României. Această obsesie a contribuit
esenţial la Holocaustul pus în operă de regimul Antonescu.
Este adevărat că ţări precum Austro-Ungaria şi-au eman-
cipat mult mai devreme evreii, care, de altminteri, s-au şi
asimilat mult mai profund. Totuşi, după 1900 antisemi-
tismul a fost o constantă şi în aceste ţări, iar rezultatele au
fost sinistre şi aici. Antisemitismul, aşa cum se manifestă
pretutindeni în Europa după 1800, este şi rezultatul unei
îndelungate tradiţii creştine antiiudaice şi, în acelaşi timp,
efectul pervers al emancipării de creştinism.

I.C.: Într-una din cărţile mele (Mari controverse literare,
2014), care cuprinde şi trei eseuri literare despre cultura
evreiască din România, antisemitismul lui Eminescu, despre
cum au fost văzuţi evreii de către marii noştri scriitori, despre
Mihail Sebastian, am observat, printre altele, că literaţii, 
istoricii, sociologii şi jurnaliştii români au fost antisemiţi

ASTRA / 1-2, 2016
http://www.revista-astra.ro/literatura/

34

Interviu



chiar şi atunci când aveau prieteni scriitori şi oameni de cul-
tură evrei, ori erau antisemiţi în viaţa reală, iar în scrierile
lor erau mai atenuaţi, când Marile Puteri încercau să im-
pună României, pe drept cuvânt, adoptarea unor drepturi 
esenţiale în favoarea evreilor români, pentru a nu mai vorbi
de anumite conjuncturi istorice care favorizau un antise-
mitism feroce. Cum vă explicaţi? Chiar şi în prezent există
acel „antisemitism fără evrei”. Ce viitor vor mai avea evreii
din România, cei care au mai rămas, foarte puţini, din pă-
cate? 

A.C.: Există un topos foarte cunoscut: „Cum să 
fiu tocmai eu antisemit? Doar am mulţi prieteni evrei”. 
Şi încă unul: „Ei, dragă, dacă toţi evreii ar i ca tine...”.
Dar contradicţiile acestea au fost strălucit surprinse chiar
de M. Sebastian în De două mii de ani... Foarte mulţi 

intelectuali, scriitori, politicieni români din trecut, şi din-
tre cei mai mari, au fost antisemiţi într-o măsură mai mare
sau mai mică. Excepţiile au fost puţine. Adevărul este că
antisemitul are ce are nu cu A, B sau C, cu care poate i
bun amic, ci cu „iudaismul internaţional”, cu „oculta iude-
omasonică”, cu „ucigaşii lui Cristos” ori, mai recent, cu
„sionismul fascist”. Antisemitul se luptă cu spectre, care
au prostul obicei să se întrupeze în indivizii A, B şi C. 
Astfel încât, cine vrea să scape de spectre trebuie să se le-
pede şi de respectivii (eventual alungându-i sau expedi-
indu-i în lagăre). Dar spectrele nu dispar astfel şi, chiar
dacă nu mai găsesc loc de întrupare, continuă să obesedeze
visele minţilor labile. Iată „antisemitismul fără evrei”. Vii-
torul evreilor din România? Individual – după caz. Colectiv
– pagina de istorie. 
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Din punct de vedere psihologic, cuvântul mase capătă
o cu totul altă semniicație. În anumite împrejurări date,
și doar în acele împrejurări, o mulțime de oameni posedă
caracteristici noi, foarte diferite de cele ale iecărui individ
care intră în componența ei. Personalitatea conștientă dis-
pare, sentimentele și ideile tuturor entităților sunt orien-
tate în aceeași direcție. Apare un spirit colectiv, tranzitoriu
desigur, dar având particularități foarte precise. Colecti-
vitatea devine atunci ceea ce eu numesc, din lipsa unei
expresii mai potrivite, o masă organizată sau, dacă prefe-
rați, o masă psihologică. Ea formează un singur corp și
este supusă legii unității mintale a maselor. Faptul că, ac-
cidental, mai mulți indivizi se ală împreună nu le conferă
caracterul de masă organizată.1

În citatul de mai sus, Le Bon susţine existența unui „spirit
colectiv”, care se naște din anularea personalității iecărui
individ, parte din acea mulțime, ducând la dispariția orică-
rei diferențe. Se creează, în acest fel, o colectivitate cu ca-
racteristici total diferite de cele ale iecărei persoane luate
individual. Dacă ar i să acceptăm o astfel de descriere a
„maselor”, ar însemna că ele nu pot i explicate sau înțelese
nici plecându-se dinspre mulțime spre individ, nici invers.
Atât individul, cât și mulțimea au legile lor particulare, ce
nu pot i niciodată deduse una din cealaltă; între parte și
întreg nu se întrevede nicio legătură.

O altă posibilitate de înțelegere a fenomenului colectiv
o găsim la Tarde. Pentru el, orice mulțime este o sumă de
particule individuale, iar trăsăturile acestei mulțimi nu pot
i extrase decât printr-o analiză a tuturor caracteristicilor
iecărui individ care ia parte la alcătuirea acelei mulțimi.
Ba mai mult, iecare individ luat separat este/ reprezintă
mai mult (este mai complex) decât mulțimea ca unitate.
La o primă privire, ar părea că orice sociologie devine în
acest context o psihologie individuală. Totuși, nu trebuie
să căutăm aici o teorie a individualismului, pentru că nu
individul izolat este adus în discuție de către cercetător, 
ci relațiile care se stabilesc între acest individ și Celălalt.
Relațiile „intermentale” sunt singurele care ne pot ajuta să
înțelegem și să descriem o mulțime – o psihologie inter-
cerebrală.

„Nu există o știință a individului, ci numai a generalu-
lui, sau mai bine zis, a individului considerat ca repetat
sau susceptibil de a i repetat la ininit. [...] Știința e un
ordin de fenomene privite din punct de vedere al repetării
lor. Aceasta nu înseamnă că a face diferențe nu e unul din
procedeele esențiale ale spiritului științiic. A diferenția

ca și a grupa înseamnă a face știință, dar numai într-atât
întrucât lucrul pe care îl discerni e un tip scos dintr-un
oarecare număr de exemplare în natură și susceptibil chiar
de o ediție nedeinită.”2

„A diferenția și a grupa”, două procese implicate în actul
de cunoaștere/ studiere a lumii/ societății, nu au semnii-
cație decât în cadrul existenței unor rețele, din care obi-
ectele studiate sunt extrase și analizate. În cadrul acestor
rețele, obiectele există în relație, ca diferite de celelalte, dar
nu opuse. A reduce problema diferențelor la cea a opozi-
țiilor binare înseamnă a anula din start diversitatea (hete-
rogenă) pe care aceste diferențe ar trebui să o întrețină. Ceea
ce trebuie remarcat în această teorie dezvoltată de Tarde
ar i chiar necesitatea depășirii acelui mod de a privi sis-
temul opozițiilor binare ca bază a cunoașterii, fără de care
ea nu ar i posibilă. 

În capitolul al doilea din Legile sociale, carte publicată
la noi în 1927, în traducerea lui M. Hodoș, capitol numit
„Opoziția Fenomenală”, va pune problema bolii și a sănă-
tății într-un mod neașteptat, anulând opozițiile dintre cele
două:

„Doctorii au conceput timp îndelungat boala și sănă-
tatea ca pe două stări absolut contrarii, iar cauzele bolii
absolut inverse celor ale sănătății. Greșeala homeopatică,
în fond, s-a născut din această închipuire. Boala și sănă-
tatea astfel concepute sunt entități verbale, pe care pro-
gresul iziologiei le-a risipit. Deviația patologică intră în
funcționarea iziologică, nu îi este opusă. [...] Fiziologiștii
au mai născocit o opoziție pe cât de falsă, pe atât de sa-
vantă, între animalitate și vegetație; pentru ei, respirația
animală era tocmai inversul respirației vegetale și distru-
gea ceea ce produsese aceasta, combinația oxigenului cu
carbonul. Fiziologia comparată, a lui Claude Bernard și
a altora, a dovedit caracterul supericial al acestei inversiuni
și unitatea fundamentală a vieții în aceste două regnuri,
nu opuse, ci diferite.”3

Opoziția există și la Tarde (așa numitele „opoziții reale”),
însă aceasta este prezentă doar la nivel „ininitesimal”/ „în
miezul țesuturilor”. Opozițiile nu se mai manifestă sub
forma unor înfruntări sau lupte, ci ca ritmuri, modalități
de repetare care creează diferențe tocmai prin asemănarea
dintre ele:

„Opoziția e concepută în mod greșit ca un maximum
de deosebire. Ea este în realitate un fel foarte ciudat de
repetare, acela a două lucruri asemănătoare care se pot dis-
tinge unul pe altul, tocmai în virtutea acestei asemănări.
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Opusele, contrariile fac, deci, totdeauna o pereche, o du-
alitate și sunt opozabile nu ca iințe sau grupuri de iințe,
lucruri totdeauna diferite și sui generis într-o anumită
latură, nu ca stări ale aceleiași iințe sau a unor iințe diferite,
ci ca tendințe, ca forțe; căci dacă privim anumite forme
sau stări ca opuse, aceasta e din pricina contrarietății, reală
sau presupusă, a forțelor de care au fost produse aceste stări.”4

Prin ritm se înțelege o formă de „luptă/ confruntare”
care nu-i altceva decât o întâlnire de armonii, legătura lor
obișnuită iind acordul, producerea unei armonii superi-
oare. Numai prin „repetări precise”, din „opozițiile limpezi”,
din „armoniile strâns legate” apar „modelele cele mai ca-
racteristice ale diversității”, ale „neorânduirii universale,
adică izionomiile individuale”. Ritmurile sunt cele care
vor da naștere la succesiuni de forțe, cu reveniri și retrageri
la intervale egale, așezând la baza existenței „repetiția”: a
exista este „a difera”. Consecințele sunt majore atunci când
este adusă în discuție problema identității. Trebuie evitată
orice tendință de a subordona diferența/ alteritatea iden-
tității – nu unul se înstrăinează în celălalt prin imitație, ci
procesul de „diferare” determină multiplicări ale lui unu,
adăugându-i calități în funcție de rețeaua în care va i
prins, pe are o va genera. În acest sens, din „Eu sunt” va i
imposibil de dedus altă existență/ prezență în afara mea/
a lui Eu, însă „Eu posed” deschide o mulțime de posibi-
lități de trecere de la o diferență la alta, de mișcare într-o
rețea. Granițele oricărui obiect devin luide și cuprind/
acoperă comunități alternative, unde ajung să ie prezente
ca lucruri diferite, de iecare dată, și să manifeste forțe de
anumite intensități, păstrând însă elemente comune care
le fac recognoscibile. Ceea ce va conta va i analiza relațiilor
dintre ele și din interior. Să însemne acest lucru sfârșitul
reprezentării? Cum mai putem discuta despre reprezen-
tarea colectivă și/sau individuală a alienării/alienatului?
Ajungem din nou la mimesis? Imitație/reprezentare sau
repetiție/producere/proliferare?

*
Imitația, sugestia și „contagiunea mintală” sunt cele trei

procese prin care se poate constitui și manipula o mulțime,
în viziunea lui Le Bon. Mulțimea forma la el un tot asemă-
nător unui organism pe care doar elitele sau spiritele su-
perioare pot și trebuie să le călăuzească. Această putere pe
care „mințile luminate” o au asupra maselor se datorează
tocmai capacității mari de sugestibilitate care le caracte-
rizează. Imitația ar putea în această situație să ie similară
inluenței. Pentru ca un astfel de proces să aibă loc și să se
constituie o mulțime, individul trebuie să-și piardă cali-
tățile sale „morale” și „intelectuale”, să se lase călăuzit doar
de instinct. 

Dacă la Tarde alienarea avea o semniicație pozitivă, par-
ticipând la diversiicare și luidizarea obiectului, aici ea im-
plică o înstrăinare nocivă a subiectului, abandonarea
rațiunii și dezlănțuirea pasiunilor. De unde și disprețuirea
maselor.

„Or, există trăsături generale de caracter, guvernate de
inconștient, existente aproape la același nivel la majori-
tatea indivizilor normali ai unui popor, sunt cele care, la
nivelul maselor, se manifestă simultan. În spiritul colectiv,
aptitudinile intelectuale ale oamenilor, și prin urmare in-
dividualitatea lor, dispar. Eterogenul se cufundă în omogen
și calitățile ce țin de inconștient domină.”5

Omogenul, una din formele de prezență a eterogenului,
în care diversitatea nu dispare, ci devine mai complexă la
Tarde, este prezentat în descrierea lui Le Bon ca o nivelare
și o distrugere a diversității. Orice mulțime este mult in-
ferioară conștiinței individuale, amenințată mereu să dis-
pară sub presiunea sugestiei și a contagiunii.

În secolul al XIX-lea, la noi, aceste direcții de folosire a
cuvântului imitație nu par să i avut aceeași inluență și
răspândire. Cele mai multe studii care urmăreau problema
mulțimii și a maselor preiau în mare parte ideile lui Le Bon.
Astfel, în lucrările Psichologia mulțimei armate și Încercare
de psichologie militară individuală și colectivă, de M. Câm-
peanu, din anii 1899, respectiv 1907, se pleacă de la ideea
centrală a unei „unități” necesare a conștiinței, astfel încât
să ie păstrată identitatea:

„O alterațiune ie chiar parțială, însă durabilă, a unui
organ, are ca urmare o schimbare în irea individului, în
Eul său. [...] Unitatea și identitatea personalității repre-
zintă expresiunea psihică a unităței și identităței organis-
mului.”6

Alienarea ar reprezenta o „înstrăinare a personalității”,
având drept cauză o schimbare a „sentimentului general
al corpului”, cu alte cuvinte o percepție diferită a propriu-
lui organism. Apare o „viață psihică” nouă. Acest meca-
nism va i proiectat asupra modului de formare a unei
mulțimi, când „oamenii capătă împreună un fel de sulet
colectiv”, încep să se înstrăineze de propriul corp ca diferit
de celelalte și să formeze un întreg. Câmpeanu neagă teoria
lui Spencer, care înțelegea prin mulțime o medie a calită-
ților morale și intelectuale a indivizilor ce o compun, ex-
trăgându-și întreaga demonstrație din ideile lui Le Bon.
Mulțimea devine o „iință unică, provizorie, cu caractere
speciale”: 1. Puterea mulțimii – putere invincibilă; 2. Ires-
ponsabilitatea individului în mulțime: mulțimea e ano-
nimă, anonimul e neresponsabil; 3. Sugestibilitatea mare:
omul se ală într-o stare de receptivitate psihică exagerată;
4. Contagiunea morală. Ceea ce se împărtășește, ceea ce
mai rămâne din vechiul individ nu sunt rațiunea sau inte-
ligența, ci sentimentele și pasiunile. Acest lucru transformă
masele în organisme inferioare, mânate doar de forța oarbă
a pasiunii care capătă o putere nemăsurată înăuntrul
oricărei mulțimi. 

Într-o altă conferință, publicată în 1909, de I.N. Cio-
can, Conștiință individuală și conștiința mulțimii, se airmă
același dispreț față de mase, considerate ca inferioare indi-
vidului conștient de sine. Conștiința este privită ca o formă
de superioritate, în directă relație cu gradul de cultură a
individului; sălbaticul și copilul sunt descriși ca făpturi
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„aproape inconștiente”, iar mulțimea este comparată cu
starea de a i a copilului și/ sau a animalului. Ea nu numai
că nu este conștientă de sine, dar nu este conștientă nici
de propriile sale drepturi. Alături de aceste categorii, la
care gradul de conștiință nu este suicient dezvoltat, se ală-
tură și femeia. Se creează, în acest fel, o ordonare a dife-
rențelor, prin includerea în sistemul opozițiilor binare,
plecându-se de la distincția (de altfel greu de susținut) din-
tre conștient-rațional vs. inconștient-irațional. Tot ceea ce
ține de sfera sentimentului este încadrat în cea de-a doua
categorie și, implicit, caliicat drept inferior. De aici și până
la opoziția gândire-sentiment, se ajunge fără mare diicul-
tate:

„Starea mentală a mulțimei e inferioară; mulțimea nu
judecă sau judecă foarte slab. E lipsită de orice spirit critic.
Nu îi trebuie argumente, ci imagini seducătoare; primește
judecăți impuse.”7

Și totuși, există și o trăsătură pozitivă a mulțimii, aceasta
putând i „conștientă de pericolul național”; singura situa-
ție când îi este recunoscută o „conștiință luminată” – lucru
care o va face mult mai deschisă la sacriiciul suprem, în
numele națiunii, decât ar i făcut-o iecare individ sepa-
rat de grup. Curajul crește. Dar, pentru a se ajunge la sti-
mularea acestui sentiment național și a face mulțimea
conștientă de el și de puterea pe care o deține, este nevoie
de un „conducător” capabil, care „să-i dea o educație”. 
Educația ar i o modalitate superioară de a folosi legile imi-
tației. Disprețul față de „a imita” devine adesea manifest
nu numai în textele citate mai sus, ci și în altele aparținând
acestei perioade. Omul este prin „natura” lui o iință imi-
tativă, imitația putând „să devină o adevărată epidemie”.
Astfel, delirul mulțimii, semn al alienării colective, este
limita extremă spre care poate duce imitația necontrolată.
„Este sau nu mulțimea responsabilă pentru faptele sale?”,
întrebare ce ajunge să pornească una dintre cele mai ample
dezbateri care au marcat secolul – problema alienării
devine una juridică nu numai când va i vorba, așa cum
vom vedea, de bolnavul mintal. Ea se extinde, așadar, la
problematica mult mai complicată a alienării colective,
unde crima (așa numitele mulțimi criminale) nu poate i
atribuită nimănui atât timp cât mulțimea este un organism
întreg, diferit de părțile care o compun, iar aceste părți
devin cu totul și cu totul altele în interiorul ei. Și totuși,
„mulțimea e capabilă de multe lucruri mari când e bine
condusă”, iar pentru a feri masele de această „epidemie” a
imitației, trebuie să ie educate „sănătos”.

„Poporul, mulțimea trebuie cultivată sănătos și deștep-
tată, dându-i-se pilde bune și vrednice de urmat pentru
binele țării; iar cei puțini, pretinși culți, să ie atenți la
ceea ce fac, să nu uite că dreptul are corelativul său dato-
ria.”8

Ideea de a educa masele, mulțimea ca organism indi-
vidual, a luat amploare odată cu trecerea de la carnaval la
sărbătoare/ sărbătoarea revoluționară ca amintire și păs-
trare a idealurilor revoluționare. În cartea sa, Festivalurile

și Revoluția Franceză, Mona Ouzouf arată cum se face
această trecere de la sărbătoarea dezorganizată spre con-
trolul total al evenimentelor, participanților și imaginilor
simbol permise în cadrul unor festivaluri. Rolul acestei
mutații era să transforme aceste festivaluri în adevărate
școli, aplicând metode de instruire eiciente asupra mul-
țimilor. 

Acest tip de educație se baza nu pe puterea rațională a
cuvântului, ci trebuia să se țină seamă de caracteristica
emoțională, predominant irațională, a maselor. De aceea,
imaginea și reprezentarea vizuală juca un rol major. Dar,
ce înseamnă a imita în acest context, care ar i diferența
între imitația așa cum o înțelege Tarde și imitația implicată
în procesul educativ?

Ochiul va i redescoperit ca organul principal în actul
de educare, înzestrat cu cea mai mare putere, iar vederea,
simțul cu ajutorul căruia omul poate i educat. De aseme-
nea, dintre toate artele, cele care se folosesc de văz sunt
printre cele mai autentice, mai puțin expuse pericolului
minciunii/ invenției. Astfel, a imita devine sinonim cu a
reprezenta/ a reproduce imaginea unei imagini. Mimesisul
ca reprezentare (sau imitația controlată/ organizată) va juca
unul dintre cele mai importante roluri de acum înainte.

Acest mod de „a imita” este cu totul altceva decât imi-
tația așa cum o descria Tarde, ca o repetiție/ reluare sau
ritm cu funcția de a luidiza limitele, de a crea diversitate.
Imitația ca ritm/ repetiție nu mai este la fel de mult impli-
cată în actul educativ, așa cum era el înțeles și aplicat, ci
contribuie la „progresul” unei societăți prin proliferare –
practici multiple care interacționează cu alte practici. Este
o trecere de la reprezentare, unde contau perspectivele
asupra unui obiect, la obiectul ca o multitudine de relații
și practici, prin care interacționează cu alte obiecte și cu
el însuși. Mimesis care reproduce/reprezentare vs. mimesis
care produce/ proliferare.

(fragment din lucrarea Literatura și fenomenul alienării.
Reprezentări ale nebuniei în cea de-a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea românesc)

1 Gustave le Bon, Psihologia mulțimilor, trad. Mariana Tabacu,
București, Editura Antet XX Press, 2002, p.9.

2 Tarde, Legile sociale, Editura Cultura Națională, București,
1924, p.18.

3 Ibidem, p. 51.
4 Ibidem, p. 54.
5 Gustav Le Bon, op. cit, p. 12.
6 M. Câmpeanu, Încercare de psichologie militară individuală

și colectivă, Tipograia Alessandru Codreanu, Focșani, 1907, 
p. 11.

7 M. Câmpeanu, Psichologia mulțimei armate, Tipograia
Dreptatea, București, 1899, p.7.

8 I.N. Ciocan, Conștiința individuală și conștiința mulțimii,
Tipograia Leon Friedmann, Roman, 1909, p. 27.
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Capitol bogat şi complex de cercetare eminesciană, 
Eminescu şi Transilvania impune relevarea unor aspecte
deinitorii pentru universul artistic al poetului naţional. 

Se cuvin amintite, mai întâi, câteva repere biograice care
au marcat destinul literar al poetului. Aserţiunea că Emi-
nescu este de neconceput fără Transilvania este demon-
strabilă chiar prin câteva elemente biograice fundamentale:
dascălul său de la Cernăuţi, Aron Pumnul, era ardelean
din Cuciulata Făgăraşului şi unul dintre fruntaşii Revo-
luţiei transilvane de la 1848; cercetările mai noi de istorie
literară (D. Vatamaniuc, Ion Roşu etc.) au impus adevărul
că ascendenţii pe linie paternă ai poetului erau din Ardeal,
din jurul Blajului. Poetul debutează într-o revistă arde-
leană, în „Familia” lui Iosif Vulcan. Acestuia îi datorează
poetul şi numele ce a devenit o stea ixă a literaturii române
(schimbând Eminovici cu Eminescu), scriind rânduri de
entuziastă întâmpinare a unui debutant: „Cu bucurie des-
chidem coloanele foii noastre, acestui june de numai 16
ani, care cu cele dintâi poezii ale lui ne-a surprins plăcut”.
De altminteri, prima perioadă a poeziei eminesciene va i
găzduită în „Familia” în cvasitotalitatea ei. Muza inspira-
toare a lui Eminescu şi marea sa dragoste, Veronica Micle
(n. Ana Câmpeanu), era originară din Năsăud şi pribegise
cu familia peste munţi, stabilindu-se la Iaşi, după 1848.
Titu Maiorescu, criticul literar care-l va impune în conşti-
inţa românească într-un portret cu însemnele genialităţii,
era iul unui cărturar ardelean paşoptist, Ioan Maiorescu,
din Bucerdea Grânoasă (jud. Alba) şi unul din înnoitorii
învăţământului în Ţara Românească. În toate etapele vieţii,
între prietenii lui Eminescu găsim ardeleni. La Cernăuţi era
prieten cu Ionel Neamţu, din ţinutul Năsăudului, şi,
poate, călătoria din 1866 în Transilvania este explicabilă
şi prin îndemnurile acestuia. La Blaj se va împrieteni cu
Filimon Ilea, Ştefan Cacoveanu, Grigore Dragoş ş.a.
Unora le dedică poezii (Amicului F.I., Fratelui Gregoriu
Dragoș) sau le dăruieşte cărţi. Cu unii dintre ei continuă
prietenia şi în perioada studiilor de la Viena, iar când se
gândeşte la sărbătorirea jubiliară de la Putna (1871), întru
pomenirea lui Ştefan cel Mare, una din cele mai patetice
invitaţii o adresează „junimii studioase” blăjene, în mij-
locul căreia petrecuse un răstimp de trei-patru luni în vara
anului 1866. Unul din marii săi prieteni, alături de poet

în momentele sale de cumpănă suletească, a fost tot un
ardelean: Ioan Slavici.

Când Eminescu spune: „întâmplarea a făcut ca încă din
tinereţe să cunosc poporul românesc în cruciş şi în curmeziş”,
se referă la călătoriile sale în Transilvania între anii 1864-
1869, când a cunoscut bine oraşele Braşov, Blaj, Lugoj ş.a.,
despre care ne-a lăsat aprecieri memorabile: „Arătaţi-mi,
Dvs., – îi scria lui Iacob Negruzzi – un oraş patriotic ca
Braşovul...”, iar numele eminescian al Blajului sintetizează
metaforic importanţa oraşului în cultura şi istoria noastră:
„Mica Romă”.

Întâlnirea lui Eminescu cu Transilvania se răsfrânge de-
cisiv în opera sa în aproape toate domeniile scrisului emi-
nescian, de la culegerea de literatură populară şi până la
dramaturgie. Transilvania este o temă fundamentală a ope-
rei eminesciene. Debutul publicistic, urmând celui poetic,
are loc tot într-o publicaţie ardeleană, „Federaţiunea”, cu
articole în care apără drepturile naţionale ale românilor
din Transilvania cu argumente ce amintesc paginile istorice
ale reprezentanţilor Şcolii Ardelene şi care-i vor pricinui
prima confruntare cu justiţia. Unicul său roman, Geniu
pustiu, este, în esenţă, un jurnal al Revoluţiei transilvănene
de la 1848, reînviind epic scene povestite lui Eminescu în
popasul blăjean din 1866 de prietenul său, Filimon Ilea, sau
dintr-o altă călătorie în Transilvania de sălăjeanul Ioniţă
Scipione Bădescu. De altminteri, anul revoluţionar 1848
a fost una din temele ce-l obsedau în creaţia sa de tinereţe:
lui Andrei Mureşanu îi consacră trei variante de poem dra -
matic, prin care impune în literatura noastră imaginea de
tribun a autorului Răsunetului: „Deşteaptă-te, române,
poet al libertăţii/ Nu plânge pe cenuşa geniilor străbuni,/
E timp să-nalţi stindardul în numele dreptăţii/ E timp să-ţi
calci tiranii, e timp să te răzbuni”. În publicistica sa din
coloanele „Timpului”, se fac adesea referiri elogioase şi la
ceilalţi revoluţionari paşoptişti (George Bariţiu, Timotei
Cipariu, Andrei Şaguna, Aron Pumnul, Simion Bărnuţiu)
într-un fel de variantă gazetărească a „Epigonilor”, pentru
că şi aceştia sunt evocaţi ca „sinte iri vizionare”. În con-
cepţia lui Eminescu, Revoluţia transilvană de la 1848 relua
vechi nemulţumiri sociale şi naţionale ce au dus la Răs-
coala lui Horia în 1784; de aceea, prima imagine memo-
rabilă a lui Horia în poezia românească o datorăm tot lui
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Eminescu, într-o poezie omonimă, anticipând evocările
poetice de mai târziu ale lui Aron Cotruş şi Nichita Stă-
nescu.

În bogata bibliograie eminesciană se impunea apariţia
unei cercetări amănunţite şi documentate a legăturilor lui
Eminescu cu Transilvania, lacună împlinită prin apariţia
cărţii lui D. Vatamaniuc, Eminescu şi Transilvania, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1995. 

Începând de la contemporanii poetului şi până la istori-
ograi din zilele noastre, s-au scris multe pagini despre
acest capitol de biograie eminesciană, dar aproape toate
se menţin în generalităţi sau evocări sentimentale. În urma
unor minuţioase investigaţii arhivistice, D. Vatamaniuc
depăşeşte stadiul unor asemenea „cercetări”, oferind o exe-
geză cu o puternică armătură documentară. Va trebui să
renunţăm, de pildă, deinitiv la căutarea originilor lui Emi-
nescu în afara graniţelor româneşti, istoricul literar sta-
bilind ascendenţa transilvană a străbunilor lui Eminescu.
Se face pentru prima dată legătura între arborele genea-
logic transilvan („vatra străbunilor lui Eminescu”) şi ar-
borele genealogic bucovinean („a doua vatră a
străbunilor lui Eminescu”). Călătoria lui Emi-
nescu în Transilvania ocupă un amplu spaţiu, iar
în cadrul acestuia un loc privilegiat are popasul
blăjean din vara anului 1866. Consecvent prin-
cipiului de a utiliza cu prudenţă şi rezervă memo-
rialistica, D. Vatamaniuc stabileşte cu certitudine
data descinderii în Blaj a poetului – începutul lui
iunie, mai precis 3 iunie 1866 – şi corectează le-
genda despre Nicolae Mihu, măgărarul de la semi-
nar, faimosul „povestaş”, căci documentele şcolare
vorbesc despre un oarecare „Ioane Pop”, despre
care nu ştim dacă avea acelaşi har narativ.

Itinerariile transilvane ale lui Eminescu, coro-
borate cu originea transilvană a „părinţilor din
părinţi”, motivează interesul constant al poetului
pentru ardeleni, pentru viaţa culturală şi politică
a Transilvaniei. Activitatea în cadrul societăţii
„România Jună” din Viena, cu scopul mărturisit
de realizare a unităţii culturale a românilor, va i
continuată cu gazetăria de la „Curierul de Iaşi” şi
mai ales de la „Timpul”, consemnând activitatea
„Astrei” şi a „Societăţii pentru crearea unui teatru
românesc în Transilvania”. Mai impresionant este
interesul acordat de Eminescu vieţii politice a
românilor transilvăneni; de fapt, Eminescu este,
aşa cum se demonstrează într-un eseu urmat de o
reprezentativă antologie, „apărătorul românilor de
pretutindeni”. Paginile cărţii lui Vatamaniuc stă-
ruie asupra implicării lui Eminescu în viaţa politică
a românilor transilvăneni, de la articolele din
„Federaţiunea” până la urmărirea atentă a fricţiu-
nilor dintre „activiştii” şi „pasiviştii” români în
parlamentul austro-ungar; de la încurajarea orică-

rei iniţiative menite să ducă la emanciparea naţională a
unei provincii înrobite şi până la activitatea sa curajoasă
în cadrul Societăţii „Carpaţi” – asociaţie patriotică a arde-
lenilor din Bucureşti în care a fost admis şi Eminescu pen-
tru originea sa bucovineană şi ascendenţa sa transilvană.

Iorga a vorbit într-o pagină extraordinară din Istoria 
literaturii româneşti – Introducere sintetică despre semnii-
caţia călătoriei lui Eminescu în Transilvania: „După aceea
poetul a fost, mai mult în treacăt la Blaj, şi trecerea sa prin
Blaj, legăturile sale cu ardelenii au avut o foarte mare in-
luenţă asupra lui, inluenţă care se datoreşte înainte de
toate cunoaşterii maselor ţărăneşti adânci, neprefăcute de
cultura supericială străină...”. „Zestrea de acasă” din Bu-
covina natală – amintiri istorice ale unui trecut glorios, cu
un adevărat cult pentru Ştefan cel Mare, „a înfrăţit-o acolo
la Blaj cu viaţa copiilor de ţărani, model de virtute simplă,
pentru oricine, din orice timp şi din orice ţară.”. Se fun-
damentează astfel două coordonate ale gândirii politice
eminesciene: admirația față de trecutul istoric și prețuirea
virtuților morale ale poporului român.
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Dan Dănilă:
Oraşe ascunse, 
Editura Armania, 
Sibiu, 2016, 84 p.

Poet, artist plastic, traducător (cf. Dicţionarul Scriitorilor
Români de Azi, „Porţile Orientului”, p. 172), Dan Dănilă –
originar din părţile Sibiului (s-a născut în Şura Mică, în
1954) şi stabilit în Germania (la Leonberg) – a ajuns cu
Oraşe ascunse la cea de-a treisprezecea apariţie editorială.
Nu i-am citit niciuna dintre cărţile anterioare, aşadar în-
cercarea de a-i aproxima datele originalităţii îşi propune
ca suport câteva din observaţiile celor mai avizaţi comen-
tatori de până acum ai poeziei sale: Mihai Gălăţeanu,
Horia Gârbea, Silviu Guga, Alexandru Lungu, Gheorghe
Mocuţa, Mircea Petean, Titu Popescu, Radu Vancu ş.a.
Dar şi aşa, eventuala apropiere a acestui „poet metodic”
(Alexandru Lungu, în „Agro”, nr. 11/ 1994) de unii dintre
„nouăzeciştii” sau „douămiiştii” cu care „se învecinează”
prin debut, inclusiv prin unele ainităţi de limbaj şi atitu-
dine „estetică” (culturalism, ataşament faţă de inconştient,
defularea personală a unor trăiri la nivel existenţial şi 
„autenticismul biograist”), poate reprezenta un risc. Aşa
cum observa Radu Vancu (2014), „poemele lui Dan
Dănilă sunt născute cumva vechi, dar ele se vor şi învechi
mai greu decât multe alte noutăţi ale vremurilor noastre.”.

Drumul parcurs de poezia lui Dan Dănilă de la volu-
mul de debut (Dintr-un sertar, Editura ansib, 1993),
marcat de „preferinţa pentru forma îngrijită” (Titu Popescu,
în „Jurnalul literar”, nr. 1-6/2012), receptată de Horia
Gârbea ca un inconvenient („Uneori se apucă să scrie cu
rimă şi ritm deşi ele îl constrâng să îşi prefacă adevărata
natură.”, „Luceafărul de dimineaţă”, nr. 25 -26/ 2012), la
Oraşe ascunse (unde, la fel ca în Dimineaţa târzie – 2013
sau Ispita labirintului – 2014, Dan Dănilă „a ajuns să nu
mai aibă prejudecăţi prozodice”, cum se exprima Silviu
Guga), este insinuat de însuşi determinativul „ascunse”.
Lamento-uri existenţiale (cf. Titu Popescu), poemele din
Oraşe ascunse sunt aproape „narate”; doar două poezii, 
Minune (p. 9) şi Vamă (p. 67), mai au rimă şi ritm. Forma
îi relevă „dilirionismului” (concept pus în circulaţie de
Ruxandra Cesereanu cu referire la „douămiism”) lui Dan

Dănilă substanţa personală: „...m-am desprins de lucruri.../
voi avea altă memorie cu alt viitor/ precum în pragul unei
cârciumi necunoscute,/ când uiţi drumul spre casă” (p. 27).
„Sensurile şi profunzimile separării, (ale) alienării în toate
gradele obscurului”, remarcate de Ştefan Stoenescu (cf.
textul de pe coperta IV a volumului Ispita labirintului,
2014), îmbracă uneori în Oraşe ascunse forma unor viziuni
peisagistice aproape somnambuleşti: „Peisajele mele de
noapte funcţionează/ cum vin şi insomniile, femei despletite/
nechemate, vitale, furtuni ale sângelui/ Apar cu precizie
matematică pe tavan” (Lanterna magică, p. 39) sau „Îmi
amintesc o casă bolnavă ca un om într-o rână/ printr-o fantă
îngustă moartea privind sau ordalia/ prefăcută în pasăre cu
limba tăiată. Creierul arde/ pe celălalt mal cu negre corăbii
unde luxul adună/ tot sideful lunii. Sună alarma dar nimeni
nu fuge/ spre unicul far, naufragiatul e uitat de secole. Doar/
sirenele palide cântă iar sânii lor fără lapte parcă/ sunt nişte
faguri uscaţi, par încheieturi de păpuşi/ stricate...” (Vis, 
p. 66). 

Dan Dănilă îşi asumă condiţia de „pieton rătăcit printre
alţi pietoni/ anonimi cu ochii de plumb topit/ lenţi, cenuşii”
(p. 40). Poezia devine un fel de Jurnal de bord (cf. titlul
poemului de la p. 59), iar notaţiile dau textului densitate,
şochează, scot la vedere părţile ascunse ale oraşelor, le am-
pliică, le conferă acea capacitate pe care numai scârţâitul
cretei pe tabla neagră o mai avea, de a pune în funcţiune
neurastenii latente: „Muzicuţa cerşetorului în faţa unei bise-
rici/ acoperă orga, rezonează cu bronzul coclit/ al inimii civi-
lizate gata să devină tandră./ Sparge zidul sonic, ca o rachetă
nucleară.” (Cântec urban, p. 7). Alteori notaţiile citadine
(„Un câine ud sub felinar şi lună” – Câine ud, p. 17) reac-
tivează „melancolii”: „Tinereţea, un tablou fovist aruncat
sub pat/ şi căutat toată viaţa...” (p. 32). 

Peisajul fovist redimensionează „pastelul”, transformând
„elementul dinamizator” din inal, în a cărui introducere
Alecsandri era „maestru”, în pretext evocator: „Obsesia
păpădiilor din picturile foviste,/ galbenul de pe toate copertele
revistelor/ şi mult mai târziu (sub lorile soarelui),/ îmbătat
de polenuri venind dinspre nori/ ca durere de tâmple într-o
vară indiană./ Mă îndrăgostisem, la o lecţie de pictură/ de
tubul acela de cadmiu adus din Paris/ (iar Luvrul era foarte
concret – de atins/ cu vârful pensulei muiată în apa Senei)/
Un lan de grâu, atât de cald în copilărie,/ eram blond iar
bunica mă căuta: Hamlet,/ Hamlet, unde eşti, hai acasă măi
băiete!/ Cât de departe e acum ascunzişul acela/ cum să fac
să-l revăd, unduit şi discret...” (Păpădia, p. 44).
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Mircea Moţ:
Însemnări de la Mancha, 
Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 2015, 140 p.

Câteva dintre eseurile care alcătuiesc sumarul cărţii
Însemnări de la Mancha au fost publicate iniţial în „Astra”,
în cadrul unei rubrici cu titlu identic. Doar că „La Mancha”
nu denumeşte, în cazul acesta, un spaţiu situat între coor-
donatele realului geograic, ci – mai curând – tărâmul ne-
substanţialei nemuriri a icţiunii, cum se exprimă autorul
cu trimitere la George Steiner (p. 121). Produs al imagi-
narului căruia i-a devenit prizonier Alonso Quixano din
cauza romanelor cavalereşti devorate înainte de a se meta-
morfoza în „El ingenioso hidalgo”, pornit să se ia la trântă
cu morile de vânt, Mircea Moţ parcurge însă un drum 
invers. Acela al reîntoarcerii la text: pagini mai mult sau
mai puţin cunoscute din Alecsandri, Creangă, Eminescu,
Caragiale, Slavici, Rebreanu ş.a., citite şi (în mod sigur)
recitite în primul rând din interes didactic (dată iind 
îndelunga activitate a autorului la catedră, ca eminent pro-
fesor de limba şi literatura română), sunt re-văzute acum
cu dioptriile eruditului, dar şi cu subînţeleasa convingere
că textul literar nu este niciodată pură comunicare lingvis-
tică, ci activitate semiotică. Aşadar recitirea, fără a se lăsa ispi-
tită de capcana recontextualizării, devine pentru Mircea
Moţ prilej de a redescoperi o „altă lume” decât aceea oare-
cum familiară, o lume revelată de simbolistica textului, pe
care încearcă să ne-o comunice prin asocieri şi reinter-
pretări de indiscutabilă originalitate. Însă cum procedeul,
folosit şi într-o carte anterioară (Ion Creangă sau pactul cu
cititorul, Editura Paralela 45, 2004), a fost întâmpinat cu
unele rezerve, „amendamente” chiar (cf. Cătălin Sturza,
„România literară”, nr. 36/2004), titlul Însemnări de la
Mancha poate i înţeles şi ca o „punere în gardă” a citito-
rului. Prezumţie întărită de citatul decupat din Mobilitatea
privirii a lui Eugen Negrici, pe care în mod inspirat, cum
observă Alina Camelia Stanciu (cf. „Sub semnul lecturii”
– Mircea Moţ, „Vatra veche”, anul VIII, nr. 1/85, ianuarie
2016, p. 40), Mircea Moţ îl alege, de această dată, drept
scut: „...poţi parcurge textele cu gândul de a găsi, de a desco-
peri sau de a căuta, ceea ce nici opera, nici autorul nu ar i

vrut, realmente, să spună sau să arate. Obiectul, textul... nu
contează decât ca pretext al unor exerciţii reîntemeietoare.”.

Într-adevăr, „exerciţii reîntemeietoare” par să ie eseurile
lui Mircea Moţ: „Un spirit reîntemeietor” este titlul mar-
ginal al cronicii făcută cărţii de Florin Şindrilaru, publi-
cată în Chiriaşul secundei: cronici, eseuri, comentarii,
Editura Libris Editorial, Braşov, 2016, vol. II, pp. 80-90.
Cititorul este convocat să participe, împreună cu autorul,
pe baza unor criterii atipice de receptare semiotică şi a unei
bibliograii neconvenţionale (Solas Bancompagni, Jean
Chevalier, Alain Gheerbrand, Louis Claude Saint Martin,
Nicolae Steinhardt, Ion Vartic, Cornel Regman etc.), la
descoperirea unor semniicaţii aproape derutante în pagi-
nile unor opere literare devenite „clasice” prin includerea
lor constantă în programele şcolare. 

În Un personaj şi lecturile sale (p. 115), Ion al lui Liviu
Rebreanu, „care citea cu încântarea naivă a celui care se 
bucură descoperind în semnul graic lumea pe care acesta o
relectă”, este integrat unui destin thanatic, prin focalizarea
juxtapusă a două scene cunoscute: una din capitolul Săru-
tarea, cealaltă de la sfârşitul cărţii: „În inalul romanului,
Ion este ucis de Gheorghe, «ţăranul», «agricultorul», în greceşte.
În limbajul realist e vorba de o rimă, ireşte. În planul de
profunzime însă ţăranul este surprins săvârşind un gest aproape
ritualic.” (op. cit., p. 117). Reuşit este şi fragmentul „Ilie
Moromete şi dublul său” din eseul Fascinantul personaj
(pp. 118-128). Episodul tăierii salcâmului este decontex-
tualizat şi reinterpretat într-o notă simbolistică surprinză-
toare. De referinţă este şi „Drumul spre text” (pp. 62-67)
din eseul mai amplu Creangă după Creangă, publicat întâi
în Contemporanul. Semn că eseistul Mircea Moţ îşi expune
fără complexe în Însemnările de la Mancha disponibilităţile
mai vechi – aceea de a analiza simbolurile operei lui Ion
Creangă, remarcată de Cristian Vieru în „Mişcarea literară”,
anul XIII, nr. 1/45, 2014, p. 15, evidenţierea semniicaţiilor
de profunzime ale textului (Constantin Miu), capacitatea
de a face inofensive „ticurile didactice”. Mai mult, citito-
rului i se oferă şi delicii. Pentru cine nu a citit Praful de pe tobă,
cartea de memorialistică a lui Ştefan Baciu, fragmentul
„Teza de doctorat şi bicicleta” (pp. 135-140), care „poves-
teşte” drumul grupului format din Eugen Jebeleanu, Mihail
Chirnoagă, Octav Şuluţiu şi Ştefan Baciu la Zărneşti în anul
1938, replica dată de autorul Căderii în timp controlorului
C.F.R., care i-a contestat valabilitatea permisului de călătorie,
poate rămâne memorabilă: „Carnetul nu numai că este bun,
dar este atât de perfect, încât îl pupă în cur şi Dumnezeu.”.
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Iustin Panţa: Mult înainte de sosirea 
trenului ea se gândeşte, 
Casa de Editură Max Blecher, 
Bistriţa, 2014, 103 p.

Nouăzecist prin debut (Obiecte mişcate, 1991) şi prin
cărţile publicate ulterior în scurta sa existenţă pământească
(1964-2001), Iustin Panţa „este unul dintre cei câţiva care
au deinit poezia românească din ultimul deceniu al seco-
lului trecut.” (Claudiu Komartin, „Nota editorului”, p. 5).
Originalitatea i-a fost remarcată încă de la primele apariţii
editoriale: „Polifonia la Panţa deplasează interesul poeziei
de la confesiune, plâns sau bocet pe situaţie, dialog sau
secvenţa epică. Poezia (...) îşi schimbă complet aspectul:
aceeaşi stare se poate exprima prin mai multe voci, aceeaşi
biograie poate aparţine mai multor indivizi.” (Mircea
Martin, 1992). Din acest punct de vedere, antologia pre-
faţată de Rita Chirian (a treia după Cealaltă obişnuinţă,
apărută la Editura Dacia, colecţia „Poeţi sibieni”, publicată
în 2002, şi Obiecte mişcate, Editura Vinea, colecţia „Opere
deinitive”, 2003, şi a patra carte a lui Iustin Panţa apărută
postum) are, în primul rând valoare documentară (obser-
vaţia îi aparţine lui Dan-Liviu Boeriu, Poesis Internaţional,
nr. 2/16, 2015). Ea sintetizează, într-un număr restrâns
de pagini, toate datele estetice ale poeziei lui Iustin Panţa:
ambivalenţa, permanenta alternare a planurilor (a planului
concret, descriptiv-narativ, cu planul metaizic insinuat în
replicile „personajelor” sau în intervenţiile autorului), ba-
nalul investit cu forţa de a-şi revela identitatea lirică,
„asumarea rainată a informaţiei prozaice, inclusiv din ca-
tegoria faptului divers” (Alex Ştefănescu), „minimalismul
americanilor şi postexpresionismul germanilor, exactităţile
suav-dezabuzate ale lui Mircea Ivănescu” (Virgil Nemo-
ianu), obsesia cuplului etc. Pe de altă parte, ţinând cont
de faptul că Iustin Panţa s-a format şi şi-a dobândit noto-
rietatea prin apartenenţa la grupul poeţilor din jurul re-
vistei „Euphorion”, iind şi un apropiat al lui Mircea
Ivănescu (au scris chiar o carte împreună, Limitele puterii
sau mituirea martorilor – 1994) – care (până la un punct),
i-a fost un fel de „ înainte-mergător” –, apariţia antologiei
Mult înainte de sosirea trenului ea se gândeşte este parte
componentă a demersului programatic prin care sibienii
contribuie la ixarea cât mai exactă în posteritate a imaginii
poetului Iustin Panţa (vezi şi Colocviul Naţional Zilele
Poeziei Iustin Panţa, ajuns în 2015 la a XIV-a ediţie). Prin
eleganţa graică, prin inspirata înlănţuire a celor 61 de
poeme ce-i alcătuiesc sumarul (selecţia lor a fost făcută de
Dumitru Chioaru, Ioan Radu Văcărescu şi Rita Chirian),
antologia se constituie într-un tot unitar ce seduce şi trans-
formă lectura într-un ceremonial. Astfel, Mult înainte de

sosirea trenului ea se gândeşte poate i receptată, cum s-a şi
dorit, ca o „carte specială”, „încât prin texte irizează, iresc,
melancolicul, tristeţea ivănesciană, ceremonialul unui ex-
cavaj încet – ca dragostea – în esenţa lucrurilor, în struc-
tura lor intimă şi aparent de nepătruns.” (Rita Chirian, p.
7). Nu au fost omise nici câteva dintre poemele devenite
„celebre” încă de la prima lor apariţie. Printre acestea, Sol-
datul Nelu (din Obiecte mişcate), cu excepţională „scenă
reală”, inventată: „Părtaş la griji/ în gară, la miezul nopţii,
alături de câţiva călători./ Impiegatul a uitat deschis mega-
fonul prin care se anunţă/ sosirea şi plecarea trenurilor. În
încăpere s-a strecurat/ o pisică: a sărit pe scaun, de acolo pe
masa cu aparatul/ şi a început să toarcă. În gară, torsul pisicii
prelucrat la/ microfon i-a îngălbenit de spaimă pe călători.
Deodată/ pisica a mieunat sinistru, probabil că impiegatul
a/ reintrat în cabină, a zărit-o acolo şi a lovit-o. Urletul/
pisicii a dus la paroxism spaima călătorilor. Impegatul/ s-a
aşezat la masă şi a anunţat o întârziere.” (p. 19). Alte poeme
înlesnesc accesul la componenta etică a poeziei lui Iustin
Panţa: „Mi-a spus tatăl meu odată/ (altădată mi-a spus: ano-
nimatul e sfânt)/ tu, iul meu, pe toate le-ai făcut de-a-ndoa-
selea:/ ai avut un copil şi nu erai însurat,/ te-ai însurat fără
să ai o meserie,/ ţi-ai cumpărat tablou şi nu aveai perete de
care să-l atârni./ Eu îi răspundeam: chiar şi în momentul/
când glontele pornit din puşcă/ mai are câţiva centimetri
până la tâmplă/ mai poţi să răstorni lumea, nu te îngrijora,
tată./ Fiule, mi-a spus tatăl meu mie, astea sunt vorbe,/ eu
îţi spun: bucură-te, căci iecare gură de aer/ este o bucurie./
Nu uita: aproape jumătate din viaţă dormim,/ în somn
nimic nu-i deosebeşte pe cei fericiţi de cei nefericiţi,/ pe cei
buni de cei răi./ Să dormi mai mult cât eşti tânăr, la bătrâ-
neţe mai puţin./ Tată, i-am spus eu tatălui meu, când mă
gândesc/ că peste o sută de ani/ nici unul dintre oamenii de-
acum nu va mai i/ îmi vine să vomit./ Nu te nelinişti, asta
nu contează câtuşi de puţin./ Ascultă-mă:/ aşa cum vreau să-
mi mişc părţile paralizate/ ale trupului meu/ spre stânga şi
ele se întorc, dimpotrivă, spre dreapta,/ aşa se întorc şi faptele
noastre asupra noastră, curând./ Dar stai, unde pleci atât de
zorit.../ Trebuie să ie o scenă teribilă aceasta: să mori iarna
şi să/ nu ţi se topească fulgii de zăpadă pe obraz.” („Tatăl către
iul său”, pp. 77-78).

Anca Sîrghie:
Lucian Blaga şi ultima lui muză,
Editura Techno Media, 
Sibiu, 2015, 200 p.

Anca Sîrghie, membră a Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia, cadru didactic universitar la Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu, preşedintă a Ligii Culturale România-
Franţa-Sibiu, a câştigat un bun renume prin contribuţia
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adusă cunoaşterii şi promovării scrierilor lui Radu Stanca.
Bogat ilustrată iconograic (unele fotograii au valoare do-
cumentară) şi beneiciind de un dens „Cuvânt înainte”
(pp. 7-12) semnat de Ovidiu Drâmba, Lucian Blaga şi ul-
tima lui muză este o lucrare de interes bibliograic pentru
viitorii cercetători ai vieţii şi operei autorului Poemelor lu-
minii, dar şi pentru cititorul pus în situaţia de a completa,
nuanţa sau chiar corecta informaţii obţinute din exegezele
mai vechi: Viaţa lui Lucian Blaga de Ion Bălu, Tatăl meu,
Lucian Blaga de Dorli Blaga, Opera literară a lui Lucian
Blaga de George Gană ş.a. Consistente din acest punct de
vedere sunt paginile 13-86: „povestea” întâlnirii dintre Anca
Sîrghie şi Elena Daniello („Greieruşa” versurilor lui Lucian
Blaga) şi interviul, sub forma unui „dialog în două trepte”,
luat acesteia.

Elena Daniello (1910-2010) a fost (după Cornelia,
soţia lui Lucian Blaga, Domniţa Gherghinescu Vania, 
Eugenia Mureşan, Coca Rădulescu şi celelalte enumerate
de Zenovie Cârlugea în Solstiţiul Sânzienelor, Editura Mă-
iastra, Târgu-Jiu, 2010), poate, cea mai importantă femeie
(„Fii lângă mine. Că-n mine eşti cu putere de nerostit. Şi cu
aceasta «Faust I» e gata. Poemul în româneşte e al tău. Îmi
dai voie să te sărut?” este dedicaţia scrisă pentru E.D. pe
primul volum din Faust tradus de Blaga după ce fusese
scos din învăţământul universitar şi mazilit la Biblioteca
Universitară din Cluj) care a inluenţat viaţa (de zi cu zi)
şi opera blagiană din ultimii 16 ani de dinaintea „Marii
treceri”: „Eu cred că am apărut ca o prezenţă tonică în viaţa
poetului exact atunci când Cornelia, bolnavă şi obosită de
nobila-i descendenţă, nu mai putea i sprijin moral şi el avea
nevoie de un asemenea reazim atunci când creaţia lui era
pusă la index şi el era nevoit să-şi trimită la topit propriile-i
volume.” (Elena Daniello, p. 38). 

Născută Puşcariu şi originară din Bran (Sohodol), Elena
Daniello şi-a petrecut copilăria la Breţcu, a urmat (înainte
de studiile universitare la Paris, întrerupte din motive inan-
ciare) cursurile Liceului „Principesa Elena” din Braşov, pe
vremea directoratului lui N. Orghidan, stabilindu-se, în
cele din urmă, la Cluj, unde s-a specializat medic stoma-
tolog şi a devenit soţia lui Leon Daniello – profesor de
pneumoftiziologie la Facultatea de Medicină, autor al unui
„Curs elementar de ftiziologie” (1949) şi un cadru didactic
„foarte sobru şi totodată un excepţional om de cultură
care, pe lângă buna pregătire profesională în domeniul şti-
inţiic, mai avea şi o remarcabilă cultură umanistă, pentru
că citea multe lucrări fundamentale din domeniul ilosoiei,
literaturii, artelor plastice şi muzicii.” (Ovidiu Drâmba, pp.
7-8). Ceea ce explică faptul că i-a devenit „consultant” lui
Blaga, pe când acesta îl traducea pe Faust, după cum reiese
din dedicaţia de pe ediţia princeps: „Strălucitului şi bunului
meu prieten, Leon Daniello, care a urmărit realizarea acestei
opere pas cu pas, cu poveţe şi îndemnuri.” (p. 30).

Relaţia dintre Elena Daniello şi Lucian Blaga a fost, în
aceste condiţii, complexă, şi a avut o evoluţie graduală, pe

care „Greieruşa” o evocă astfel: „Pe Lucian Blaga îl cunos-
cusem la o cină în familia Bologa din Cluj. L-am reîntâlnit
în refugiu la Sibiu.” (p. 29); „Pentru că Lucian venea la noi
chiar câte trei zile pe săptămână, adică luni, miercuri şi
vineri, soţia lui ar i putut să sufere. De aceea i-am transmis
că, dacă ea este deranjată, eu voi avea puterea să-i interzic
să vină în casa noastră.” (p. 38); „Este diicil să reconstitui
când s-a trecut de la prietenia colocvială între «Lulu popii»
din Lancrăm şi «fata învăţătorului» din Breţcu spre un 
sentiment care a devenit forţa propulsoare în plan creator.” 
(p. 55). Cert este că aceasta s-a transformat în „amitie
amoureuse”, după 1950 („Din păcate aceasta a coincis pen-
tru amândoi cu perioada cea mai grea, plină de privaţiuni
şi ameninţări, a stalinismului.”, p. 31) şi s-a desfăşurat pe
parcursul a 11 ani, destul cât (datorită intensităţii sale afec-
tive) să lase urme memorabile, în primul rând în lirica lui
Blaga, în Pădureanca, Povestea, Risipei se dă lorarul, Portret
etc. Apoi, Elena Daniello a fost prototip pentru personajul
Ana Rareş din Luntrea lui Caron. Dintre poezii, merită re-
produse cel puţin două. În primul rând, Portret („Culori
am pentru tot ce se vede/ şi pentru ce mai e veşmânt./ Culorile
le iau din apă/ din dulci otrăvuri şi din vânt/ Doar pentru
cele ce-s adaos/ venind din sfânta ta planetă,/ culori eu n-am
în graiul lumii/ şi nici uleiuri pe paletă”, p. 37), despre care
Elena Daniello spune: „Ne alam pe Str. Emil Isac din Cluj.
Privindu-mă, Lucian mi-a spus pe neaşteptate: «Uite, aşa ar
trebui să te picteze pe tine Mattise... să-ţi facă un portret...»
«Ei, Mattise, cum să ajung eu la Mattise? Dar fă-mi-l tu,
da, tu ai putea să-mi faci un portret...»”. Şi Lucian a scris
poezia Portret (p. 59), al cărei text a inspirat-o pe Lucia
Pisso, care i-a făcut şi ea „portretul” Elenei Daniello.
„Greieruşa” este totodată şi ecoul puternicului presenti-
ment al morţii care începuse să-l ia în stăpânire pe Blaga:
„Greu e totul, timpul, pasul/ Grea-i purcederea, popasul/
Grele-s pulberea şi duhul/ greu pe umeri chiar văzduhul/
Greul cel mai greu şi mare/ i-va capătul de cale./ Să mă-npace
cu sfârşitul/ cântă-n vatră greieruşa:/ Mai uşoară ca viaţa/ e
cenuşa, e cenuşa.” (p. 44), pe care Elena Daniello îl ad-
notează: „Boala declanşată a schimbat direcţia preocupărilor
lui Lucian... se stabilise că el avea cancer pulmonar, drept
care sfârşitul îi era aproape.” (p. 44). 

Pe lângă asemenea „detalii”, confesiunile Elenei Daniello
întregesc şi nuanţează aspecte relevante pentru biograia
personală şi culturală a lui Lucian Blaga, precum: geneza
poeziei Cânele din Pompei (la care Blaga a lucrat 31 de ani),
geneza poeziei Bocca del Rio, inspirată de satul Gura Râu-
lui din Mărginimea Sibiului (unde cel mai modern hotel
construit după 1990 poartă numele poeziei lui Blaga şi are
la intrare bustul poetului), implicarea lui C. Daicoviciu
(„Scrie, măi Luciane, că nu te mai pot apăra şi ăştia chiar te
arestează”, p. 42) în a-l obliga pe L.B. să scrie infamul
pamlet Farsa originalităţii, deşi în 1934 îi dăruise lui Cio-
ran un exemplar din Cenzura Transcendentă cu următorul
autograf: „lui Em. Cioran, un capitol de metaizică şi toată
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prietenia, L. Blaga.” (p. 41), călătoria făcută de Lucian
Blaga la Ocna Sibiului, ca invitat al Eugeniei Mureşan
ş.a.m.d. Tocmai de aceea se cere amendată o „concesie” 
făcută de Anca Sîrghie prostului gust: reproducerea (cf.
pp. 160-161) epigramelor citite la cenaclul „Liga Scriito-
rilor Români – Filiala Cluj-Napoca”, de un oarecare Vasile
B. Gădălin.

Nicolae Coande:
Nu m-au lăsat să conduc lumea, 
Casa de Editură 
Max Blecher, 
Bistriţa, 2015, 78 p.

Nicolae Coande airmă „Am scris cartea asta timp de
cinci ani, fără să mă gândesc că o voi publica, iată, la 20 de
ani de la debutul editorial.” (cf. ainşlagul copertei a IV-a).
Pe parcursul celor cinci ani, bibliograia de autor a lui
Nicolae Coande a fost marcată de doar două evenimente
editoriale – antologiile VorbaIago, în 2012, şi Persona,
2013 –, astfel încât e de presupus că, în toată această pe-
rioadă Nu m-au lăsat să conduc lumea trebuie să i fost „asul
din mânecă” al poetului preocupat să-şi dezvăluie statutul
de „homo sacer”: „excomunicatul, cel autodesemnat să
provoace şi să ilustreze diferenţa, dincolo de lege şi totuşi
înăuntrul ei – igura noastră în oglindă, aşa cum nu avem
mereu puterea de a o recunoaşte.” (ibidem). Aşadar un „crez
literar” aproape straniu, dacă nu cumva „ mistic” („Nicolae
Coande e cel mai sever mistic – al poeziei, dar nu numai –
dintre poeţii de azi.” – Al. Cistelecan, text pe coperta IV),
pe care trimiterea la Nietzsche mai mult îi înceţoşează
decât să-i reveleze absconsul. Cert este că cele 36 de poeme
(structurate în trei cicluri – „Impostura”, „Fochistul negru”,
„Chipul”, ca posibile ipostaze/ trepte ale iniţierii în par-
curgerea distanţei dintre „excomunicat” şi „igura noastră
în oglindă, aşa cum nu avem puterea de a o recunoaşte”)
reprezintă cu adevărat „asul din mâneca” unui jucător ex-
ersat (între volumul În margine din 1997 şi Nu m-au lăsat
să conduc lumea, Nicolae Coande a mai publicat cinci
cărţi). Aruncându-l pe masă, acesta câştigă deinitiv pariul
cu Poezia. O poezie scrisă parcă pe marginea Neantului.
La suprafaţa textului, expresivitatea se constituie specta-
culos din asocieri lexicale imprevizibile: „... în Spreeathen
Fuhrerul îşi scutură luna din păr/ nehotărât între două femei
palpez icatul metaforei/ ochii nu pot privi toată viaţa/ o
loare de măr.../ de-atâta pace germană vorbeşte singură prin
gări” (Impostura, p. 16), inventarea unor paralelisme le-
xicale pentru arhetipurile consacrate: „Greaca lui Dum-
nezeu atât de imperfectă vechiul şi noul terorism” (Greaca
lui Dumnezeu, p. 17), reeşaparea unor „tropi prăfuiţi”
(„bunăoară epandiploza: Tatălui meu i-ar i trecut atunci

prin cap să-i trec prin cap lui Ceauşescu un glonţ” – p. 60),
segmentarea discursului narativ prin enunţuri gnomice
(„Timiditatea în artă nu e o scuză” – Viaţa secretă a mamei
mele, p. 20) şi din repovestirea livrescului („Celan îm-
brăţişat în Sena de-un meşter german/ Gherasim Luca scu-
fundat în valul qui a l’air d’allumer/ le feu sur terre/ poeţii
nu mai au loc astăzi pe poduri/ Negoiţescu singur în camera
de la München/ unde-şi scria istoria pe sex/ Cioran etc. etc.
– Musca din grădina secretă, p. 46). Toate acestea pentru
ca subtextul, controlat cu luciditate dar şi cu un excesiv
de bine mascat simţ al ludicului, să se exteriorizeze în vi-
ziuni. Iată una, sumbră: „Trebuie să înţelegi că frumuseţea
vine din pământ,/ dar nu trece dincolo de noi/ Noroiul de pe
tălpi pe limbă dus este religia în care/ ne-am trezit/ locul unde
am scris şi am iubit femeile din cortul nostru./ Auzi cum
strigă după dragoste tot omul obosit/ să nu i se răspundă?/
Totul începe într-o dimineaţă cu o mică înţepătură/ în piept/
şi se va termina cu o ciupercă verde într-o ţară/ cu nume greu
de pronunţat – mai ales dacă e noapte./ Gândeşte-te, sunt oa-
meni fără gură sau cu limba/ smulsă/ în camerele morţii unde
lumina e un petec negru/ îngăduit de pleava lumii/ cei ce fac
aur din oase zdrobite şi apoi turnate/ în lingouri/ care ţin
Banca. Cărăm la ele cu cântec înainte/ Biblia de noroi se scrie
cu litere cât omuleţii ca noi.” (Noroiul, p. 32). Însă poate
cel mai frumos text din Nu m-au lăsat să conduc lumea este
mega-poemul Bărbaţii din literatura familiei noastre (p. 58),
în care cititorul poate descoperi toate elementele prin care
se particularizează originalitatea formulei unui poet pe care
un alt important poet (Ioan Moldovan) îl portretiza con-
vingător: „Coande scrie ca un exilat într-o lume pe care a
ajuns să o cunoască atât de bine, încât ea pare un ţinut lăun-
tric, atins de mari maladii aupra cărora poetul acţionează
cu practicile magice ale poeziei, un mix de spirite: elegiac,
moral, critic, sarcastic, melancolic-nostalgic, vitupe-rant, sen-
timental, (încât) poemele din cartea de acum sunt ca nişte
asolamente intens cultivate de dezolare...” (în „Familia”, seria
a V-a, anul 52/152, nr. 1/602, ianuarie 2016, pp. 22-27).

Gabriel Argeşeanu:
Marin Preda – 
dialoguri, amintiri, confesiuni,
Editura TipoAlex, 
Colecţia „Drum”, serie nouă, 
Alexandria, 2015, 88 p.

În Bibliograia Marin Preda, cartea publicistului teleor-
mănean Gabriel Argeşeanu (alată şi ea printre cele sosite
la redacţie în ultima vreme) trebuie situată în imediata
vecinătate a unui demers istoriograic similar semnat de
Stan V. Cristea. Autorul unei performante bibliograii cri-
tice, acesta din urmă a publicat în 2015 la editura Aius
din Craiova lucrarea Marin Preda între oglinzi. Tot lui, de
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altfel, îi şi aparţine observaţia referitoare la oportunitatea
oricărei încercări de a căuta „noul” în legătură cu viaţa şi
activitatea lui Preda, justiicând (într-un fel) şi semnalarea
pe care o facem acestei apariţii editoriale aparţinând lui
Gabriel Argeşeanu: „Istoria literară are întotdeauna nevoie
de certitudini, însă în ceea ce-l priveşte pe Marin Preda, poate
că nu le va avea niciodată în deplinătatea lor, în realitatea
nudă a faptelor.”. Iar demersul lui Gabriel Argeşeanu îi
susţine airmaţia. Cele câteva dialoguri ale autorului cu
Dan C. Mihăilescu, Alexandru (Sae) Preda, Sorin Preda,
sau confesiunile lui Ştefan Baltac, Florea Burtan, Anghel
Gâdea etc. comunică informaţii inedite, le nuanţează sau
„corectează” pe unele de „notorietate”. Deseori însă, „noul”
documentar nu reuşeşte decât să sporească enigma. Este
cazul „valizei cu documente” („Povestea cu valiza este mult
exagerată şi scoasă din context.”, susţine Sorin Preda, p. 28),
în care s-ar i alat manuscrisul romanului Era ticăloşilor
(cf. şi cartea Marianei Sipoş Dosarul Marin Preda), dis-
părută deinitiv în 1980, după moartea lui Preda. Nici
Alexandru (Sae) Preda nu reuşeşte să „descopere adevărul”,
doar subliniază implicarea lui Cornel Popescu (fostul re-
dactor-şef al Editurii Cartea Românească) în coniscarea, de
către fosta Securitate, a tot ceea ce a rămas de la Marin Preda:
„Cornel Popescu ştia locul unde au fost duse documentele ridi-
cate de la Cartea Românească de cei de la Securitate şi cei de
la Procuratură şi, poate, chiar şi din cele alate la Mogoşoaia
despre care familia nu a mai alat. Cred că ştia destul de
multe, pentru că Mariana Sipoş l-a contactat şi nu a vrut să

se confeseze. A răspuns doar: «Da, da, da...».” (p. 21). Alte-
ori, amintirile nu sunt decât simple „literaturizări”: „Bă
beliţilor, de ce faceţi altora viaţa imposibilă? Duceţi-vă de
unde aţi venit şi spuneţi stăpânilor voştri că eu, Marin Preda,
nu mă mut de aici când vor ei, ci atunci când voi putea.” (p.
35), i-ar i admonestat autorul Moromeţilor în 1974 pe cei
veniţi să oblige Cartea Românească să se mute de pe Calea
Nuferilor 35, unde avea sediul, la Casa Scânteii, cum
hotărâse Ceauşescu. În mod sigur, cele mai importante
documente inedite din cartea lui Gabriel Argeşeanu sunt
facsimilele celor două scrisori adresate de Preda familiei
Baltac (prima datată 5 august, ziua mea de naştere) şi sorei
sale Ilinca (a doua, datată 31.XI.67, Buc), cuprinse în
paginile 64-66. Redăm textul celei de a doua: „Dragă Il-
inco, Vineri pe la prânz o să vin pe-acasă cu cineva de la tele-
viziune, care o să mă ilmeze pe mine, pe mama, pe tine şi
cine-o mai i pe-acasă, Miţa sau Dida. Aveţi grijă să vă îm-
brăcaţi mai bine, fără să vă gătiţi ca la nuntă. În orice caz să
vie şi Miţa şi Dida, dar nu imediat şi nu amândouă odată.
Poate să vie şi Sanda sau care vor avea timp din băieţii lui
Albei sau Catrina. O să ilmeze şi casa în care am trăit noi
când eram mici, spune-i nevestei lui Gheorghe să ştie. Te mai
rog să faci rost de ceva mâncare, cam pentru 4 sau cinci per-
soane, ouă, unul sau doi pui, brânză şi nişte vin şi ţuică, o
să-ţi plătesc eu pe urmă. Şi să ştii că venim chiar dacă e timp
prost şi plouă. La revedere, Marin.”. De asemenea, mai pot
prezenta interes bibliograic şi multe din fotograiile din
secţiunea cărţii intitulată „Fotocronică” (pp. 53-84).
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Lăcusta verde, scarabeuL de aur

(pentru, despre, cu Alexandru Mușina)

1. Tinereţea de o mie de ani
Aveai 20 de ani
și vorbeai pe atunci despre Ploile din Mostar şi spuneai
că Pero Zubac e idolul tău.
Cînd eu aveam 20 ani
vorbeam despre Strada Castelului 104 şi spuneam
că Alexandru Muşina e prietenul meu.

Aveai 20 de ani
credeai că tot ce trăieşti şi povesteşti e poezie,
că adolescenţa
se va-nălţa la cer şi ne va zîmbi mereu de acolo.
Aveam 20 ani
credeam că tot ce trăieşti e poezie,
că adolescenţa
se va-nălţa la cer şi ne va zîmbi mereu de acolo.

Aveai 20 de ani și Pero Zubac ţi se părea
un mare poet.
Aveam 20 ani şi Sandu Muşina mi se părea
un mare poet
– iar prietenia
începutul frumos al unei tinereţi de o mie de ani.

2. Aerul poeziei e blînd
De o mie de ani? După nici douăzeci
prietenii mi i-am (re)inventat unul cîte unul
privind cîteva fotograii
adunînd ceţoase amintiri
(aminţiri)
citind poemele scrise de ei pe cînd
poezia era o fată frumoasă pentru care învăţau
(şi de la tine)
să danseze. 
Era vremea aceea în care spuneai că
aerul poeziei e blînd.
„Cîndva
Şi noi am locuit acolo şi am cîntat”, spuneai
şi eu aşa credeam.
Așa a și fost. 

Adolescenţa nu s-a înălţat la cer şi 
nu avea să ne zîmbească mereu de acolo.

3. Poezie non-stop
Mă uit la tine pe ecran. Citeşti Iarna într-o zi de vară.
În spatele tău pe o tablă neagră scrie Poezie non-stop.
Citești și, prietenul nostru, Andrei, rîde.
Mereu rîde Andrei.
Dintre noi patru (andreicaiusmariussimona),

a învăţat cel mai bine lecţia despre candoarea cruzimii.
Dintre noi, el e cel mai senin.
Dintre noi, îţi seamănă cel mai mult.

Opridor a moştenit de la tine tot ce e mai frumos:
dragostea pentru dragoste.
Şi felul în care se vorbeşte despre asta în poesy (cum ar zice
Opridor’s Master).
L-ascult şi pe Dobruşka, undeva prin NET, vorbind de-
spre Alexandru Muşina 
care nu mai e printre noi.
Ascult cum zice el acolo, pentru public, kestii despre
...seriozitatea morală... despre etică... problema confrun-
tării cu sine...
„măcar atunci cînd rămînem singuri cu noi ar trebui să
cîntărim
ceea ce sîntem cu adevărat”, spune el dînd din mîini.
O clipă mi-l imaginez singur cu sine.
Fără mîini şi fără cuvinte.

Şi mie ce mi-a rămas?
La 19 ani am luat de la tine
ceea ce ştiai să ascunzi cel mai bine:
acele vulnerabilis cu care n-ai ce face-n viaţă
– doar poezia le dă o altă... putere, o altă faţă.
Din Pădurea-Abis cea cu mii de indicatoare, cu abatoare
şi cuibare 
de coşmare
doar poezia face Zăvoi, Luminiş, loc
pentru veşnicul Joc
veşnică vindecare.

Nu rîsul tău moştenire-am avut
– nu am vrut! –
rîsul (galben şi roşu şi negru şi roz) care te poate salva
de tine 
şi de oricine altcineva
rîsul care te poate apăra
rîsul cu care poţi spune orice aici în Recif
(reciful sălbatic, cu piranha şi rechini şi peşti-arlechini).

Cunosc doar Surîsul (trist?) cu care privesc (acum înapoi)
spre rîsul celui mai
disperat (ştiu ce zic!) dintre noi.

4. Poezia e un copil Serios
Ei mă întreabă despre poezie, acea trebuinţă
Ţîfnoasă şi plină de ruşine a adolescenţei,
Despre poezie, precupeaţă grasă şi care
Ne-a luat pe nimic inimile de puştani şi le-a pus pe aţă,
Despre poezie, cuvânt plicticos,
Pe care dicţionarele-l mai pomenesc
Din conformism şi vocaţie inerţială.
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Ei mă întreabă despre poezie, acea trebuinţă
a adolescenţei fără de sfîrşit.
Despre poezie, care nu are nici o treabă cu vreo precupeaţă
şi nici cu vreo Doamnă (MareaDoamnăPoezia) sau dom-
nişoară
pentru care
ar trebui să ştii să dansezi.

Poezia e un copil
(în pijama roz, dacă aşa-l vezi).
Poezia e un copil Serios pe care e bine să-l crezi.

5. Azi e vineri (oamenii nu sînt tineri)
Citesc din Sandu, la întîmplare.
Dintr-o fotograie, tatăl meu îmi face cu mîna
pentru totdeauna.
(Au plecat, tata şi Sandu, aproape deodată
acolo de unde nimeni nu s-a întors vreodată).

Azi e vineri şi nu-i adevărat că oamenii sînt tineri. 
Vrînd, nevrînd
oamenii sînt mai bătrîni ca oricînd.

Caut şi caut şi caut pe Ecran
să alu ceva despre Pero Zubac
poetul cel mare, contemporan.
Găsesc doar cuvinte în sîrbă. Ce spun ele oare?
O i Zubac un poet mare?
Mă uit la fotograiile lui de bătrîn şi de tînăr.
Mă întreb dacă Pero Zubac o i alat că era
idolul unui băiat din Braşov cîndva.

6. Dansul de unul singur
„Ce e poezia? Să zicem, o tînără frumoasă pe care ai
vrea s-o inviţi la dans. Dar cum să o inviţi dacă nu
ştii să dansezi?”

Nu l-am văzut niciodată pe Sandu dansînd cu vreo fată.
Dar l-am văzut dansînd singur.

Poezia e atunci cînd dansezi
singur
şi nu te încurci de nici o fată
de nici un băiat.
Poezia e Dansul Adevărat
(al dervișului rotitor
nevăzut de nimenea)
– dansul cînd în preajmă e doar
Umbra ta.

7. Nimic nu se pierde
De e noapte, el e scarabeul de aur, de e zi, el e lăcusta verde.
Aici, în pădurea fără indicatoare, unde nu se moare,
unde nimic nu se cîştigă 
şi nimic nu se pierde.

scrisoare către andrei

(poem despre, cu, pentru Andrei Bodiu)

Dragă Andrei,

Cărţile de poezie
nu pot ţine loc de prietenie.
– am scris asta într-o carte de-a mea
pe care nici nu știu dacă ai citit-o.

Acum citesc cartea ta 
ca și cum mi-ar ține loc de prietenie.

Tăcerea din ultimii ani are pentru mine aceeași greutate
pe care-o aveau certurile noastre din adolescență.
(Nu alea din fața cortului portocaliu
dintr-un poem de-al tău).
Pe mine certurile alea mă pulverizau.

Am citit poezii de la tine
ca și cum ar i și pentru mine.
Înțeleg din poezia ta acum că ai fost la expoziția Jan Fabre.
Ce chestie! Acum două zile am trecut prin Paris (4 ore).
În fața muzeului Luvru am văzut un aiș cu Jan Fabre. 

Ce mică-i lumea
în care nici nu ne putem întîlni!

Andreiule, mi-e dor de tine.
Poate ne întîlnim într-un metrou din București
(văd că tu scrii mult despre metrou).
– într-unul din ăla în care urci de 40 și cobori de 20.
„Urci undeva 
cobori undeva eşti
acelaşi om
Neschimbat uluitor 
De tînăr”.

Mă uit iar și iar la tine 
cum ridici jucăriile copilului tău într-un poem. 
De iecare dată e altfel!
Mereu ceva se schimbă.

Cu drag,

Simona

dar prietenia poate ține Loc de cărți

(p.s. din 2012 la o scrisoare din 2008)

Am recitit Oameni obosiți.
Am dat din nou de poezia despre expoziția lui Jan Fabre.
Am căutat ce s-a scris despre Oameni obosiți. 
Unul zicea ceva despre calea „tranzitivă” a grupului de la Brașov,
că ar i cazul să te abați, spunea că „poezia nu se face însă
în grup”.
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Mai zicea ceva de „pagini curățele”. Mi-a venit să rîd de ăla.
Apoi, nu!
Ce prost!

Am citit: „Trec prin oraşul meu fără/ Să cobor în gară//
Merg spre Sibiu nu cobor”.
Mi-am amintit cum l-am văzut acum o lună pe Andrei în
gară la București
m-am repezit să-mi iau bagajele, am vrut să-l strig.
M-am răzgîndit. 
Și el a dispărut foarte repede, ca și cum mi s-ar i părut c-a
fost.
De ce m-am răzgîndit?
N-am mai vorbit de-adevăratelea cam de vreo douăzeci de
ani.
Despre ce „grup” vorbea Ăla?

Azi m-am uitat pe ecran la obiecte de Jan Fabre.
L-am privit pe Jan Fabre care fuma.
M-am gîndit la Jan Fabre. Ce-o i în mintea lui?
Am recitit Oameni obosiți.
Am ajuns iar la „eşti/ Acelaşi om/ Neschimbat”.
Același om?
Același cum?

Cărţile de poezie
nu pot ţine loc de prietenie.
Sau pot?

Cărțile nu pot ține loc 
de prietenie.
Dar prietenia poate ține loc de cărți!
Prietenia aia în care rămîi același om
– neschimbat.

P.S. 2014

Cînd am ajuns la poezia despre Phillip Seymour Hoffman  
i-am scris:
„Băi Andrei, băiatul ăsta era cu doi ani mai tînar decit noi,
am văzut o fotograie în care parcă e bunicul nostru – şi al
lui însuşi (şi asta se-ntîmpla în cîţiva ani!). Pe dinăuntru
şi eu sînt ca el!”

Abia zilele trecute  am văzut că Phillip Seymour Hoffman
a murit pe 4 februarie 2014.
Andrei mi-a trimis cartea lui pe 25 februarie. 
Apoi, mesaje, ultimele:

28 februarie. Cartea..., NU SE POATE ÎNCHEIA AŞA!
simona
3 martie. Cum ţi se pare: Cântece de dragoste şi epitafuri?
andrei
5 martie. Nu sînt cintece de dragoste! Şi nici epitafuri nu
sînt! simona

p.s. Cum ţi s-a părut poemul despre Sandu scris în cola-
borare cu Sandu? simona
8 martie. Firul alb? Lumina gălbuie? Îs din volum. Merge
și Jumătate de lună. simona
9 martie. 9.30 „De exemplu, să văd ploaia.”
Sau un alt cuvînt trimiţînd la lumea despre care scrii: 
Westbanhof
Piaţa Vaclav
Glasul lui Truman Capote
Lumină galbenă
9 martie 10. 37 Păi așa, Firul alb e cel mai bun. andrei
9 martie 14. 39 Şi io zic ca e mişto. Că e o trimitere la
irul rosu... Da’ nu numa’ iru’ roşu ne conduce în viaţă.
Mai sînt şi altele: 
alb, galben, albastru, verde... simona
Da, irul alb trimite la
mai multe. Eu nici nu m-am gândit la irul roșu... 
9 martie 14. 59 Bodiu, să mai colaborăm, măi! simona
9 martie 16. 43 Da, măi. andrei
9 martie 16. 50 Un ir alb subţire desparte lumea în două/
Frica să izbucnească în jumătate de oglindă. Nu se poate
încheia aşa! simona

*
Un ir alb subţire desparte lumea în două
Frica să izbucnească în jumătate de oglindă. 
NU SE POATE ÎNCHEIA AŞA!

18 aprilie 2014 
Către Marius

citind uLtima carte scrisă de andrei (2014)

Dragă Marius,
Mă gîndesc tot timpul, măi, la Andrei. De zeci de ori pe zi.
Stau la computer şi nu pot sa fac nimic, mă uit la fotograiile
lui, l-am ascultat în neştire citind din Oameni obosiţi sau
din poeziile cele noi (pe care le ştiu, mi le-a trimis acum o
lună). Am găsit singura poză cu voi trei (nu am nici una
cu noi patru - în 30 de ani!!!). Am pus-o într-o ramă mică,
frumoasă. Fotograia o i facută de mine? De unde o am,
oare? Într-o parte, cumva lîngă voi trei, e - mare - chipul
lui Andrei, şters, uitîndu-se în partea opusă celei în care
priveşte atunci cînd stă alături de voi. Supraimpresiune.
Ciudat cum a simţit nevoia sa vorbim, eu și Andrei, în
ultima lună mai mult decît în ultimii 20 de ani! 
E posibil să nu primeşti niciodată mesajul meu? Mai bine
să ie aşa decît să ştiu că nu ai chef să răspunzi. Nu ştiu de
ce nu ai avea chef să răspunzi, dar.... 
Te îmbrătişez pe tine şi pentru că mi-e foarte dor de Andrei.

Nu trebuie să răspunzi, chiar dacă primeşti mailul. O să-mi
imaginez că nu mai e bună adresa.

Simona
P.S. Oare tu ai o fotograie cu noi patru? 
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SÂMBURE

ce faci când intri-n spirala neputinței, ce
te faci cu stricăciunile, cu deriva? te întorci iar la
sarcasm?, am învățat că-i cel mai simplu așa.
– știți, câteodată eu proiectez demoni, palizi
și mici cât o unghie
peste care cineva tot trântește un prespapier.
– și asta ajută? – da, cred că ajută un timp,
cel puțin cât să-mi trag suletul înainte de...
ăăă... ăăă... cum îi zice...
– nici un cuvânt mai departe, am înțeles toți
exact ce urma să spui; foarte bine, bravo,
bravo, tinere komartin, vei primi notă maximă!

și acum, copii,
pentru proba următoare vom analiza cele mai
utile obiecte în cariera pe care vreți
s-o urmați – fularul, ciobul, gazul, blisterul, lama etc.
și mai ales nu uitați: tot ce vedeți în jur – nu pune
mâna, tinere, doar v-am spus ce ușor
poți să distrugi o imagine la care am muncit... cât am
muncit, dragi cursanți, un semestru întreg? – iată, un întreg
semestru ne-am stors creierii pentru a putea scrie
versurile acestea: ce macină în cap rămâne în cap
ca un hamburger cu dinți strivit între ușile de la metrou
–, așa încât trebuie să înțelegeți: totul aici este atât
de cald și de familiar numai iindcă nu are cum să dureze.

nu mai am 20 de ani, părul des și rebel și
jubilațiile unui poet în pantaloni evazați și parpalac maroniu – înșir
baxurile de pastile pentru țânțari
și le privesc gândindu-mă
dacă să le înghit, dacă nu ar i mai mult sens în
asta decât a fost cu ăia câțiva pumni de
antidepresive și barbiturice acum 11 ani –
de parcă nu aș i închis în
sarcofagul propriului cap, sau de parcă sarcofagul
ăsta ar i tot numai din siliciu și plasmă
și m-aș lăfăi înăuntrul lui ca pe o plajă din caraibe
unde poți face soarele să coboare
cu o singură mișcare discretă a unui tendon.

în toaleta cârciumii în care am intrat
se auzea o muzică blândă, aș i
scris acolo un întreg volum de poezii (după câteva luni
în care îmi spusesem că nimic, nici un vers, și ratarea
inevitabilă, secătuirea, tot restul),
și în genunchi cu coatele sprijinite pe capacul plin
de pișat aș i scris, totul părea din nou perfect
după multă vreme, și chiar aș i început să notez
dacă nu așteptau la ușă atâția oameni dușmănoși,
dornici să se airme. era o zi frumoasă
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în toiul iernii, o zi de primăvară începătoare
și diletantă, cu vești proaste și dureri ascuțite
în tibii, la trecerea pe lângă tarabele anticarilor

am simțit un fel de ceață lipindu-se
de fețe și de mâini noduroase într-un port pestriț de la
marea chinei de sud, iar barcagiul îmi șoptea că
orice carte e o înfrângere, și cam de atâta
livresc mai era loc înainte să dau totul afară –
ca în vremea când o făceam ca să exprim ceva
furtunos – acum nu-mi mai doresc nimic de felul ăsta,
poate un strop de luciditate la orele când,
treaz iind, îți poți pregăti cât de cât corpul
să treacă fără prea mari umilințe
prin cutremurările ce vor urma...
dar sunt tot mai puține motive să te apuci
de obișnuitele angrenaje, de aceleași
construcții înșelătoare
și mai e teroarea epidermei
și paranoia
și durerea nu caută transcendența, Rüdiger Safranski
și mă indispune ceea ce vine din vieți
pe care nu mi le pot aminti – nu am nici măcar de unde
să știu dacă au existat – poate
un glimpse, o intuiție din altă eră – și-apoi
din nou întuneric,
întuneric deplin;

și-n ziua aia s-a transpirat – și s-a plâns – și s-a țâșnit din
cotloane: SURPRIZĂĂĂ – atunci muzica a răsturnat ceva în mine
și mi-a venit să urlu – totuși
am continuat, ca o gorilă
din legiunea franceză, kilometru
după kilometru, pentru un singur lucru pe care mi
l-au smuls când îmi era lumea mai dragă 
și l-au călcat în picioare iindcă
nu făcea după mintea lor nici doi bani
– după cum vă spuneam, copii: totul aici este atât
de cald și de familiar numai iindcă nu are cum să dureze
o dâră de lumină presărată pe oase

„Am aproape 18 ani și sparg alune de pădure pe malul râului,
reușesc cu greu să le crăp, însă merită efortul – dacă
ar i aici unul dintre cei mari m-ar bate la cap
că o să-mi stric dinții, nici că-mi pasă.
Așa, îți spuneam: am 18 ani și, deși nu îmi înțeleg
corpul, cred că sunt fericită. Mă crezi? Până și să sparg sâmburi
mă face fericită – spune ea în aceeași scrisoare 
de când avea picioarele ciolănoase și pielea spuzită de coșuri micuțe
de care nici că-i păsa –, e un fel de viol,
ciudat, oare de ce o simt așa?, al unui centru
foarte apropiat de limitele exterioare. Înțelegi, dragule?
Încearcă o clipă să te gândești la asta.
Ca să-ți ie mai ușor fără mine,
atașez scrisorii un sâmbure.”
M.
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acum vreo două luni am scris um mesaj pe chat:
ema, poate mergi pe la bunică-mea să-mi zici şi 
mie cum se simte, ce mai face, să-i spui că la vară
vin cu aia mică în vacanţă. ce mai e prin chesinţ?

ema nu mi-a răspuns. apoi am alat că înainte cu
aproximativ o săptămînă de mesajul ăsta, într-o
dimineaţă-polen, ema s-a ridicat cu fundul ei 
bestial din pat, şi-a dus iica la şcoală, mîndră

că are o iică, s-a oprit să ia franzelă, cafea, ţigări
şi-n buticul ăla sătesc i-a explodat ceva în creierii
ei de 38 de ani. 45 de minute, cît o repriză de fotbal,
s-au străduit cu inima emei, dar inima aia n-a mai avut chef,

aşa că astăzi, minimal, depăşit, am petrecut o oră cu 
ochii-n sus
şi mi-am şoptit aşa cum procedau poeţii romantici: tre’ să ie
cineva acolo, nu se poate, tot albastrul ăla şi toţi norii ăia
pufoşi, păsările de pradă, sateliţii, altfel ar i prea de tot.

pe la 1 a.m., pe-un întuneric deplin, o polară, jarul ţigării şi
orăcăielile obişnuite prin iarbă. polara era cea mai tare
şi imaginaţia mi-a rămas ixată pe ea. oamenii pretind că,
după moarte, suletul începe să strălucească prin galaxii

şi rătăceşte de nebun de colo-colo. cîinii nu pretind 

� *

PENTRU CĂ SÎNT AICI.
toamna se răspîndeşte
dincolo de fereastră.
încerc să dezvolt un obicei nou,

rezistent şi util. sau să cred în mirabile-ntîmplări
care-ar schimba momentul acesta
într-un pavilion vast şi răcoros
DIN CARE AM ASCULTA 

arderea internă.
mîna ta, un gest aproape excentric,
a prins moliciune. 
GÎNDINDU-MĂ BINE LA CE AM SĂ FAC

cu o hotărîre-nchipuită, dar care alungă
UNELE ÎNGRIJORĂRI. ŞI CE NU AM SĂ FAC.
SERIOZITATEA 
CU CARE ÎNTORCI FILĂ DUPĂ FILĂ ÎN CĂU-
TAREA
UNUI PASAJ ORBITOR.

nu ştiu, nu ştiu ce să-ţi răspund. quite emotional.
mesaje
pe facebook, pentru morţi. apoi mă ridic,
trag pe mine pantalonii de doc
ŞI ÎMI ŢIN DEGETUL MARE APĂSAT PE 

copertă
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oricît ţi-aş scrie despre rigiditatea temporală, libertate,
despre li po care sună atît de bine-n engleză
pentru că doar traducătorii şi chinezii-l citesc în chineză,
şiruri de fraze-nghesuite pe chat

de parcă aş i cules din creanga cunoaşterii 
în vreme ce coolerul menţine o temperatură potrivită-n unitate,
va i mereu un minutar numai pentru black cat
şi eu mereu altundeva amintindu-mi de tine ca de belle epoque.

speram să ducem la bun sfîrşit măcar un ceai de mentă-mpreună,
dar te-ai i prins că aş i dorit o viaţă acolo, lîngă camp ire
şi asta ar i fost rău pentru amîndoi, lipsa banilor şi toate căcaturile
care decurg de-aici. acuma, ştirb, imposibil, citesc gil blas. picaresc

�

PLOAIE DE PRIMĂVARĂ,
BALOANE SPARTE – –
fetiţa priveşte
în gol



� *

caută cuvinte cu devotament 
şi mai apoi – cînd îți închipui
cum ea se ridică felină dintre perne
ca să stingă lumina

şi-mpreună să nu pierdeți nici măcar o secundă –
închide uşa după tine cu
izionomia unui liftier împăcat –
mi-e totuna mi-e totuna – 

nici tulburător, nici tenacitate –  
nici o ordine zdruncinată 

capacități, unelte

tavanul înzăpezit, 
uneori un :), uneori,
alteori un băț strîmb cum amintirea unei
copilării nereuşite. mereu copilăria, da?

jocul literar care te prinde-n clame
pe sîrma de zvîntat – o, tu, memorie foto!
jocuri. dar fruntea-i – diminutiv, neobişnuită
cu rutina, era adevăratul tău text,

jucăriile ei mai prețioase decît    
life studies, ritualul sclipitor de iarnă –
rezerve lingvistice. şi tot nimic –
oricît ai vrea-napoi instantaneele din blitz

în caracter şi-n obicei

you go to the church, you kiss the cross, cum zice tom
araya –
şi toate-s aranjate. cruciulițele-ntoarse,
antebrațul crestat, dragostea modelată cu ochii deschişi
cum fac copiii cu omuleții de plastilină.

ticăloşiile – uitate. şiruri de litere-acum în chip de ocupație
nobilă, cîte-un regret
mititel şi fragil ca o căsuță de chibrituri –
la locul lui, în plex.

aşa. cu toate astea – minte limpede, şi primii 7 ani la fel
de limpezi,
astăzi, în parc, mai frumoşi ca oricînd.
cînd mă gîndesc în felul ăsta – inerție-n cameră, aproape

o cupolă.
dar tu?

✂

de parcă – de iecare dată – ai înlocui ceva.
un nasture cu un alt nasture,
un gest pe care ți-l însuşeşti
şi-l repeți pînă cînd

pixelii ating acel nivel de luminozitate
plictisitoare, inutilă precum ambiția,
voința. să te fereşti
ar i ideal –

dar nu te poți feri –
ştii foarte bine că
nu e un
experiment.

fă-o

museum

nu-i mai poți spune litere,
corectitudinea cazonă a lucrat
în tine – meşter de soi. de altfel
nici nu mai ştie bine româneşte.

vezi-ți de viață, chiar dacă-i
doar o poantă, poanta cu
care se-ncheie un poem. pro-
iectul desăvîrşit, grația şi forța

extractus

şi trece.

exces de zen,
cum a zis luşu,
cînd sînt atîtea
care nu par să treacă
vreodată.

în el comandante
îi priveam dînd
peste cap păhărele
de tequilla, iecare
trecut de 40 şi-n jur
tipe suple, carne tare –
să tot mergi 
cu ochii beliți la ploaia
de-afară. corectomundo, mon amor.
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I.

Ghetuţele băiatului scârţâiau, nu se uscaseră de tot peste
noapte. 

Dădu să iasă în casa scării, dar se opri şi întoarse capul
spre uşă, căutând în beznă silueta lui taică-său. Văzând vârful
aprins al ţigării, o luă încet înainte, păşind atent, ca pentru
a nu-i trezi pe ceilalţi. În urma lui, cheia se întoarse în
broască de două ori. Capsele gecii, rând pe rând încheiate.
Bătând cu palma în balustrada rece ca gheaţa care îl
curenta la iecare atingere, coborî treptele două câte două. 

La parter se băgă sub scară. 
Lăsându-se pe genunchi, simţi cărţile şi caietele glisând

unele pe copertele celorlalte, alunecându-i în spate, bas-
culate spre capătul opus al ghiozdănoiului. Cu obrazul
lipit de mozaicul sclipind metalic în lumina zăpezii, care
la rândul ei sclipea diamantin în lumina zorilor ce zi de zi
se lăsau aşteptaţi tot mai mult, tot mai gri şi mai antipatici,
băiatul găsi puii dormind pe cutiile de carton, strânşi co-
vrig, cu boturile vag conturate pe burta cheală a căţelei. 

Puii, o prelungire ca o umbră de după-amiază, de după-
amiază scandinavă de vară, pornind din burta cheală a căţelei.

Planul era să-l tragă afară pe-al lui, să-l cerceteze şi să-l
vâre sub o ţâţă mai plină. Dar în loc să întindă mâna spre
puiul maro, îl apucă pe cel mai mare şi mai frumos, care
avea botul alb şi era al lui Elvis de la etajul trei, inamicul
lui. Mângâindu-l, se întoarse cu el spre bărbat şi i-l arătă,
radiind de emoţie.

– Lasă-l, mă, jos. Ți-am zis să nu mai pui mâna pe ei?!
Era roşu la faţă – cât se băgase în cotlonul lor, i se scur-

sese tot sângele-n cap. Însă la auzul vorbelor răguşite, ros-
tite în silă de taică-său, îl trecu un ior rece. 

Făcu din nou priză cu realitatea.
Se supuse şi-i dădu drumul din mâini ca unei mingi

pline de noroi, se şterse de pantaloni apoi îl împinse cu
piciorul înspre căţea, care ridicase capul şi urmărise toată
scena confuză, delirând, sau poate doar înfrigurată, obosită,
secătuită de puteri, fără să delireze. 

Afară, un şablon gri, gri şobolan. 

Linişte; cer balonat, care îţi electrizează fesul. Pete de
rugină, periferie.

Încercă să calce pe urmele tatălui său, cele mai proas-
pete, dar distanţa dintre ele nu era pe măsura paşilor lui
de copil. Trebuia să ţopăie dintr-una într-alta. Se temu totuşi

să nu-l enerveze şi mai tare, aşa că o luă prin zăpadă de-a
dreptul – varianta plictisitoare. Ajuns lângă el, întinse
mâna să-l apuce, dar bărbatul se feri.

– Ai pus mâna pe câinele ăla şi acuma vrei să #$%@!?!
se răsti el aruncând ţigara şi sulând fumul în cealaltă parte.

Băiatul nu înţelesese decât prima jumătate – suicient
cât să se tragă instinctiv înapoi. Copiindu-i gestul repezit,
băgă şi el mâna în buzunarul gecii de fâş, în care îşi afundă
apoi şi bărbia. Sulând cald, se umezi la gură ca un copil
mic mâncând o piersică prea coaptă; în tot acest răstimp,
păşea în urma lui taică-său (printre trunchiurile groase de
plopi, pe lângă maşinile amorţite la marginea drumului,
lăsând în urmă garajele şi grădinile, gunoaiele... pe bătrâ-
nul care sorta dimineaţă de dimineaţă cojile de cartoi şi
de pâine, aruncându-le mai apoi în coşul căruţei).

Ajunşi în piaţă, bărbatul se opri în faţa alimentarei.
– Du-te la mă-ta să-ți dea un corn, zise el, apoi îşi aprinse

o ţigară şi trase lung din ea, uitându-se în urma băiatului care,
patinând, împingea cu ambele mâini uşa grea de metal.

E prea moale, îşi zise în gând. E prea moale, îl mănâncă
câinii.

Tarabele erau goale. Vântul viscolise zăpada, lăsând pe
plăcile de beton blânde urâte de gheaţă. Magazinele de
haine erau închise. Aprozarul era închis şi el, fusese ultima
toamnă de producţie locală. 

Serele erau la pământ. 
În chioşcul de tablă, Gheorghe, fostul lui coleg de

secţie, se mişca în reluare în lumina portocalie a reşoului
electric. Era daltonist, nu vedea bine banii, şi dacă mai era
şi băut, îl înşelau la rest toţi copiii. Deschidea la cinci în
iecare dimineaţă, aşa se obişnuise. Dar acum era iarnă,
fabrica dăduse multă lume în şomaj şi serele erau la
pământ. Noroc cu elevii din clasele mari, care-şi mai luau
câte-o ţigară la bucată în drum spre şcoală... O eugenia, o
pungă de pufuleţi, o cutie de bulion, un cub de Galina
Blanca... Copiii, gospodinele... Mare lucru nu mai avea
nici el. Nu mai băgase marfă iindcă nu se vindea. 

– Ce-ai stat atâta? 
– Era patroana, zise băiatul mimând o indignare plină

de resemnare, mereu pe placul adulţilor. 
– Păi şi ce dacă era patroana? 
Se plimbase printre rafturi până îi făcuse maică-sa semn.

Când nu era singură, n-avea ce să caute acolo, să bălească
la marfă de faţă cu toată lumea.

– A trebuit s-aştept să se ducă-n spate. 
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Se luminase, aşadar. Cei doi traversară atenţi să nu alu-
nece, apoi o ţinură tot aşa, fără să schimbe o vorbă. La
poarta şcolii, băiatul grăbi pasul şi intră. Înainte să se piardă
printre colegi întoarse capul, dar fără să trădeze o intenţie
anume, fără să vrea să-şi ia rămas-bun etc. Taică-său se uită
la el, ridicându-se pe vârfuri, vrând parcă să zică ceva – dar ce?

Melancolie acută.
Făcu cale întoarsă fără grabă, fără să se gândească la

nimic. Iritarea difuză pe care o simţise în prezenţa iului
său dispăru, lăsând loc unei melancolii acute. Traversă
strada înapoi şi intră în crâşma cartierului, care tocmai se
deschisese şi se umplea încet-încet de muşterii, în exclu-
sivitate bărbaţi. Majoritatea singuri la câte o masă sau în
picioare; lângă uşă, lângă geam, lângă lăzile de bere sau
sprijinind câte-un perete, sorbind tărie contrafăcută la suta
de mililitri, pe post de pansament gastric, pe post de mic
dejun, pe post de mentosan. Bărbatul, rămas şi el lângă
bar, stătu o clipă cu paharul în dreptul buzelor, cântărind
parcă dacă să-l dea sau nu pe gât dintr-o mişcare. 

În spatele geamurilor murdare, peste clădirea de birouri
a Avicolei, soarele spărsese norii şi se ridicase cam de două
etaje pe cer. Cineva intră şi trânti uşa, care începu să scârţâie
dând înainte şi înapoi şi trimise astfel o rază licărindă pe
obrazul lui.

În crâşmă, deşi aproape plin, era linişte ca în sala de
aşteptare de la dentist. 

Soarele era sus. 
Ce făceau toţi acolo?
Bărbatul se strâmba după iecare înghiţitură ca după

sirop de tuse.
Nici de fumat nu mai putea fuma; stinsese două ţigări

la jumătate. Se căzni cu ce mai avea în pahar şi ieşi afară
la aer. Dacă nu se grăbea, la opt ix era la agenţia loto.

Maşinile începuseră să circule în sus şi-n jos, pe tro-
tuare, în sus şi-n jos, aprovizionând cu pâine, lactate, ouă,
înghesuind pietonii, dând impresia că se-ntâmplă ceva şi
în orăşelul lor, în pătrăţica lor, în cerculeţul pizdii mamii
lor, agitând oarecum atmosfera târgului de provincie. 

Ce zi e azi? se întrebă el, dar evită să-şi răspundă şi se
lăsă purtat printre oameni şi sănii, ajungând dintr-una
într-alta la zâmbetul casierei, pe care nu-l interiorizase cum
trebuie la momentul potrivit. 

Acasă nu putea s-o aducă. Intrând în bloc, i se conirmă. 
(Un marinar uscat de sete urcase pe catarg; spera să vadă

ţărmul, nu să privească-n larg. Urcase până-n vârf ca să ale
mirosurile, dulceţurile purtate de vânt, dar găsi numai vânt.)

Simţi că se clatină, că-i fuge schela de sub picioare – de
ce să se-apuce? Se descălţă, îşi atârnă geaca în cui, apoi
dădu scaunul la o parte şi deschise frigiderul. Luă câteva
îmbucături direct dintr-o cratiţă, întingând cu pâine. 

Amărât, băgă cratiţa în frigider şi intră în cameră, unde
dădu drumul la televizor. Ce-i rămânea de făcut? Se întinse

pe canapea, ridicând un picior pe jumătatea de pe verti-
cală, cea pliată şi lipită de perete. La televizor rula o emi-
siune pe care o văzuse cu o seară în urmă. Pe doi, un ilm
de dragoste. Se duse la geam să fumeze o ţigară; ba nu,
dădu la o parte perdeaua şi se uită pe geamul care prinsese
a face lori, căci era iarnă, şi zăpada scânteietoare îi preluă
pentru o clipă spleenul, anxietatea. Prin spatele blocului
trecură doi câini. Erau mari şi negri şi păreau să se
grăbească undeva – în orice caz, nu fugeau de frică, ci era
mai degrabă ceva ca o certitudine în trapul lor diurn, hi-
bernal. 

II.

Când se trezi, sări din pat ca ars. Cât era ceasul? Trebuia
să se ducă după băiat. Se încălţă rapid, fără să-şi mai lege
şireturile, trase geaca pe el şi ieşi. Pe scări îşi aprinse a enșpea
ţigară. Cum de dormise atât? se miră simţindu-se sugru-
mat, expus, zguduit de vise teribile. 

Cu o zi în urmă, la alimentară venise vecinul lor, care o
ameninţase pe nevastă-sa că le dă foc dacă-şi închipuie că
pot să-l lase în stradă. 

Fabrica în care lucraseră amândoi dădea faliment. În-
cepuse să vândă secţii întregi dezvoltatorilor privaţi care,
de cele mai multe ori, le vindeau mai departe la ier vechi.
Utilaje, locomotive, vagoane, mii şi mii de tone de ier,
acolo, sub nasul lor. Dar ca să nu iasă scandal, conducerea
era nevoită să găsească ceva, să le poată lua ochii miilor de
oameni pe care îi dăduseră în şomaj. Majoritatea locuiau
încă în căminele de nefamilişti, rămase acum la mâna lor.
Blocurile veniseră la pachet cu fabricile şi uzinele patriei,
ce veniseră la pachet cu tinerii aduşi la oraş în remorci,
atraşi de promisiunea apei curente, care avea să curgă chiar
în casele lor prin una sau mai multe ţevi. Acum, rămaşi
fără locuri de muncă, doar cu ţevile de apă curentă, tinerii
de altădată se vedeau nevoiţi să se întoarcă la locurile de
baştină. Îngroziţi, oamenii căutau o soluţie. Anunţul că ar
putea să devină proprietari, să cumpere camerele în care
stătuseră până atunci pe degeaba, stârnise în oraş o haraba-
bură de nedescris. Muncitorilor cu vechime mai mare de
zece ani li se permitea să cumpere mai multe camere în
acelaşi sistem avantajos de rate, întâietate având cei cu
copii. Astfel, visul oricărui cap de familie era să pună mâna
pe două sau trei camere alate una lângă alta, să zidească
uşile inutile şi să spargă pereţii, să reconigureze încăperile
şi să le transforme în apartamente. Iar vecinul avea drep-
tate. Bărbatul se zbătuse şi făcuse toate demersurile pentru
camera în care locuia împreună cu soţia şi băiatul, precum
şi pentru cea de lângă, în care locuia el. Și, deşi reacţionase
normal când i se explicase cum stă treaba, garantând că o
să-şi strângă lucrurile înainte de Crăciun, târziu în noapte
se răzgândi. În zgomot de veselă spartă, bătrânul se apu-
case să-şi strige măscările de nebun. La un moment dat,
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spre amuzamentul copilului, iconiţa cu Sfânta Familie 
înconjurată de o liotă de amoraşi începuse să trepideze pe
perete în ritmul loviturilor de topor. 

Când se auzi strigat, îşi dădu seama că are pantalonii
uzi până la genunchi. Îngheţă de frică. Îşi aşteptase tatăl
în curtea şcolii şi, în timpul ăsta, bătătorise zăpada rămasă
nebătătorită peste zi de joaca lor. I se interzisese să plece
singur acasă, dar din motive numai de ceilalţi ştiute. 

Ajunşi din nou în piaţă, intrară în alimentară unde o
găsiră pe femeie lângă raftul cu băuturi, aşezând sticle cu
eticheta la vedere. Sosise un sortiment nou de vodcă, Drink
Lemon, iar bărbatul se arătă interesat.

– A mai venit?
– Nu, azi nu l-am văzut.
– Oare pe unde umblă, că nici eu nu l-am văzut?
– Dracu’ să-l pieptene... Iartă-mă, Doamne, că zic aşa!
– Auzi... Dă-mi şi mie una de-asta, să văd cum e.
– Cum e... Spirt curat, cum să ie?
– Nu... Da’-s curios.
– Da’ ia-ţi, dom’le, când ţi-am zis eu să nu-ţi iei? Bag-o

în geacă să nu te vadă careva.
Băiatul se oprise în faţa raftului cu dulciuri şi învârtea

pe toate părţile un corn cu ciocolată. Îi era ruşine să ceară,
dar nici că se putea abţine.

– N-avem bani, mamă, îi zise femeia şi se duse după
tejghea, de unde scoase o caramea. Ai dulceaţă acasă, adă-
ugă împăciuitor. Uite, îţi prăjeşte tata o felie de pâine şi
mănânci cu dulceaţă, bine?

Băiatul luă carameaua şi dădu din cap, după care se 
îndreptă spre ieşire. Planul eşuase.

Acasă era mai frig decât la şcoală. Se dezbrăcă rapid de
costum şi îşi trase un pulover peste cămaşa în carouri al-
bastre. Pe deasupra izmenelor puse o pereche de nădragi
care îi rămăseseră mici, apoi îmbrăcă o bundiţă împletită,
primită în dar de la bunica. De sub canapea pescui o
pereche de ciorapi de lână, tot de la bunica. Bărbatul băgă
reşoul în priză şi îşi turnă un pahar de vodcă. Când se în-
roşiră rezistenţele, tăie două felii de pâine şi le aşeză pe
marginea reşoului. La momentul potrivit, le întoarse pe
cealaltă parte, lăsând să se vadă dungile înnegrite. Băiatul
privi procesul îndeaproape.

– Aşa, bagă-ţi ciorapii în mâncare, îi zise copilului care
îşi încălzea tălpile alături. Vezi să nu-i pârleşti, adăugă mai
blajin, apoi scoase din frigider un borcan cu dulceaţă şi
unul cu untură de porc.

Păstrase vodcă de două degete în sticlă pentru când avea
să se întoarcă. Ieşise din casă, dându-i pace băiatului care
se apucase să-şi facă temele. Îl lăsase în compania unor dis-
cursuri rostite în Parlament, treburi care lui nu-i spuseseră
nimic niciodată. Astfel, când îl văzuse pe primul că se
ridică, îşi încheie nasturii şi se îndreaptă spre tribună, se

ridică şi el din pat, îşi încheie nasturii şi ieşi afară să-şi
caute ceva de făcut. 

Păşi atent pe lângă căţei, care se aventuraseră în casa scării
şi puseseră monopol pe pragul de la intrare, pe care se chi-
nuiau acum să-l treacă. 

Norii stăteau înghesuiţi deasupra oraşului, între munţi,
de parcă n-ar i fost destul cer pentru toată lumea. Frigul se
înmuiase dar norii, coborând tot mai jos, apăsau pe umerii
lui mâncaţi de reumatism. 

Avea să ningă din nou. 
Cu paşi măsuraţi, privind în jos, o luă în partea cealaltă,

spre lizieră. 
Cuprins de o amorţeală plăcută, înaintă încet printre

trunchiuri putrede şi beldii de alun, prin zăpada vârtoasă,
cu crustă de macarons, care nu existau încă, printre copaci
şi tufe ca baloţii de sârmă, amintindu-şi de tinereţea lui
country, de cătunul în care crescuse. La un moment dat i
se păru că vede ceva mişcându-se în depărtare. Se opri şi
încercă să-şi dea seama ce e, om sau arătare, dar nu reuşi.
Înălţă capul şi se uită la coroana uscată a copacului de care
stătea sprijinit. Privi cerul, care se închisese deasupra lui
ca o cutie deasupra chibriturilor. Când amurgise? Se aşeză
în zăpadă, sprijinit de trunchi, şi îşi aprinse penultima ţigară
pe care avea s-o fumeze. Viaţa asta a lui – când amurgise?

Dinspre pădure se apropiară doi bărbaţi. Unul ţinea un
cal de căpăstru, iar calul trăgea după el un pin curăţat de
crengi. Săltă capul spre ei şi îi recunoscu. Erau doi ţigani
prăpădiţi, care umblau tot timpul după ier vechi. Îi mai
vedea prin crâşmă, dar de obicei beau afară, în căruţă, i-
indcă puţeau şi nu-i lăsa nimeni să stea la mese. 

Când se opriră, îi cerură o ţigară. Bărbatul ezită, dar
scoase pachetul şi le întinse câte una la iecare. 

– Foc? întrebă cel care ducea calul şi părea mai bătrân.
Bărbatul îi aruncă chibriturile, mai scoase una şi pentru

el, ultima, o aprinse de la chiştoc apoi se sprijini din nou
de copac, de data asta fără să se aşeze. Ţiganii nu dădeau
semne că ar avea de gând să-şi vadă de drum. Fumau şi se
uitau unii la alţii, toţi trei, ca şi când ar i împărţit o faptă
comună. Îşi trăgeau suletul, dar de ce se uitau la el amân-
doi? Ce să-i facă? N-aveau ce să-i facă. 

Şi totuşi, afară se înserase binişor şi ei erau doi, în 
pădure, iar el unul, tot în pădure, unde nu l-ar i auzit 
nimeni. Se ridică şi făcu un pas într-o parte, în zăpadă. 
Piciorul se afundă puţin peste gleznă. 

– Veniţi de departe? sparse tăcerea.
Ţiganii se priviră şi, fără să zică nimic, o luară din loc.
Trebuia să se-ntoarcă și el, dar îi era frică să treacă din

nou pe lângă ţigani. Privind în urma lor, se simţi mic şi
neputincios. Aşteptă să se îndepărteze îndeajuns şi se rugă
să nu cumva să-i treacă băiatului prin cap să coboare, să-şi
vadă câinii. 

* * *
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N-am băut totdeauna aşa mult, au existat şi lungi pe-
rioade în care n-am băut deloc, puteam trece cu uşurinţă
drept unul dintre acele personaje onorabile cu nevastă şi
cu copii, pe care am ajuns să le invidiez, pentru că viaţa
lor are un scop, meschin sau nu, asta nu are importanţă,
pe când viaţa mea nu mai are de câtva timp nici un scop,
seamănă perfect cu existenţa unei ciuperci. Am la dispo-
ziţie porţiuni uriaşe de timp gol pe care nu ştiu cu ce să le
populez. Nopţile, mai ales nopţile sunt foarte anevoie de
suportat. Spre miezul nopţii trebuie să plec de la cârciumă,
adeseori se întâmplă să iu ultimul client, iar patronul, care
ar dori de mult să închidă, iindcă stă acolo de dimineaţă,
e obosit şi lămând, a început să se uite la mine urât cu
ochii lui somnoroşi. Nu aştept să iu dat afară, mă urnesc
de pe scaun de bună voie, iar, dacă mai găsesc pe fundul
buzunarelor nişte bani, îmi iau câteva cutii de bere pentru
acasă. De fapt acasă e un cuvânt impropriu, eu nu am casă,
doar un adăpost provizoriu în care nu ştiu cât mi se va
îngădui să mai zăbovesc, pentru că nu am plătit chiria de
câteva luni. Noaptea adăpostul acesta are ceva sinistru, dar
măcar oferă o anumită senzaţie de securitate. După ce am
avut grijă să încui uşa de două ori şi am desfăcut prima
cutie de bere, atmosfera devine oarecum suportabilă. Mă
aşez în pat şi încerc să mă relaxez, dar somnul vine greu
sau nu vine deloc. Dacă după o beţie temeinică reuşesc să
dorm ţeapăn ca un cadavru aproape douăzeci şi patru de
ore (acestea sunt micile mele momente de fericire), de obi-
cei am un somn scurt şi agitat, pentru că rareori îmi ajung
banii pentru o beţie temeinică, iar starea mea obişnuită e
o semi-ebrietate posacă, dublată de o veşnică senzaţie de
oboseală, care mă face să aştept somnul cu nerăbdarea unui
copil care aşteaptă darurile lui Moş Crăciun. În vizuină
nu e bine să mă uit pe pereţi, aceştia păstrează urmele
Nadiei: câteva fotograii, postere, multe vederi, o reţetă de
slăbit, mâzgălită cu scrisul său mare pe un calendar de
perete, orarul ei de la facultate, tot soiul de hârtii şi car-
toane îngălbenite, nişte relicve pline de praf pe care ar i
trebuit să le arunc de mult la gunoi, dar nu mă pot îndura
deocamdată, în deinitiv, ele sunt viaţa mea din ultimii
şapte ani. Străduindu-mă aşadar să nu mă uit la pereţi,
nici la uşa de la bucătărie, pe care Nadia a scris odată cu
cretă un început de poem, beau bere şi încerc să citesc.
Citesc la întâmplare, oricum până dimineaţă nu mai ţin

minte aproape nimic, dar prefer cărţile groase, cărţile care
pot să-mi umple cât mai multe dintre parcelele de timp
disponibile, cărţile care au efecte asemănătoare cu băutura.
Uneori aceste lecturi reuşesc să mă amorţească, pleoapele
încep să mi se îngreuneze, cartea îmi cade din mână şi vin
câteva ore de somn. Groaznice cu adevărat sunt momen-
tele când mă trezesc pe la trei dimineaţa, într-o stare cum-
plită de agitaţie, pe care nu o pot potoli decât cu o nouă
doză de băutură. Câteodată reuşesc să-mi fac provizii din
timp, dar există şi nopţi în care nu mai dispun nici măcar
de un singur strop şi atunci începe marea nebunie a sco-
tocitului: îmi întorc pe dos toate buzunarele, încep să răs-
foiesc prin cărţile de la căpătâiul patului, amintindu-mi
că ascunsesem cândva într-una din ele o hârtie de cincizeci
de lei, caut pe sub covor, mă culc pe duşumea şi scormo-
nesc pe sub pat şi sub bibliotecă. Atunci când nu găsesc
nimic iau la rând cutiile de bere aruncate prin cameră,
încercând să storc de pe fundul iecăreia o ultimă picătură,
dar adesea mi se întâmplă să am noroc, probabil există şi
un Dumnezeu al beţivilor, şi reuşesc să-mi încropesc din
mărunțișul căzut după mobile sau uitat în buzunarul vre-
unui sacou nemaipurtat de câteva luni banii trebuincioşi.
Aşez banii pe pat, îi împart pe căprării şi mă apuc să îi
număr. Pentru că mă încurc de iecare dată la numărat,
trebuie să iau numărătoarea de mai multe ori de la capăt
pentru a mă convinge că noua raţie de alcool este asigu-
rată. Îmi trag apoi pe mine la repezeală o pereche de pan-
taloni şi o pornesc val-vârtej spre singura dugheană
non-stop din apropiere, cu speranţa că vânzătoarea n-a
făcut pe neaşteptate infarct. Uneori sunt însoţit până la
magazin de Tarzan, un maidanez mare, cumsecade şi
înţelept care îmi arată o simpatie deosebită. Şi eu îl simpa-
tizez pe Tarzan, cred că e mult mai uşor să te înţelegi cu
câinii decât cu oamenii, mai ales cu câinii trecuţi prin
viaţă, cu câinii singuratici şi resemnaţi care s-au obişnuit
să primească de la toată lumea picioare în cur, cu câinii
mizantropi, care ar râde cu botul până la urechi dacă ar
auzi istorioarele noastre nesărate despre prieteşugul dintre
câine şi om, căci acolo unde e multă inteligenţă e de obicei
şi multă mizantropie. Şi cred că dacă prin nu ştiu ce mare
miracol aceste patrupede dezabuzate, care au avut, ca şi
mine, prilejul să privească neantul în ochi, s-ar apuca să
scrie cărţi, ne-ar ului, fără doar şi poate, prin ilosoia lor
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profundă şi gravă, mult mai profundă decât ilosoiile lim-
bute ale bipezilor care au prostia să se considere cei mai
înţelepţi dintre toate vieţuitoarele. Îi împărtăşesc aceste
idei şi lui Tarzan care se mulţumeşte să dea din coadă de
câteva ori în semn de mare lehamite, dar oricât de multă
plăcere mi-ar face să discut cu tovarăşul meu de drum,
sunt atent mai ales la grămada de mărunţiş pe care o strâng
tare în pumn, cu mare grijă să nu rătăcesc nicio monedă.
Vânzătoarea nu mă simpatizează, pentru că o trezesc la trei
dimineaţă, când e somnul mai dulce, pentru că îmi plătesc
cumpărăturile doar cu monede mărunte, pentru că miros
neplăcut şi, mai ales, pentru că nu-i plac cerşetorii, aşa că
îmi numără de iecare dată mărunţişul cu meticulozitate
înainte să mă servească, aşteptând parcă să descopere cu
satisfacţie că nu am bani destui, deci nu mă pot aştepta
din partea ei la vreun strop de generozitate: abia după ce
se convinge că nu o voi păgubi cu nici un bănuţ, bine-
voieşte să scoată din frigider două doze de bere pe care mi
le întinde de la distanţă, cu vârful degetelor, ca şi cum s-ar
teme să n-o molipsesc de păduchi. Pentru mine două doze
de bere nu înseamnă însă aproape nimic. 

...................................................................................

De fapt, când m-am aşezat prima dată la calculator,
apucându-mă să însăilez rândurile de faţă, nu intenţionam
nicidecum să scriu confesiunea unui neom, am mai scris
şi cu alte prilejuri asemenea lucruri, ci o poveste romantică
despre Ada. Alasem ceva mai mult despre ea, aproape că
începeam să cred că există şi în realitate (ce-o i însemnând
în deinitiv cuvântul ăsta oribil: realitate?) şi mă găseam
oarecum în situaţia unei persoane ce trebuie să recompună
un puzzle din care anumite piese lipsesc, iar altele sunt atât
de şterse, atât de decolorate, încât au devenit cu neputinţă
de utilizat. Deocamdată, Ada e o femeie de aer, o voce pe
care n-o pot atinge decât cu cuvintele şi care, la rândul
său, mă atinge cu cuvintele ei, în virtutea unui joc erotic
plin de stranietate, dar o voce care posedă carne şi sânge,
modulaţii ce seamănă totuşi cu nişte atingeri reale, vocalize
ciudate care acţionează asupra nervilor mei cu puterea unei
substanţe afrodiziace. Aşa am descoperit că pot avea şi cu-
vintele sex, şi că, pentru a putea duce această poveste la
bun sfârşit ar trebui ca, prin nu ce ştiu ce acuplare mira-
culoasă, cuvintele noastre să se pătrundă unele de altele,
alcătuind un singur trup de cuvinte. Căci o poveste se
naşte mereu din bărbat şi femeie, din sânge şi corp, şi
acesta este motivul pentru care am crezut totdeauna cu 
seriozitate în instituţia muzei.

Prin natura lui, artistul nu este nici bărbat, nici femeie,
prin natura lui artistul este hermafrodit.

Iată ce gânduri îmi mişunau prin circumvoluţiile pe
jumătate sedate de băutură, în timp ce mă opream din
scris pentru a fuma o ţigară sau a mai sorbi un gât de cafea,

dar nimeni nu trebuie să le acorde prea multă atenţie, căci
ele nu sunt decât gândurile unui neom, care, după ce a
fost părăsit de orice urmă de interes pentru vreo femeie
adevărată, aleargă după nălucile din pădurile nordice şi se
iluzionează că ar putea scrie o povestire bună de dragoste.

Îmi dau seama că tot ce am scris până acum nu-i decât
o înşiruire de fraze incoerente, din care nimeni, în afară
poate de Ada, n-ar înţelege nimic. Dar despre lucrurile de
înţeles s-au scris o grămadă de cărţi, mai importante decât
ele sunt cele de neînţeles. Aşa-zisa înţelegere mi se pare o
dovadă grosolană de suicienţă. De asta am spus că vreau
ca povestirea de faţă să ie o povestire romantică.

Îmi dau seama şi că am început prost, dar asta s-ar i
întâmplat indiferent de unde aş i început. În deinitiv, pot
şterge tot ce am scris până acum, să pornesc de exemplu
de la furnici, iindcă, înainte de a mi-o închipui pe Ada
privindu-se goală în apele unui lac de pădure de o limpe-
zime neobişnuită, aş i putut vorbi foarte bine despre
muşuroiul, înalt de aproape un metru, despre care mi-a
povestit într-una din primele sale scrisori. Nu m-a intere-
sat niciodată în mod deosebit viaţa furnicilor, Ada în
schimb ar putea vorbi zile în şir despre asta. Cred că am şi
zâmbit puţin când am citit că, ori de câte îşi face plim-
bările prin pădure, această actriţă celebră, despre care
ziarele scriu că ar avea o inimă împietrită, se comportă ca
o fetiţă pe jumătate sălbatică, hrăneşte cu zahăr furnicile,
vorbeşte cu ele, dar mai ales e fascinată de mişcările lor, în
care desluşeşte o ordine aproape miraculoasă, aceeaşi or-
dine care guvernează mişcările corpurilor cereşti, creşterea
ierbii, sevele care circulă prin trunchiurile brazilor sau
bătăile inimii omeneşti. Mi-o pot imagina tolănită în iarba
moale şi fragedă, cu capul sprijinit în palmă şi cu o expre-
sie de încordare zugrăvită pe faţă, urmărind forfota,
aparent lipsită de noimă, a locuitoarelor pline de zor ale
furnicarului, ca şi cum ar citi o carte tipărită cu litere foarte
mici, pe care trebuie s-o ţii extrem de aproape de ochi.
Acum nu mai e goală, poartă un trening negru, destul de
uzat, e puţin ciufulită, puţin transpirată, iindcă mai îna-
inte a alergat, iar în lumina vie e soarelui, până şi corpul
ei parcă a căpătat altă formă. Nu mai e corpul acela copt
pentru dragoste al unei femei perfect împlinite, e mai de-
grabă acela al unei adolescente încă neieşite cu totul din
copilărie: sânii abia se mai desluşesc de sub bluza de tre-
ning uzată, şoldurile se rotunjesc cu timiditate şi parcă 
şi-au pierdut robusteţea, aparţin mai curând unei fetiţe în
creştere. Înainte de a se tolăni în iarbă, şi-a scos pantoii
negri de sport, lăsând la vedere nişte picioare mici şi bron-
zate, pe care, dacă le priveşti de aproape, poţi desluşi urmele
unor urzicături proaspete. Stă mult timp nemişcată,
uitându-se cu atenţie la furnicile care mişună prin apro-
pierea ei. Şi atunci când vreuna, mai îndrăzneaţă, i se
caţără pe picior, Ada nu pare deranjată şi nu se grăbeşte 
s-o îndepărteze, iar furnica mai are timp să înainteze câţiva
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centimetri, conturându-se limpede pe pielea piciorului, ca
o literă mica şi negricioasă. Trec câteva secunde până fe-
meia din iarbă întinde un deget spre ea. Atunci furnica
are o clipă de ezitare, apoi începe să se caţere fără grabă pe
acest nou obstacol, pe care în mintea ei de insectă îl va i
confundat cu o crenguţă de mesteacăn subţire şi delicată.
Ada aşteaptă ca furnica să traverse suprafaţa alunecoasă a
unghiei, apoi își îndreaptă brusc degetul şi sulă uşor în
direcţia ei. Dacă m-aş putea apropia în asemenea mo-
mente de Ada, i-aş percepe cu siguranţă mirosul de iarbă,
de pământ de pădure şi cetină, dar, aşa cum spuneam,
această scenă se petrece doar în închipuire.

Când doreşte să ie lăsată în pace, Ada presară în jurul
ei zahăr şi atunci nu mai e deranjată de nici un musair
nepoftit. O fortiicaţie de materie dulce, pe cât de aparent
fragilă pe atât de invulnerabilă, o înconjoară acum din
toate părţile, făcând-o să se simtă stăpâna unei fortăreţe
de necucerit, căci în faţa zahărului furnicile se comportă
exact aşa cum s-ar purta o mulţime de oameni, dacă în
piaţa unui oraş ar apărea pe neaşteptate şi la discreţia tu-
turor o grămadă mare de bani: se opresc din drumurile lor
misterioase, abandonează bucăţelele de lemn, frânturile de
frunză sau acele de brad pe care tocmai le capturaseră şi se
reped cu voracitate la substanţa aceea plăcută la gust, pe
care o pipăie cu antenele şi o devorează frenetic, dedându-se
parcă unui ritual orgiastic a cărui mare preoteasă e Ada.
Furnicile simt de la distanţă prezenţa zahărului prin cine
ştie ce semnale oculte la care reacţionează instantaneu, aşa
cum reacţionează masculul la mirosul aţâţător al femelelor
în călduri, adunându-se cu sutele, ba poate cu miile chiar.
lar această ospătare sardanapalică în comun are ceva din
aerul carnavalesc al sărbătorilor populare. Acum Ada are
sentimentul că toate aceste vieţuitoare, puse în mişcare de
legile pântecelui, îi aparţin în totalitate, că le poate abate
de la traiectoriile lor, atât de riguroase de obicei, prin sim-
pla putere a acestui praf alb şi strălucitor, pe care îl poate
împărţi după bunul ei plac, jucându-se cu instinctele lor
aşa cum se joacă în unele nopţi cu dorinţele näcken-ilor,
şi simte un soi de orgasm al puterii. Iar fetiţa din iarbă re-
devine femeie, sub bluza de trening sânii încep din nou să
zvâcnească, înălţându-şi trufaş sfârcurile trandairii, un ior
ierbinte îi cutremură coapsele. Adevărata putere nu se as-
cunde în fortăreţele de beton, ci după zidurile de zahăr şi
crenelurile de catifea. De asta adevărata putere e, în esenţa
ei, feminină.

...................................................................................

Pe vremuri am fost un romantic, credeam în dragoste,
dar n-am avut parte decât de dezamăgiri. Cele câteva femei
pe care le-am iubit, şi care îmi place să cred că m-au iubit
şi ele la rândul lor, m-au părăsit, mai devreme sau mai
târziu, şi totuşi în inima mea a existat, până nu foarte 

demult, o nevoie uriaşă de dragoste. Îmi doream să iubesc
şi să iu iubit şi totuşi eşuam de iecare dată. M-am amăgit
spunându-mi mereu că nu întâlnisem încă femeia potri-
vită, femeia de care să mă îndrăgostesc cu o dragoste mai
puternică decât viciul care mă macină încă din adoles-
cenţă. După plecarea Nadiei nu mai nutresc însă nici o
iluzie: sunt probabil (şi ar i neiresc să nu se întâmple aşa)
un individ absolut incapabil de a iubi în adevăratul înţeles
al cuvântului. Ceea ce socotisem eu dragoste nu era decât
un sentimentalism ieftin, un fel de autoexcitare a ibrelor
suleteşti care nu putea să conducă decât la suferinţă şi sin-
gurătate. Neoamenilor nu le este îngăduit să se gândească
la dragoste, inima lor este croită după alte tipare decât cea
a oamenilor obişnuiţi. Din acest punct de vedere, Oacă
îmi este cu siguranţă superior. Nu întâmplător Nadia 
mi-a reproşat de atâtea ori că aş i un monstru de egoism.
Dacă e adevărat ce scria un rus oarecare: cum că s-ar putea
reprezenta infernul ca pe o cuşcă făcută din oglinzi, unde
nu-ţi poţi vedea decât propria faţă multiplicată la ininit,
atunci neomul este cu siguranţă o făptură a iadului.

Acum îmi vine să râd de naivitatea cu care crezusem în
câteva rânduri că am întâlnit în sfârşit femeia capabilă să
mi se dăruiască în totalitate, sau, mai exact spus, femeia
dispusă să trăiască alături de mine una dintre acele iubiri
mistuitoare şi unice, cum sunt acelea despre care citim în
romane. Dar experienţa avea să-mi dovedească faptul că
în realitate femeile sunt destul de puţin interesate de
dragoste după ce trec de vârsta adolescenţei. Pe unele le
interesează banii, pe altele cariera, sexul sau cărţile de bu-
cate, există şi o categorie destul de răspândită care îşi ido-
latrizează propriile progenituri, dragostea, vreau să spun
dragostea pentru un bărbat, rămânând întotdeauna însă
pe ultimul plan. Şi nici nu e de mirare că se întâmplă aşa,
căci ea este un lucru cumplit, care presupune renunţarea
la orice altceva, sacriiciul de sine dus până la limitele sale
supreme, o coniguraţie suletească asemănătoare cu aceea
a marilor asceţi sau întemeietori de religii. Ceea ce numim
îndeobşte dragoste nu este de cele mai multe ori decât
atracţie izică sau empatie intelectuală, plăcerea de a înfăp-
tui anumite lucruri în comun, ataşament ori camaraderie,
atunci când nu e, pur şi simplu, obişnuinţă. De aceea,
după despărţirea de Nadia, nu m-am mai ataşat de nicio
femeie, mi s-ar i părut o ipocrizie. Nici măcar în numele
secreţiei de hormoni, căci am ajuns slavă domnului la o
vârstă când aceasta nu mai e chiar aşa abundentă, şi am
început să beau cu şi mai mult înverşunare. 

* * *
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Scena 4

(În dormitorul din scena 2. Dan şi Violeta stau la masa
de cafea.)

Dan: Trebuie să mă sune Relu să mergem să semnăm
contractu’ ăla.

Violeta: Şi când te întorci?
Dan: Pe la vreo şapte.
Violeta: Atât de mult stai?
Dan: Nu-mi ţine cont, că nu merge.
Violeta: Nu, doar că...
Dan: Ce-i?
Violeta: Nu-mi place să rămân singură cu Cristina.
Dan: Ţi-a zis ceva?
Violeta: E nevoie? 
Dan: Atunci?
Violeta: E aiurea să stăm toţi trei.
Dan: Şi ce-ai vrea? N-aveţi unde să vă duceţi. Nici tu şi

nici ea.
Violeta: Şi mai trebuie să stau închisă în casă toată ziua,

iar când vreau să mă duc la toaletă trebuie să o anunţ.
Dan: N-avem ce face, dacă ală taică-miu s-a dus totul.

E în stare să ne zboare pe amândoi din casă.
(Pauză)
Dan: Să vedem, poate îmi iese mai repede afacerea cu

Raul şi plecăm amândoi la Bucureşti. Stăm la el vreo lună
până mă pun pe picioare.

Violeta: Dar e sigur? Tre’ să-mi caut un liceu acolo. Am
de dat bacu la anu’.

Dan: Asta să ie singura noastră problemă.
Violeta: Crezi că Cristina e de acord?
Dan: Tu nu vrei să înţelegi că asta nu are pe nimeni?

Doar pe Silvia, iar aia mica nu se-nţelege cu ea. O să ră-
mână cu ai mei amândouă.

(Pauză. Intră Cristina. Pune farfuria în faţa celor doi.)
Dan: Doar atât?
Cristina: Nu pot să aduc mai multe.
Dan: Sunt prea grele? Ţi-o i frică să nu depui efort?
Cristina: Ce-i zic lu’ maică-ta dacă vin cu oala de sar-

male în cameră? (ironică) Dan nu mai vrea să mănânce la
bucătărie 5 sărmăluţe. Preferă să înhaţe 20 în cameră.

Dan: După ce le mâncăm pe astea, să mai aduci.
Cristina: Îţi aduci, dacă vrei.
Dan: Tu chiar vrei să mă scoţi din minţi?
Cristina: Eu?

Dan: Fă dracu’ odată cum îţi zic şi nu mai comenta!
Violeta: Dan, mie şi aşa nu mi-e foame.
Cristina: Uite că s-a rezolvat.
Dan: Violeta, nu te băga.
Cristina: Chiar aşa. N-am nevoie să-mi iei apărarea.

După ce că vii la mine în casă şi stai cu bărbată-miu sub
ochii mei!

Violeta: Crezi că mie mi-o i convenind să te văd crizată
în iecare zi?

Cristina: Vezi-ţi de mâncare!
(Sună telefonul lui Dan.)
Dan: Da, Relule, hai că vin acum!
(Dan se ridică.)
Dan: Până vin, poate nu vă omorâţi.
Cristina: Măcar de-ar merita!
Dan (către Violeta): Încerc să termin mai repede. După

ce se culcă toţi ieşim.
Violeta (zâmbindu-i): Abia aştept!
(Pauză)
(Violeta mănâncă uitându-se la tv. Cristina îşi face de

lucru prin cameră şi schimbă programul.)
Violeta: Mă uitam...
Cristina dă tv-ul mai tare.
Violeta: Aveţi Rebreanu?
Cristina: Ce vrei?
Violeta: Ion.
Cristina: Parcă-l am.
Violeta: Îmi trebuie pentru bac.
Cristina: Da’ n-ai termninat?
Violeta: La anu’.
Cristina: Îl caut când e pauză.
Violeta: Auzi, aş vrea să mă duc la toaletă.
Cristina: Aşteaptă pauza!
Violeta: E cam urgent.
(Cristina se ridică nervoasă şi iese din cameră, lăsând-o

singură pe Violeta.)

Scena 5

(Acelaşi dormitor din scena precedentă.)

Violeta (agitată): Cum o putea să stea să se uite la seriale
de dimineaţa până seara? Nu-i de mirare că Dan se poartă
aşa cu ea (se ridică şi se plimbă prin cameră agitată, se uită
prin şifonier). De unde şi-o lua femeia asta hainele? Or i
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moştenire de la bunică-sa? Hai odată, femeie, ce-o lua atât,
că doar nu-i decât aia mică acasă. (Trece pe lângă noptieră,
ia un tub de cremă, îl desface.) Pfoaaa... ce naşpa miroase!
E o acritură ca şi ea... n-o vreau de prietenă, dar ar putea i
şi ea mai... altfel. Nu-i vina mea că Dan n-o mai iubeşte...
Acum în al doişpelea ceas se trezeşte să ie ofuscată? Doar
nu-s prima cu care are-o relaţie... Fir-ar, nu mai pot să mă
ţin... De n-oi da acum buzna-n hol, ce crede că o să stau
să fac pe mine? Abia aştept să ne cărăm de aici cât mai re-
pede. Nu ştiu cât mai pot suporta să stau între ăştia patru
pereţi cu ea lângă mine. Şi toate astea din cauza alor mei!
Acum şi-au adus aminte că au un copil, după 18 ani în
care nu s-au interesat de mine? Acum s-a găsit tata s-o facă
pe lupul moralist. M-au dat aşa afară şi acum, uite, nici să
mă piş în voie nu pot. (Se duce lângă uşa întredeschisă.
Scoate capul şi şopteşte) Pot? 

Cristina (I se aude doar vocea): Nu încă, aud paşi.
Violeta (Rămâne lângă uşă şi se mişcă de pe un picior pe

altul): Da’ să uite de mine, că eu una nu vreau să mai aud
de ei. Cu ce greşesc? Nu vreau decât să iu cu el! Băga-mi-aş,
nu mai pot să mă ţin! (Către uşa crăpată.) N-a trecut?

Cristina (I se aude doar vocea): Nu.
Violeta: Scorpia dracu’, cum mă ierbe! Şi asta numai

din cauza alor mei, că au fost încăpăţânaţi. De-ar trăi buni
să vadă cum mă chinui! Ce tot boscorodeşte aia, nici să
mă concentrez s-o aud nu pot. Fir-ar!

(Întuneric.)

Scena 6

(Un hol în care se găseşte un cuier şi un pantofar. Lângă
pantofar sunt perechi de încălţăminte aruncate.) 

Cristina (Nervoasă,
aranjând încălţămin-
tea): Fir-ar ea de trea-
bă. Nici la serial nu
mai pot să mă uit,
că-i vine ăsteia să vrea
la toaletă. Cum de 
şi-a putut Dan ima-
gina că o să ne în-
ţelegem toţi trei în
aceeaşi cameră? Auzi,
nici bacu’ nu şi l-a
luat? Ce-o i fost în
mintea lui de s-a în-
curcat cu mucoasa
asta? Nu aveam noi
şi aşa atâtea pro-
bleme? Chiar nu ştiu
cât mai pot rezista să
nu... Dar aşa îi dau
doar satisfacţie, nu

mă cobor eu la nivelul lor. Ei au nevoie de mine! Să vedem
dacă face pe ea. Cum de şi-a permis să vină la mine în casă,
să stăm toţi? (Imitând-o pe Violeta) „Vreau Rebreanu pen-
tru bac.”. Ţi-a trebuit iubire, lasă bacu’, o să-l iei doar de
la Galaţi! Mi-a zis mie tata să nu mă căsătoresc cu el, dar
nu, am făcut ca mine şi uite că acum sunt singură! Vii din
Bucureşti în provincie, pentru ăla pe care-l iubeşti, laşi
familie, prieteni, o... o viaţă şi uite unde am ajuns? Nici
copilul nu ţine la mine, tot pe el îl iubeşte. Tati-n sus, tati-n
jos şi maică-sa care e mereu lângă el... Ce-aş pleca acum
la tata! Dar unde să mă duc, când nu ne mai vorbim de
atât timp?... În fond, ce am făcut eu aşa rău? Dacă-l
iubeam! Am lăsat totul ca să iu cu el şi pentru ce? Pentru
2-3 ani ş-apoi, vorba aia, adio, dar rămân cu tine. El plecat
cu ale lui prin ţară, eu aici. Poate dacă m-angajam... Acum
nici măcar nu pot să plec c-aş i departe de Silvia, iar eu o
iubesc. Ea e tot ce am. 

Violeta (Doar vocea i se aude): Pot?
Cristina: Nu încă, aud paşi (către uşă)... Măcar atâta

lucru să i făcut bine în viaţă. Nu o să dureze totul la ne-
sfârşit, până la urmă tre’ să plece, aşa că până atunci număr
din cinci în cinci şi răsulu adânc.

(Intră Silvia.)
Silvia: Mami, mi-e foame!
Cristina (Neliniştită): Hai, du-te la bucătărie, că vin

acum să-ţi pun de mâncare! Ai venit de mult?
Silvia: Nu, acum, m-a trimis tataia cu un nene.
Cristina: Hai, du-te că vin şi eu.
Silvia iese.
Cristina (Şoptind): Hai, vino!
(Intră Violeta care deschide o uşă ce duce la baie (pe scenă

se vede doar uşa). Apoi vine Silvia.)
Cristina: Unde te duci?
Silvia: Să mă spăl pe mâini!
Cristina: Spală-te la bucătărie!
Silvia: Dar nu e săpun.
Cristina: Foloseşte detergentul de vase.
Silvia: Da’ nu-mi place cum miroase.
Cristina: Hai că oricum nu poţi folosi chiuveta de la

baie.
Silvia: De ce?
Cristina (Agitată): Am dat cu o soluţie şi-o las ceva timp.
Silvia: Nu vii la bucătărie?

Cristina: Ba da, du-te înainte şi spală-te pe mâini.
(Silvia iese.)
Cristina (către uşa pe care a intrat Violeta): Mă duc cu

fata la bucătărie. Treci liniştită când termini, că nu mai e
nimeni acasă.

*piesa a primit menţiune specială din partea redacţiei
Yorick la „Concursul Naţional de Dramaturgie Valentin
Nicolau”, 2015
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ceață

ceață
clădiri care fug
breaking news

zeul cere zilnic ofrande
în stație un alpinist a 
ratat startul 

spre nepal
oraș
privire spartă
copil pus la colț
covrig mâncat pe jumătate
oraș
cap de statuie 
sfărâmat mandală

ceață

hai gândește-te

hai gândește-te 
de câte ori
nu ți s-a urat 
pe azi
o zi bună
și 
de câte ori nu ai stat 
pentru asta
cu mâna întinsă
dar 
ignori
în continuare
zâmbetul copilului
ce trăiește 
pe stradă 

drugstore

un câmp de sunătoare
zâmbește larg sub soare
în vitrina farmaciei
curge verde luorescent
ultima reducere la chimicale

iar mielina mea purta muselină albastră

și dacă n-am inteligența artiicială
cu sistem de operare tip android
care procesează nșpe mii de nume 
într-o nanomiime de secundă,

dacă nici acum nu rețin fețele
persoanelor cu care fac cunoștință 
pentru prima dată
sau nu-mi plac formalitățile de genul 
ce bine-mi pare să te cunosc,
ce mare ai crescut,
ce drăguță te-ai făcut, mai ieri
erai mică și proastă, dar chiar dacă ai crescut
eu te-am făcut, și la șaizeci de ani
tot copil vei i, tot vei zice mulțumesc mamy și taty

dacă și acum totu’ mi se pare o mare varză
dar am grijă să mănânc zilnic 
nuci decojite de la supermarket
ca să-mi protejez creieru sau ce-a mai rămas din 
atotcuprinzătoarea lui capacitate
de memorare și fabulație 
pe care o aveam în copilărie,

deci, dakă înkă înkăpățânată
mintea mea se-veșmântează-n continuare
în falduri de mielină albastră,
dar nu toate-cele-de-mai-sus,

asta mă face-n prezent
mai puțin
o conștiință?

groapa marianelor

groapa se cască în sus
vulcan ce a uitat modul de a erupe

groapă în care s-au cufundat toți canonicii
doar cameron la propriu

altfel joyce și haneke 
faulkner și von trier

groapa nu e o încercare metaforică
de a-ți inciza fricile
ea a perforat deja destinul multora
marianele nu-s niște eroine de tragedie greacă
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deși în iecare îndrăgostită se joacă aceeași piesă
în iecare marie e îngropată câte o magdalenă

în biserică sf. anton te privește cu îngăduință

vrei să sari groapa în care ești 
în care te complaci

și când te gândești 
că tații și mamele noastre vor ajunge în aceleași
gropi în care sunt tații și mamele lor
după ce o viață au tot vrut să le sară
aceleași în care
ne va aranja și pe noi ca pe un platou
același 
neobosit 
regizor

obelisc

obelisc ridicat în 
tăcerea albastră
zgomotele străzii ne
adâncesc neliniștile matinale
ziua devine un idol cu cap de buddha
ce se înfruptă din talia îngroșată a
femeilor
seara ne lăsăm pantoii la intrare
să nu ne murdărim cu ei rugile
iertăm greșiților noștri
dar nu ne putem ierta pe noi înșine
neliniștea noastră crește
greșim iar și iar
până ce ninge cu soare peste aluviuni
până când să ne mai molfăim 

neputințele până când
obelisc tăiat în două 
cuvânt
spulberat

seva zilelor

seva zilelor e de mult secătuită
de când oazele s-au hotărât 

să devină deșert
și doar cămilele să ne mai 
astâmpere setea
adevărații cărăuși suntem noi
în iecare din noi 
când
ne așezăm tristețile
pe corturile 
prăfuite ale nopților
și ne văităm soarelui
de cinci ori pe zi

dumnezemo

stă neclintit 
pe un tron simplu de lemn
după ce și-a crestat cu sete
pe antebraț
MAKE LOVE NOT WAR
și iecare cuvânt de-al nostru 
lăsat nerostit
iecare emoție reprimată
sau iecare întindere 
a mâinii în gol 
către cineva
îi sporesc singurătatea înmiit
singurătate
care presupune atâta
curaj

film: dramă

uneori duminica
domnul se mută pe un fotoliu mai confortabil
și se uită la noi în jos
ca la un televizor full hd
și comentează îmbufnat când vede că
a rămas fără loricele și cola
atunci se ridică și se plimbă neliniștit prin cameră
ca și cum ne-ar lua la toți
măsurile pentru ultima casă
și el suferă de ADHD și nu se tratează

din când în când ne privește în lumina zilei
aurele portocalii
și ne-aruncă în aer așteptările
și râde când vede cu ce tristețe primim glumele lui

cât de tare trebuie să i greșit cândva
în fața lui
de ne-a surghiunit aici 
ne vom reîntâlni când
vom i rostit toate cuvintele
iară ele nu vor mai avea puterea să ne vindece
doar pentru că le-am zis

samael

oamenii-s cu adevărat vii doar când acționează spontan
m. houellebecq

oameni de cretă
oameni cu fețele pudrate
stau în iecare zi în vitrina pe lângă care 
trecem în drum spre serviciu
și mai întoarcem din când în când fața spre ei
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un detaliu izionomic 
o dâră de salivă

ne mai rețin atenția

nu suntem vii decât atunci când
rostim toate cuvintele

comitem toate greșelile
ne exfoliem toate vinile

urlăm în mulțime toate acuzele
și ne spălăm da în public

și așa unul inert
și așa autoimunizat

vino să te cuprind 
porumbițo
să-ți frâng oscioarele
alături de noi au să-ți meargă toți fulgii
o să te închidem în colivii aurite 
până o să ne mănânci din palmă
și o să repeți ca un papagal
toate ordinele noastre

și atunci noe o să uite că i-ai adus
prima ramură de măslin în cioc
și o să te servească împănată
cu mirodenii orientale și 
sos tartar

brainshelling

moshe rug nemistuit 
nimb printre vreascuri 
duh sfânt
gabriel ține o lacără
focul lăuntric 

frica neînțelegerea
focul care îngheață 

ataraxia
himenul credinței 

un zid între oameni
vrăjitor ce se închină la chipul cioplit
pacea care te războiește lăuntric
războiul dus în tăcere și 
oamenii care mor în ea
poeții exilați în propria lor limbă
femeile care nasc îngeri
femei văl negru care acoperă
o rană încă deschisă 
tăiată cu lama
credința oamenilor este o burqua
a nedreptăților lumii
adevărul nu trebuie căutat în afară
și ce dacă oamenii beau whiskey în biserică

luid care arde intestinele ca 
rugul inchiziției din trecut
church-puburile sunt locuri de puriicare
semne 

hierofanii dezamorsate
singuri măslinii de pe munte prin foșnetul lor
îți aprind pe buze focul din inimă

sigur copiii care mor în atentate
își iau mai apoi cu grijă părinții de mână
și îi conduc spre cer zâmbind –
printre iricelele lungi și adânci de carne vie
se înalță uneori o lumină eterică
în liniștea de după iecare dispozitiv detonat
care nu ține de efectul pirotehnic

oameni cu privirea vânătă
oameni cu chipul de sânge
oameni cu suletul albastru
dumnezeu apare pe iecare teren minat
învăluit într-o haină arsă de soare
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Deși desfășurat mai târziu față de anii precedenți, de
această dată în perioada 2-3 iunie, Colocviul Național
Universitar de Literatură Română Contemporană de la
Brașov a ajuns la cea de-a XIII-a ediție, găzduind profesori,
cercetători și studenți din 10 centre universitare. 

De această dată, întâlnirea a avut în prim-plan poezia
lui Ion Mureșan şi proza lui Cristian Teodorescu. Ca în
iecare an, ceremonia de deschidere s-a desfășurat în Aula
Universității „Transilvania”, unde a luat cuvântul Adrian
Lăcătuș, decanul Facultății de Litere și organizatorul eveni-
mentului, împreună cu Romulus Bucur și Georgeta Moar-
căs. Atât prezentările invitaților, cât și confesiunile de
autor s-au concentrat pe farmecul și puterea literaturii 
autentice de a scăpa încadrărilor imediate, facile, având
capacitatea de a strânge în jur oameni pasionați ce vor să
îi pătrundă tainele, dar și asupra prieteniei, căci literatura,
ne spunea Ion Mureșan, este despre legătură – legătura cu
oamenii, cu lumea, cu universul din jur. 

Prima zi a evenimentului a fost, ca în iecare an, dedi-
cată lucrărilor studenţilor, organizată în secţiuni de această
dată consecutive, zi ce s-a încheiat cu un dialog incitant cu
Ion Mureșan, în cadrul căruia participanții și publicul au
fost martorii unor rememorări dragi ale episoadelor de pe
vremea când poetul a fost profesor la școala gimnazială,
discursul lui sincer subliniind importanța Poeziei atât 
pentru cei ce o citesc, cât mai ales pentru cei care nu o

citesc, pentru că în viziunea lui Mureșan poezia este cea
care menține limba vie, aceasta iind cea care ne face să ne
ie dragă lumea și să ne ie drag de noi înșine. Cei prezenți
au avut apoi ocazia să îl asculte pe Ion Mureșan recitând
din memorie poemul Izgonirea din poezie, o mostră de
necontestat a talentului acestuia, un spectacol memorabil.

Cea de-a doua zi, concentrată asupra comunicărilor
profesorilor și cercetătorilor – Caius Dobrescu, Ruxandra
Ivăncescu, Vasile Spiridon, Radu Vancu, Alina Buzatu,
Dan Țăranu, Georgeta Moarcăs şi mulți alții – s-a des-
fășurat într-un cadru mai intim, la Centrul Multicultural
al Universității, de la parterul clădirii Rectoratului.

După premierea tuturor studenților – premiul special
al revistei „Astra. Literatură, arte şi idei” revenind stu-
dentei Snejana Ung pentru lucrarea numită Configurarea
spațiului De la fizic la metafizic, în vreme ce Marele 
Premiu Gheorghe Crăciun a ajuns al doilea an consecutiv
la Cluj, pentru lucrarea Coniscarea paradigmelor: poezia
lui Ion Mureșan între postmodernism și neoexpresionism,
aparţinând lui Ștefan Baghiu – a urmat dialogul cu Cristian
Teodorescu, o discuție despre importanța rememorării, de-
spre capcanele istoriei și relevanța „etichetei” de scriitor în
zilele noastre, dar și despre fericitul eveniment al dez-
voltării și lansării recente a unei reviste de proză scurtă
contemporană, revista „Iocan”.
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CAMELIA TEODORA BUNEA

Despre literatură, cu prietenie:

ION MUREȘAN și CRISTIAN TEODORESCU

colocviul național universitar

de literatură contemporană, 
ediția a xiii-a



Dacă întâlnirea despre literatură a început în spiritul
prieteniei literare, aceasta s-a încheiat tot în spiritul apropierii,
al legăturii și al bunei dispoziții în Tipograia, unde Robert
Elekes și Ioan Șerbu au moderat a X-a ediție a seriei de
evenimente Dactăr Nicu's Skyzoid Poets, avându-i ca invitați
pe Sorin Gherguț și pe Mihai Ignat. 

Zilele petrecute în compania specială a celor doi invi-
tați, Ion Mureșan și Cristian Teodorescu, au reconirmat
necesitatea acestor întâlniri anuale care, dincolo de dimen-
siunea academică, rămân memorabile și prin densitatea
discuțiilor, prin faptul că mențin vie viața culturală brașo-
veană și formează un cerc de iubitori de literatură ce pot
să întâlnească omul din spatele cărții într-un mediu relaxat

și deschis. Așa cum frumos puncta poetul și profesorul 
Romulus Bucur în deschiderea colocviului despre micuța 
performanță a prieteniei sale de 40 de ani cu Cristian
Teodorescu, aceeași micuță performanță îi doresc și Coloc-
viului Național Universitar de Literatură Română Con-
temporană de la Brașov. Dar până atunci vom aștepta
nerăbdători să alăm cu ce anume ne vor mai surprinde
organizatorii în 2017. 

Nu în ultimul rând însă, mulțumirile ar trebui să se în-
drepte și către sponsorii acestei ediții: Fitofarm, editurile
Polirom și Tracus Arte, & Tipograia, localul preferat al
Literelor brașovene.
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Îl cunoşteam de ceva vreme şi în tot acest răstimp i-am
văzut unele expoziţii, am răsfoit albume care îi fixează
de-acum arta pentru viitorime, i-am citit, niţel uimită, 
ultimul volum de versuri – ,,Păcate-n paradis?”. Da, Horea
Cucerzan scrie şi poezie, pe cât de originală în modernitate, pe
atât de plină de acuitate în întrebările privind condiţia umană.

După unele tatonări, din partea mea, bineînţeles, i-am
dat telefon şi i-am comunicat intenţia de a relua dialogul în-
ceput la Blaj, atunci fără gând de a-l publica. Cu multă defe-
renţă mi-a ixat întâlnirea. Am traversat cu un taxi Bucureştiul,
enervant de aglomerat, cu suletul la gură ca nu cumva să în-
târzii. Am ajuns la locuinţa pictorului. Am tras aer în piept
şi am sunat. Mă aştepta pregătit, având răsirate pe masă fo-
tograii, tăieturi din ziare, albume. Este o persoană care te
cucereşte imediat prin ceva anume. Am găsit şi explicaţia.
Ştie să dăruiască iecărui cuvânt rostit emoţie. În postura în
care mă alam, aceea de a pune întrebări, mi-a conferit elan.
Până ce paharul din faţa mea, care mă aştepta, s-a umplut
(pe sfert) de o licoare cu un buchet mângâietor, am tras cu
coada ochiului la cele câteva lucrări alate în preajmă. Din
locul de unde le priveam, transmiteau tensiune dramatică şi
multe semniicaţii, stimulative pentru taifasul relaxat pe care
îl plănuiam.

După primele întrebări, interviul se transforma sub ochii
mei într-un dialog prietenesc, pentru că Horea Cucerzan are
o mare plăcere de a răspunde la întrebări,  atunci când acestea
îl provoacă. Îi urmăream atentă mimica, pentru a nu scăpa
nimic din gesturile, trăirile, din când în când exteriorizate,

într-un unic spectacol de gală, în care artistul interpreta 
propria existenţă.

Am înţeles că forţa îi vine din determinarea cu care înţelege
să argumenteze, mai ales cu francheţe, răspunsurile, să re-
liefeze iecare plan al discuţiei, să sublinieze puncte de vedere
prin singularizarea unor tuşe, dar şi prin opinii şichiuitoare.
Au fost ore de conversaţie cu substanţă, de-acum păstrate pe
bandă, spre marea mea bucurie, despre oameni şi locuri, de-
spre întâmplări mai vesele ori mai triste, despre formarea sa,
despre pictură şi maeştri, despre umilinţa artistului în faţa
pânzei goale pe care o însuleţeşte cu talentul său înzestrat cu
putere sacră. Toate puse cap la cap alcătuiesc un destin.

Există momente în viaţă pe care ştiu că le voi duce în su-
let. Dialogul cu Horea Cucerzan este unul dintre ele.

Steluţa Pestrea Suciu: Domnule Horea Cucerzan, în-
cepem dialogul la Blaj, oraşul dumneavoastră natal. Prilejul
îmi este oferit de un eveniment important pentru urbe şi de-
spre care mi-aţi vorbit cu ceva timp în urmă la vernisajul
unei expoziţii cu lucrările participanţilor la Tabăra de creaţie
organizată aici de dumneavoastră. Este a nouăsprezecea ma-
nifestare de acest gen. Am alat acum de intenţia mai veche
care vă aparţine, aceea de a îniinţa în Blaj ,,Muzeul de Artă
Contemporană” cu Secţia de artă sacră. O iniţiativă cât se
poate de lăudabilă, ca o personalitate să realizeze un lucru
de anvergură pentru concitadini.

Horea Cucerzan: Comentariul dumneavoastră, pe care
îl percep niţel interogativ, necesită două răspunsuri. Acest
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Interviu cu pictorul

HOREA CUCERZAN

„NU CONCEP SĂ NU-MI POT 

DUCE CRUCEA CU DEMNITATE 

PÂNĂ ÎN VÂRFUL GOLGOTEI”

realizat de STELUȚA PESTREA SUCIU

Interviu



Muzeu de Artă Contemporană se va regăsi, într-un mod
inedit, printre foarte puţinele muzee de acest tip din
România. De ce „artă contemporană”? E vorba despre ar-
tişti care au participat la cele nouăsprezece ediţii ale taberei
internaţionale de artă „Ioan Inocenţiu Micu Klein” orga-
nizate la Blaj, amintite de dumneavoastră, şi unde de re-
gulă au participat la iecare ediţie câte 25-30 de artişti
români şi străini. Fiecare a donat câte două lucrări repre-
zentative pentru identitatea şi particularităţile artei sale,
încât, în Muzeul de Artă Contemporană din Blaj, toate se
regăsesc într-un patrimoniu valoros de aproximativ 800
de opere de pictură, sculptură, graică, artă decorativă şi
artă multimedia, inclusiv artă cu tematică sacră.

S.P.S.: Mi se pare interesantă ideea cultivării artei sacre
într-o astfel de reuniune artistică...

H.C.: În ediţiile taberei, în afară de artele tradiţionale,
am lucrat împreună cu artiştii temele sacre, plecând de la
cele fundamentale biblice. Am lăsat liberă alegerea iecărui
artist în a interpreta motivele sacre, exact aşa cum îi
dictează imaginaţia şi aportul stilistic personal. Să vă dau
un exemplu. Un artist poate interpreta Cina cea de taină
imaginând la masă doar cele două personaje principale:
Iisus şi Iuda. Pot i viziuni extrem de interesante. Ieşirea
din canon înseamnă a lăsa artistul să devină liber-cugetător
şi să realizeze astfel lucrarea lui originală.

S.P.S.: Blajul este oraşul a cărui faimă se leagă de şcoli şi
de oameni a căror biograie înmagazinează istoria. În ce mă-
sură locul a avut inluenţă asupra formării dumneavoastră
ca om şi artist?

H.C.: A avut inluenţă, cu toate că eu ,,m-am trezit”
într-un moment de răscruce. Exact când trebuia să intru
la liceu, tocmai se desiinţase Liceul Sfântul Vasile.

S.P.S.: Unul dintre liceele de mare valoare ale Transilvaniei.
H.C.: Într-adevăr. Pe aici au trecut multe iguri ale cul-

turii. Desiinţarea liceului pentru mine însemna plecarea
din Blaj. Şi eu nu doream acest lucru. La acea vârstă eram
legat de familie, de prieteni. Să revin la Blajul meu. Casa
părintească era lângă Câmpia Libertăţii. Acolo am locuit
până târziu. Deşi urmam liceul la Aiud, veneam săptămâ-
nal acasă. Legătura cu Blajul a fost totală, prin întreg com-
plexul spiritual. Sunt câteva imagini păstrate în tainiţele
suletului. De iecare dată când urcam din Câmpia Li-
bertăţii spre centru, îi vedeam pe teologi organizaţi în
rând, îmbrăcaţi în negru. Veneau ie de la Catedrală, ie
mergeau spre Institut. Era o parte din existenţa Blajului
şi mi se părea un lucru sfânt. Îmi intersectam drumul şi
cu cel al călugăriţelor. Şi ele făceau parte din viaţa oraşului.
Până au venit comuniştii şi au demonizat omul. Atunci 
l-au arestat pe Mitropolitul Ioan Suciu. De la el am primit
prima împărtăşanie în pădurea Cărbunari, la bisericuţa de
acolo.

Privirea către cer este legată de Creator

S.P.S.: ,,Credinţa în Dumnezeu mi-a fost sădită în mine
de un martir”. V-am citat. Despre ce martir este vorba?

H.C.: Despre Mitropolitul Ioan Suciu. Cei care treceau
prin centrul oraşului, pe lângă casa în care locuia, spuneau
pur şi simplu: Aici locuieşte Sfântul. Aşa l-am păstrat şi eu
în sulet, ca pe un sfânt. Am fost martor la momentul în-
grozitor când l-au arestat. L-au luat din amvon, în timp
ce-şi ţinea predica. Spaţiul din faţa Catedralei era plin 
de oameni, până în parc. Veniseră şi din împrejurimi să-l
asculte. În perioada pe care o traversam, vorbele lui încăl-
zeau inimile şi dădeau speranţe. Era ziua de 28 octombrie
1948. L-au arestat şi nimeni n-a mai ştiut nimic de el. A
murit în închisoarea din Sighet, la 27 iunie 1953. Trupul
său a fost aruncat într-o groapă comună.

S.P.S.: Un alt ,,mare martir” al Bisericii Unite cu Roma
(greco-catolică) a fost şi Cardinalul dr. Alexandru Todea. 
Păstraţi câteva cartoline, pe care le am în faţă, expediate dum-
neavoastră de Domnia Sa. În ce împrejurare l-aţi cunoscut?

H.C.: Nu este vorba de o împrejurare. Corespondenţa
ne-a apropiat. Am simţit nevoia să-i scriu. I-am trimis o
epistolă prin care îmi arătam admiraţia pentru calităţile
ieşite din comun ale Domniei Sale. La acea vreme devenise
tutelar al Bisericii Unite cu Roma din România. Era con-
siderat un erou. A suferit în închisoare şi a reuşit să de-
păşească toate momentele critice. A fost foarte puternic.
A ajuns pe scaunul de cardinal, şi nu oricum. Spre sfârşitul
vieţii era într-un scaun cu rotile. În scrisori i-am povestit des-
pre pictură, despre lucrările mele, despre frământările sule-
teşti. Şi-a arătat ,,admiraţia faţă de nobilele mele preocupări”.

S.P.S.: În comunism, în România, religia greco-catolică
a fost interzisă. Aţi rămas idel acestei confesiuni?

H.C.: Părinţii mei, întreaga familie am rămas şi suntem
slujitori ai cultului greco-catolic. Se ştie despre marea
prigoană împotriva preoţilor care n-au trecut la religia
ortodoxă. Mulţi au murit în închisori, „adevăraţi martiri”.  

S.P.S.: Acum oamenii mai au timp să se uite la cer?
H.C.: Oamenii care intră regulat în biserică sunt oa-

meni simpli. Cei şcoliţi mai puţin, pentru că nu au timp,
viaţa devine condensată. Sau poate nu au starea necesară
pentru un practicant religios. Privirea către cer este legată
de Creator, de Dumnezeu. Oricât ar i de abstractă noţi-
unea de Dumnezeu, de Iisus, de Fecioara Maria, receptată
vizual doar prin chipuri, el, omul, are în sulet credinţa că
deasupra lui există cineva supranatural pe care trebuie să-l
numească Dumnezeu. Mari ilosoi au văzut legătura
omului cu Divinitatea ca ceva indestructibil şi absolut
necesar. Unul dintre ei a fost Mircea Eliade. Lipsa ar duce
la o nebunie generală, la o erodare a spiritului, a morali-
tăţii, la o degringoladă generală.  
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S.P.S.: Iată, ne întâlnim la Bucureşti pentru a continua
dialogul. M-aţi primit cu multă ospitalitate, încurajatoare
pentru mine. O întrebare, nu de rutină, ci eicientă pentru
a vă cunoaşte biograia. Cine v-a deschis ochii spre pictură?

H.C.: Aş zice că prima inluenţă spre pictură a venit
din partea bunicului şi a tatălui meu. Bunicul era pictor
de biserici. Şi tata a făcut pictură de biserici, atâta timp
cât s-a putut trăi din asta. După care a trecut la zugrăvit.
Îşi formase şi o echipă de calfe, circa 20 de oameni, foarte
bine instruiţi în meserie. Pentru mine pictura a început
din joacă. Îi spuneam tatălui meu să-mi deseneze un cal,
un ied... Mă lua pe genunchi şi îmi conducea mâna,
lăsându-mi visul să se nască până la contopirea cu crezul.
Cu siguranţă a văzut semnele unei îndemânări, a talentu-
lui. A venit apoi legătura mea cu Anton Zeiller, un mare
artist vienez stabilit la Blaj. Dădea ore de desen şi pictură.
El m-a învăţat cum să desenez, cum să pun desenul în pa-
gină, să fac o schiţă sau cum să compun un portret. Am
trecut apoi la detalii: la accente în umbră şi lumină, la
prepararea unei pânze. M-a introdus în felul acesta în
bucătăria picturii. 

S.P.S.: O întrebare pe care mi-aţi stârnit-o. S-a păstrat
în vreo biserică pictura realizată de bunic sau de tatăl dum-
neavoastră?

H.C.: Cred că prin zona Uioara şi Aiud ar exista aşa ceva.

S.P.S.: Drumul de la Blaj la Cluj, o primă etapă esenţială
în biograia dumneavoastră. Vă rog să evocaţi anii studenţiei.

H.C.: Am intrat la Institutul de Arte Plastice din Cluj
în 1957. Rectorul Daniel Popescu mi-a fost şi profesor.
Un om de o mare calitate morală şi de o cultură extraor-
dinară. Venea dintr-o familie deosebită din Sibiu, tatăl său
iind Gabriel Popescu, un mare graician. Profesorii mei,
Petre Abrudan şi Anton Lazăr, m-au învăţat gramatica
profesiei: desenul şi compoziţia. Acum o comparaţie, zic
eu interesantă. La Institutul de Arte Plastice din Bucureşti
funcţionau două clase – avându-i profesori pe Baba şi Ciu-
curencu – la care se făcea compoziţie, dar şi culoare. Cei
doi maeştri erau pe suletul meu. Ciucurencu venea din
şcoala pariziană. Ajunsese la tentele de culoare pe care le
sublinia cu accente extraordinare. Vorbesc de o perioadă
avansată de creaţie. În schimb Baba, un pictor de un
dramatism şi de o forţă specială, nu putea picta fără model,
ceea ce Ciucurencu nu făcea. El inventa. 

S.P.S.: Dumneavoastră cum pictaţi?
H.C.: Eu pictez foarte mult din imaginaţie, având de

partea mea inspiraţia, ideile, harul şi cunoştiinţele de bază
care ţin de profesie, armonia cromatică, atmosfera etc. 

S.P.S.: Aici, în apartamentul în care ne alăm, mi-aţi
arătat fotoliul pictorului Ciucurencu, aşezat la mare cinste.
Deoarece discuţia noastră se deplasează încet, încet spre zona

experienţelor personale, vă adresez o întrebare cu iz de curio-
zitate. În ce împrejurare l-aţi cunoscut pe maestru şi cum
acest obiect de mobilier a ajuns în posesia dumneavoastră?

H.C.: Pe maestrul Ciucurencu l-am cunoscut la Cluj,
la examenul de stat. După ce picasem o dată examenul de
socialism ştiinţiic, adevărată barbologie, în sesiunea ur-
mătoare mă alam din nou în diicultate la acest obiect. În
comisie se ala maestrul care a intervenit în favoarea mea,
spunându-le celorlaţi membrii ai comisiei că un student
cu note atât de mari la specialitate nu poate i lăsat repe-
tent. Am trecut examenul cu o notă la limită. Asta ar i
prima parte a răspunsului. Câteva cuvinte despre fotoliu.
Unul dintre cei mai străluciţi studenţi ai lui Ciucurencu
a fost Marius Cilievici, devenit mai târziu prietenul meu.
După moartea sa mi-au revenit mie cele două piese 
de mobilier, oglinda şi fotoliul care i-au aparţinut lui 
Ciucurencu. Cilievici le avea de la maestru. Eu le voi aşeza
în viitorul Centru Cultural UNESCO „Horea Cucerzan”
din Blaj.

Accesul la albumele de artă 
era condiţionat de şefa cadrelor

S.P.S.: După această paranteză, să revenim la anii stu-
denţiei.

H.C.: Am avut colegi foarte buni. Eram două grupe de
câte zece studenţi. Am terminat jumătate. Pe unii i-au dat
afară ca antitalente, o să vedeţi de ce, iar alţii au plecat la
Bucureşti, unde au fost primiţi la Institutul Grigorescu.
Acum începe o tristă poveste cu tentă ideologică. Erau ex-
matriculaţi cei consideraţi cosmopoliţi. La vremea aceea
nici nu ne închipuiam că s-ar putea lucra într-o manieră
de tipul Picasso, Braque... Dacă încercai aşa ceva, se făcea
şedinţă şi te dădeau afară din Institut ca antitalent. 

S.P:S.: Privesc o fotograie în care sunteţi alături de colegi.
Păreţi cam rebel.

H.C.: Eram rebel, dar într-un fel oarecum suportabil.
Niciodată nu m-am situat împotriva curentului, dar nici
n-am făcut ce mi se cerea. Adică nu pictam steaguri, 
deilări, muncitori... Nu eram şi nici n-am fost vreodată
pompierul societăţii socialiste. Cât de cât am suportat bine
atmosfera din facultate. Începusem să urc, adică să mă dez-
volt mai ales la pictură. Mai greu mi-a fost cu desenul, la
care mai aveam lucruri de pus la punct. Mă gândesc şi la
compoziţie. Aveam uşurinţă să desenez din cap, să imagi-
nez oameni în mişcare... un copac... o casă, orice. Imaginaţia
o subordonam unui abecedar învăţat, ie cu profesorii mei,
ie din albumele de artă pe care cu greu începusem să le
studiez pentru că nu erau accesibile.

S.P.S.: Din câte înţeleg, din cauza constrângerilor ideo-
logice, era un lucru interzis să consultaţi albume de artă.
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H.C.: În Institut beneiciam de o bună bibliotecă de
specialitate, la care noi, studenţii, nu aveam acces. Accesul
era controlat de şefa cadrelor, o femeie de tip sovietic, încăl-
ţată cu cizme. Vă daţi seama de ce calitate era.

Pictura mare nu se face cu multe culori

S.P.S.: Un fel de „femeia comisar”. Mi s-a mai relatat 
despre un asemenea personaj, obişnuit anilor ’50 – ’60. Cum
reuşeaţi să adormiţi vigilenţa cadristei?

H.C.: Era o adevărată aventură. Calea oicială începea
cu o cerere în care arătam că eu, studentul Horea Cucerzan,
din anul cutare, vreau să mă documentez dintr-un album,
de exemplu, Picasso. Pe de altă parte, îţi era frică să scrii
numele lui Braque, Picasso, Rodin. Puneau ochii pe tine
şi încet, încet te exmatriculau. Mulţi studenţi renunţau.
Mai era o cale ocolită: dacă doreai să ţii în mână un aseme-
nea album, trebuia să ai un dialog cu profesorul şi să-l rogi
pe el să-l obţină. Aproximativ aşa mi s-a întâmplat. Lu-
cram o compoziţie la care am făcut o reducţie cromatică
stabilită de mine. Ştiam că pictura mare nu se face cu
multe culori. Se face cu puţine culori, gândite bine, din care
poţi să obţii o paletă bogată. Am ales roşu, galben, crom,
galben citron, ocru, negru şi alb. Verdele l-am obţinut din
negru şi galben, iar de albastru nu voiam să aud.

S.P.S.: De ce?
H.C.: Dacă intra albastru în această compoziţie, putea

să rupă armonia. Ca să am o armonie bine sudată, fără
echivoc, am folosit paleta de culori amintită anterior.

S.P.S.: Ce părere a avut profesorul după ce v-a văzut com-
poziţia?

H.C.: După ce a privit-o din toate unghiurile, mi-a zis:
Ei, umbli la Rouault. N-auzisem de acest nume. Mai târziu
am alat că era un pictor modern care lucra cu tuşe groase
negre, punea accent pe roşu, ocru, galben, alb, culorile
alese de mine fără să am o motivaţie. După ce i-am spus
că nu ştiam nimic despre Rouault, profesorul m-a luat cu
el la biblioteca de la Casa Matei şi i-a cerut cadristei să-mi
dea un album de artă pentru a mă documenta. L-am luat
şi am privit şocat reproducerile. Eram de acolo, ca şi cum
aş i copiat din lucrările maestrului. Atunci am hotărât un
lucru: niciodată nu voi acuza vreun artist că ar i copiat cu
intenţie. De multe ori când pictez am momente când mă
întâlnesc ca simţire cu marile spirite. O anumită relaţie
cromatică, un anume tip de compoziţie, un personaj, un
gest sau un anume detaliu mă duc spre zonele pe care
parcă le trăieşti în preajma marilor maeştrii, Modigliani,
Picasso, sau mă redescopăr în splendorile gândite de Monet
şi Pissarro. Stau de vorbă cu mine însumi, regăsindu-mă
în universul spiritual al unui artist.

În Bucureşti se aflau cei doi idoli ai mei: 
Baba şi Ciucurencu

S.P.S.: Să urmăm biograia cursivă cu oprirea inală în
Bucureşti. I-aş da un titlu: „Un blăjean în capitală”.

H.C.: Când am terminat facultatea aveam 25 de ani.
Am fost repartizat prin Ministerul Culturii la Oradea.
Oraşul avea viaţă culturală, adică teatru, ilarmonică...
aproape ca la Cluj. Din punctul acesta de vedere, îmi con-
venea. Deoarece voiam Bucureştiul, am refuzat repartiţia.
În capitală veneau importante expoziţii, pe acolo treceau
mari personalităţi şi, în primul rând, se alau cei doi idoli
ai mei: Baba şi Ciucurencu. La Bucureşti era conducerea
UAP pe ţară, plus galeriile în care puteai expune, dacă erai
membru UAP, mult mai uşor decât în provincie.

S.P.S.: Vă opresc pentru o întrebare pe care mi-o sugeraţi.
De la examenul de stat aţi mai avut prilejul să vă alaţi faţă
în faţă cu maestrul Ciucurencu?

H.C.: Nu, deşi era preferatul meu. În schimb ne regă-
seam pe simeze la expoziţiile republicane. 

S.P.S.: Să revenim la răspunsul anterior.
H.C.: Împotriva voinţei părinţilor care mă doreau la

post şi mai ales în Ardeal, am luat drumul capitalei. Am
găsit o gazdă ca vai de ea. Ca să trăiesc făceam desene pen-
tru ziare, ilustraţii şi coperţi de carte, reclame. Câştigam,
într-un fel, ca liber-profesionist. Era foarte greu deoarece
umblam mult şi eram nevoit să fac concesii. N-am rezistat.
Am cerut la Ministerul Învăţământului o altă repartiţie,
la o şcoală din Bucureşti. M-am transferat de la Cultură
în învăţământ şi am obţinut o şcoală de opt ani pe lângă
Poşta Vitan, unde am stat câteva luni, până când s-a ivit
un concurs la Palatul Pionierilor. M-am prezentat şi am
reuşit. Aveam un orar foarte bun, încât puteam să mă ocup
şi de pictura mea. Lucram cu elevi mici ca vârstă, o în-
cântare prin inocenţa lor. Când mi-am dat examenul de
gradul I, pentru partea practică mi-am ales clasa a IV-a la
şcoala unde predam atunci, Liceul Nr. 42, actualul Liceu
Cervantes, situat central, în spatele Facultăţii de Drept.
Înainte de susţinerea lucrării (titlul „Expresie, expresivi-
tate”) am fost asistat la câteva ore. Le-am dat copiilor o
temă legată de joacă. Cam la 80 % din lucrări apăreau an-
umite detalii, nişte automatisme, inluenţa unor lucruri
ştiute de la bunici şi părinţi. De exemplu soarele aşezat în-
totdeauna între două dealuri sau în colţul din stânga sau
dreapta al colii de hârtie. Aceste informaţii, însuşite au-
tomat, au darul distrugerii spiritului creator al copilului.   

S.P.S.: Din toate aceste lucrări n-aţi găsit niciuna originală?
H.C.: Ba da. Asta voiam să vă spun. În toată clasa am

găsit o singură lucrare concepută fără cer şi pământ. Fetiţa
respectivă, autoarea, n-a gândit decât pământul unde a 
desenat o horă. În locul unui soare aşezat pe cer între
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dealuri, eleva a pus soarele în mijlocul horei. Curios, am
întrebat-o de ce n-a făcut cer şi de ce soarele se ală în mij-
loc. Mi-a răspuns că îi place mai mult pe pământ, pentru
că aici sunt oameni, aici se joacă, soarele să stea între noi,
să ne bucurăm de el. Sunt convins că acest copil avea sclipire.

Impresionismul a fost prima mea escală 
în universul unor pictori contemporani

S.P.S.: După aceste poveşti care v-au trezit nostalgia, să
trecem la un alt palier al dialogului nostru. În lucrările dum-
neavoastră se interferează clasicismul, romantismul, impre-
sionismul, expresionismul. Fiecare dintre ele mai pregnant
exprimat în funcţie de etapa de creaţie.

H.C.: În mod constant, la mine vizibilă a fost interfer-
enţa cu pictura impresionistă. Mi-a plăcut pentru că ea a
fost prima escală în universul unor pictori contemporani.
Ei au descoperit la propriu culoarea. În loc de umbra nea-
gră sau maro închis spre negru, aceşti pictori au început
să vadă că umbra este colorată, că poate i albastră, violet
sau roşu. Conturul era şi el colorat, nu mai era negru, in-
clusiv molecula de culoare, făcând-o să radieze, să palpite.
De fapt, n-au fost ei primii. E vorba de macchiaioli, un
curent care a circulat în Italia. Reprezentanţii lui urmăreau
să redea impresiile cu ajutorul petei de culoare „macchie”.
Lucrarea lui Monet cu soarele roşu care se naşte din apă a
devenit germenele care radia impresia pură a luminii şi
care a dus la naşterea curentului impresionist. Acest curent
se naşte tot din macchiaioli. Este arta care mi-a deschis
ochii. Prin anii 81 – 82 eu lucram cu griuri. Nicidecum
griuri provenite din negru, ci griuri colorate. Apăruse
cartea lui Itten despre studiul culorilor, care arăta că griul
provenit din alb şi negru e „gri neutru”. Celelalte care
provin din combinaţii de culori dau „griuri colorate”. Pic-
tura mare trebuie să le aibă în vedere pe ambele. Şi „griul
neutru” e formidabil, dar trebuie să ştii unde să-l pui, în
ce context. Toate aceste lucruri le-am învăţat după ce am
ieşit din ţară. Până prin 82 – 83 lucram cu griuri, pictură
tipic românească. Ajungând în Italia, am învăţat amănunte
despre lumină, despre descompunerea culorilor (la pro-
priu) şi armonii speciale care ţin de solaritate. Aşa am de-
venit un pictor împătimit de lumină. 

S.P.S.: Este o etichetă pe care v-au pus-o criticii de artă.
O paranteză deloc neglijabilă. Lumina este un motiv în
poezia pe care o profesaţi. Vă citez fragmentar: ,,Ai văzut 
desigur lumina/călcată în picioare,/ai văzut-o strivită/şi n-ai
ridicat-o,/n-ai lecuit-o,/n-ai spălat-o,/ai lăsat-o în umbra
durerii,/nici măcar n-ai ştiut/că-i o lumină naturală,/fără
egal, lumina omului,/iinţa lui secată într-un deşert!”. Revin
la răspunsul dumneavoastră declanşator de o altă întrebare.
În ce măsură aceste căutări ale ,,petelor de culoare” v-au produs
nelinişti? În fond aţi trăit o experienţă.

H.C.: Într-adevăr am trăit drame, pentru că nu-mi ieşea
nimic, pentru că ce făceam era anapoda, nu mă regăseam,
nu puteam lega lucrul conceput de o realitate. Să nu mai
vorbim de faptul că ajungeam până la un anumit punct
într-o lucrare şi de acolo nu mai ştiam ce să fac. A inter-
venit imaginaţia. Încă o idee pe care simt nevoia să o dez-
volt pentru a i bine înţeles. Pictorul are rol de demiurg.
Spre deosebire de fotograf, pictorul poate să facă creaţie. El
poate interveni într-un subiect de orice tip, mergând de
la realitate până la icţiune şi poate imagina, descoperi sau
redescoperi elemente care nu se regăsesc în peisajul real.
Totul, pe urmă, e conceput în aşa măsură, încât să devii recog-
noscibil, pentru că lumina din lăuntrul tău iese la iveală.

S.P.S.: Aventura merge spre universuri spiritualizate.
H.C.: Ei bine, m-am dus acolo unde s-a născut fovis-

mul, curentul artistic al lui Matisse şi Derain. Am fost in-
vitat într-o tabără de artişti de către Mihai Gavaza, mentor
şi preşedinte al unei Fundaţii. De fapt el trăieşte în Franţa.
Şi ce-i mai important, vrea să facă ceva pentru pictorii
români. Măcar de-ar realiza un muzeu de artă românească
la Paris. Asta ca o paranteză. Aproape de casa unde locu-
iam la Collioure era o grădină superbă, cu o vegetaţie lu-
xuriantă. Un peisaj plin de lumină. Am început să pictez,
să surprind momente speciale. M-am uitat la lucrare...
Parcă lipsea ceva. Atunci am compus în primul plan un
spate de femeie, odihnindu-se. Femeia era aşezată pe un
cearceaf alb ce-i dădea sclipire, umanizând astfel întregul
context, atât prin culoare, cât şi prin ideaţie. Tema se leagă
de femeia colină în care urmăream să realizez o geneză a
formelor asemeni contururilor geoizice ale peisajului blă-
jean. Am intenţia s-o duc mai departe ca idee. Zic eu, asta
înseamnă creaţie.

Sunt legat de Vatican, 
dar nu numai atât

S.P.S.: Prin confesiunea religioasă greco-catolică sunteţi
aproape de Italia.

H.C.: Aveţi dreptate. Sunt legat de Vatican. Dar nu nu-
mai atât. În Italia am plecat dintr-o întâmplare. Directorul
Institutului Cultural Italian din Bucureşti în acel moment
era Vitto Grasso, devenit un bun prieten. Un personaj în-
drăgostit de pictură şi de artă în general.

S.P.S.: Cum l-aţi cunoscut?
H.C.: Prin 80 – 81 am avut o expoziţie originală, ce-i

drept, la Căminul Artei. El a venit s-o vadă. Era însoţit de
o persoană. A arătat câteva lucrări companionului, apoi a
plecat. Acesta mi-a spus că vrea să cumpere cinci lucrări
pentru Vitto Grasso. Aşa a început prietenia noastră. A
încercat să-mi dea o bursă de studii la Perrugia. Ac-
tele mele n-au ieşit la timp, după obiceiul serviciului de 
paşapoarte din perioada comunistă. Într-una din vizitele
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mele la Oiciul de Expoziţii, m-am dus destul de supărat
să văd ce noutăţi mai sunt. Dobrescu, şeful Oiciului, mi-
a spus că are probleme mari pentru că i s-a cerut un artist
român important care să expună la Academia Română din
Roma. Am avut noroc. În trei zile am plecat la Roma,
unde trebuia să expun la paritate cu un artist italian pe care
îl chema Carlo Fontana. Am pus şi eu o condiţie: să vină
şi soţia mea. Ni s-a dat valută inimă. Am avut inspiraţia
să-mi iau o mapă cu acuarele şi crochiuri după mine,
foarte bune, pe care le duceam prin Roma, la galerii. Acolo
este o cutumă, galeriile nu cumpără, dar expun. Am vân-
dut din lucrări şi am făcut 1500000 de lire italiene, care
însemna 800 de dolari. După plecarea lui Fontana, am
rămas singur în spaţiu. Într-o zi a apărut la Burnel ataşatul
cultural la Ambasada României, Michelotto, venit de la
Padova. Mi s-a spus că el caută un artist original şi de forţă,
căruia dorea să-i ofere posibilitatea unor expoziţii itiner-
ante prin Italia. Criticul de artă Sandra Geanattasso m-a
ales pe mine pentru originalitate, identitate, unitate. 

S.P.S.: Să amintesc că dumneavoastră sunteţi unul din cei
trei artişti români care au lucrări la Muzeul de Artă Sacră
Contemporană al Vaticanului.

H.C.: Îmi permiteţi o completare la airmaţia dum-
neavoastră? Lucrarea mea de mari dimensiuni Naşterea se
ală expusă la Pinacoteca de Artă Modernă a Muzeului
Vaticanului. Fără modestie vă spun că sunt singurul pictor
român expus în Pinacotecă.

S.P.S.: E momentul să amintim de cele câteva lucrări im-
portante, în alt registru tematic, alate în ţară, la Alba-Iulia.

H.C.: Pentru Sala Unirii de la Alba-Iulia am realizat,
după ce am câştigat un concurs, 28 de portrete monumen-
tale: 14 de voievozi si 14 de cărturari. Sunt pictate pe
pânză şi aşezate în cele două arcade. Tot acolo am expusă
o lucrare reprezentându-l pe Tudor Vladimirescu. 

S.P.S.: Să revenim la Italia, la atmosfera magică care
copleşeşte orice artist.

H.C.: Am intrat în biserici şi am privit capodoperele,
asociate cu fresca şi pictura murală, cum ar i Giotto. Când
am văzut operele marilor maeştri, am rămas fără grai: com-
poziţie, formă, culoare. A urmat contactul cu muzeele de
renume, adevărate bijuterii. La Florenţa Galeria Uffizi, cu
cea mai mare densitate de capodopere din lume; la Roma,
la biserica Santa Maria del Popolo, o spendoare, cu picturi de
Caravaggio şi Pinturicchio; la Padova, întâlnirea cu Giotto.

S.P.S.: Pe ce alt palier a continuat periplul italian?
H.C.: A continuat atât expoziţional, cât şi prin execuţia

unor lucrări de artă monumentală, cum ar i restaurarea
picturii murale de la Palazzo Lipomano din Padova, operă
care datează de pe la 1400. Pentru această restaurare s-a
dat concurs la care am participat şase artişti, cinci erau ita-
lieni. Am fost ales să execut restaurarea. 

S.P.S.: Aţi adus în discuţie din nou pictura sacră. Este
nevoie de o pregătire specială, mă refer şi la cea spirituală,
pentru cel care se apleacă asupra acestui gen de artă?

H.C.: Pictura sacră se deineşte ca un lucru de mare cali-
tate, indiferent dacă acel artist este profesionist sau profan.
Originalitatea ţine de forţa lui interioară, de capacitatea men-
tală. Am susţinut că în artă există un triunghi echilateral
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cu trei puncte cardinale: cel de sus înseamnă forţa spiritu-
ală, clarviziunea, sclipirea minţii, geniul; în dreapta, tal-
entul; în stânga, tot ce ţine de muncă, de starea de graţie.
Dacă unul din cele trei puncte cardinale lipseşte, opera e
compromisă, incompletă. Să ne gândim la pictura realizată
de Arsenie Boca la mănăstirea Drăgănescu. Forţa inte-
rioară, culorile sunt fascinante. Numai cine posedă cele
trei puncte cardinale ale triunghiului de care vorbeam
poate realiza aşa ceva. Să ne gândim şi la Rubliov. Icoanele
sale impresionează prin desen, compoziţie, prin coloritul
luminos, prin expresivitate, prin forţa interioară.

Maternitate... sacralitate

S.P.S.: Tema feminină pe care o dezvoltaţi în unele lucrări
pleacă de la arhetipul matern. Să vă întreb dacă are legătură
cu motivul religios al Fecioarei Maria.

H.C.: Barbarismele în pictură cu motivul matern,
mama ţinând copilul în braţe, se apropie ca idee de forma
supremă, Fecioara cu pruncul. Personal, mi-am dorit o
formă atipică prin care să fac o eludare de tip voit sacru.
Fiecare maternitate am gândit-o şi am conceput-o în aşa
fel încât în ea să existe sacralitate şi în care să-mi pot regăsi
identitatea stilistică şi mesajul.

S.P.S.: Să adaug şi senzualitate.

H.C.: Femeia, cu calităţi de femeie, se regăseşte în com-
poziţii făcute deliberat. Doream altceva decât mama cu
pruncul gândită de Leonardo, Rafael, Dürer... Trebuia să
ies din canon. Am conceput femeia pe un fundal în care
se proilează cerul şi pământul. Ea stă pe pământ cu
copilul în braţe. Uneori întinsă, alteori cu picioarele ridi-
cate şi copilul aşezat ca şi când l-ar i născut. Este motivul
pământului dătător de viaţă.  

S.P.S.: Aş stabili o iliaţie între femeia regăsită în lucrările
dumneavoastră cu această temă şi divinitatea din mitologia
greacă, Geea, simbolizând pământul roditor şi matern. După
această călătorie în timp, la care am fost martoră, vă întreb
dacă aţi avut vreun precept care v-a condus în aventura
creaţiei?

H.C.: Nu ştiu dacă e vorba de principiu. În schimb ştiu
că pictura mi-a deschis calea vieţii. De aici legătura cu eter-
nitatea. Mi-am dorit să rămână ceva după mine. Aşa s-a
născut ideea Muzeului din Blaj şi al Centrului Cultural
UNESCO „Horea Cucerzan”, care va adăposti o parte din
opera mea.

S.P.S.: Cuvântul este simbolul cel mai pur al manifestării
iinţei umane. Adevăr şi lumină. Din această perspectivă,
găsiţi un cuvânt care vă caracterizează.

H.C.: Ar i munca şi de aici continuitatea. Nu concep
să nu-mi pot duce crucea cu demnitate până în vârful Gol-
gotei. Fiecare pas spre vârf este unul spre perfecţiune. Ştiu
că n-o pot atinge. Dar încercând urc, nu cobor. În lucrări
aş dori să palpite lumina, ca în taina iinţei şi a lumii să ie
înzidită şi îngemănată în iorul inimii, asemeni unei rugă-
ciuni către soarele primordial.
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Libertate

Să faci schimb de viruși și de lichide interne touch-free / fără să-l atingi pe celălalt,
să deschei bluzele străine ale unor femei necunoscute
care emană un parfum intens de mosc,
să desenezi dâre de fum, ca să aibă și țigănușii 
din satul de alături cu ce să se joace,
să aplici prezervative peste prejudecăți,
să-ți epilezi cu grijă furia din adâncul rărunchilor,
iar în semn de omagiu târziu adus embrionului mort 
al copilului nenăscut,
să respiri cu smerenie.
- - - ---

Pe suprafața inferioară a plămânilor  
să-mi tatuezi cu limba uscată cuvântul LIBERTATE

↘
Nu sunt ca tine, cu toate că...

Din principiu, stau cu vârfurile picioarelor depărtate,
dar coapsele umede nu mi le desfac de bunăvoie în fața decepțiilor
Nu sunt ca tine, deși avem multe în comun. 
Noaptea, când moliile nou-născute 
se agață jucăușe de pereți, mă convingi de contrariu.
- - - ---

Serios acuma,
împărțim un pat 
mâncat de carii până în măduva oaselor, 
două cearșafuri ca niște felii de cașcaval emental
și niște secreții sentimentale...
Nu avem nimic altceva 
care să amintească ideea de compatibilitate.
- - - ---

Sărăcia e o mizerie, iar aceea afectivă în și mai mare măsură
dar chiar și așa de la tine 
îmi rămâne de iecare dată un gust dulce în gură...
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de DAN MIRCEA DUȚĂ

LUCIA BIHUNCOVÁ BIZARRETOVÁ

(27 de ani), poetă și fotografă, redactor-șef al

magazinului literar slovac „Ilegalit” și al editurii afe-

rente acestuia, autoare a volumelor de poezie

Camera cu jaluzele din fier (2014) și Press the

button (2013).



O seară obișnuită

Stau la capătul patului destrămat
și observ o singură stea
care țintuiește ecranul negru de cer.
Sfeșnicul aruncă șovăielnic

umbra unui personaj ghemuit ca un foetus
...iar tu

îmi suli
în palmă un miros străin.

Călătorie cu mașina

Sângele își croiește drum prin coapse, 
trasând pe ele hărți transparente,
în timp ce limba îndeplinește funcția 
ștergătorului de parbriz. 
Stăm în mașină.
Dincolo de parbrizul  
acoperit cu picături de lapte
lumea trece pe lângă noi.
Și cu toate că ne simțim bine împreună,
mâine nu-mi voi mai aminti de tine.
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Romantism târziu

Mai e puțin până la miezul nopții. 
Felinarele de pe stradă licăresc cochet iar
prin fereastra întredeschisă se aude zbârnâitul strunelor 
de mandolină, balalaică și chitară.
- - -

Îmi dai de înțeles că prin acest pumn în burtă
vrei să scapi de sentimentul nejustiicat al vinei. 
Tac și privesc în sus
iindcă orice încercare de a-ți scoate ceva din cap
este absolut inutilă.
- - -

Sticluța cu parfumul lipicios de mosc s-a vărsat.
Aruncăm stelele într-un lac imaginar 
cu tot cu iluziile romantice.
Iar ele se răsucesc în apa lacului precum cilindrul de 
la mașina de

spălat.
- - -

Pentru romantism a fost prea târziu
încă de ieri.

Martira

Povestea despre o penetrare brutală
și o îmbrățișare anemică

despre abatorul situat undeva în depresiune,
despre cerul oglindit pe un chip plin de zbârcituri,
despre faptul că iecare cuvânt 

care are ceva de a face cu dragostea
e ca o cățea care latră la luna înghețată.

Și cu toate că în această poveste, care s-a depănat mai încet
decât cade un bob de nisip în clepsidră,

nu a apărut nici vreo aromă de portocală, nici vreun petec de mătase,
nici vreo urmă de armonie,

ea tot s-a întors, târându-se, la bărbatul ei.



Să visezi la bărbați

Să visezi cum niște bărbați cu un ego 
enorm,

stau, pur și simplu, și povestesc despre femei
lângă o fântână arteziană

din care se adapă ciorile.

Să visezi îndelung cum stai în apropierea bărbaților
iar ei îți smulg cu cleștele din gură

o frânghie cu vorbe.     
Peste tot în jur este gaz, o mulțime de gaz

care roade plămânii.

Să visezi cum niște bărbați cu pielea ină
ca pielea pentru tobe,

îți mângâie sânii
în timp ce tu îți trăiești cu intensitate sufocarea.
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Apăsare 

Îmbuibată cu cinism, își face veacul prin veceurile publice,
își creionează venele pulsânde  
care strălucesc sub pielea sărată.
I se pare că prin ele mișună 
gândaci, ploșnițe și alte gângănii
care se mușcă până în adâncurile iinței lor gelatinoase, o gâdilă...

De mult ar i trebuit să primească de la o tânără punkistă,
pe lângă frecățeii trecuți prin sită, și o gofră dulce,
să-și vopsească unghiile cu propriul său sânge,
să-și îndepărteze de pe gâtul costeliv
urmele buzelor străine, vânătăile proeminente, țărâna adunată de vânt

Îmbuibată cu durere, își face veacul prin veceurile publice,
cu nasul înfundat în vasul de wc,
împarte, înmulțește, scurtează ciclurile menstruale.

Atunci când își va suge degetele,
nici măcar fesurile cu ciucuri enormi,
confecționate din pagini rupte din calendar,
nici măcar ele nu vor neutraliza aciditatea acelei clipe
care îi va împinge cu insistență degetele (în adâncul gâtului). 

Expoziție de fotografie 

Am sperat că te voi întâlni 
la expoziția de fotograii despre Afganistan,
că, plimbându-te pe acolo, printre ele,
zâmbetul tău va da o altă coloratură violenței imaginilor.
Ți-aș i povestit 
cum m-am schimbat și că, din principiu,
am început să-mi pun sare în ceai, întrucât acum viața mea
este și așa destul de dulce.
Cine știe dacă m-ai i crezut...
Oricum, eu, una, nu știu, iindcă nu ne-am întâlnit.
Pe de altă parte, e totuși bine că n-ai fost aici.
Firea ta pașnică 
ar i fost probabil profund tulburată de fotograia în care
era spânzurată o fetiță.

Traduceri



– Cunoşti patru oameni care ţi-ar putea trimite un picior
tăiat? Patru?

Strike vedea expresia îngrozită a lui Robin relectată în
oglinda rotundă de lângă chiuvetă, unde el se bărbierea.
Poliţia luase în sfârşit piciorul, Strike declarase că munca
se suspendă pe ziua aceea şi Robin rămăsese la măsuţa me-
laminată din bucătăria americană din apartamentul său,
cu o a doua cană de ceai în mână.

– Ca să iu sincer, spuse el răzându-şi ţepii de pe bărbie,
cred că sunt doar trei. Cred că am făcut o greşeală că i-am
spus lui Wardle de Malley.

– De ce?
Îi spuse lui Robin povestea scurtului său contact cu acel

infractor de profesie, care îşi datora, în parte, ultima şedere
în închisoare mărturiei lui Strike.

– ...deci acum Wardle e convins că Banda din Harringay
a alat cine sunt eu, dar eu am plecat în Irak la puţin timp
după depunerea mărturiei şi încă n-am auzit ca un oiţer
de la DIS să ie deconspirat că a depus mărturie la tribunal.
Plus că versurile cântecului nu trimit la Cioclu’. Nu e un
tip căruia îi plac tuşele subtile.

– Dar a mai tăiat bucăţi din oamenii pe care i-a omorât?
întrebă Robin.

– O dată, din câte ştiu, dar, spuse Strike trăgând de
timp, ţine cont că cine a făcut asta, indiferent cine ar i,
nu neapărat a omorât pe cineva. Piciorul putea proveni de
la un cadavru deja existent. Putea i deşeu sanitar. Wardle
o să veriice toate lucrurile ăstea. N-o să alăm prea multe
până când nu examinează criminaliştii.

Preferă să nu amintească groaznica posibilitate ca picio-
rul să i fost luat de la o persoană încă în viaţă.

Urmă o pauză în care Strike îşi clăti aparatul de ras la
chiuveta din bucătărie, în timp ce Robin privea pe fereas-
tră, adâncită în gânduri.

– Ei bine, trebuia să-i spui lui Wardle despre Malley,
spuse Robin întorcându-se spre Strike, care îi prinse pri-
virea în oglinda de bărbierit. Adică, dacă el a mai trimis
cuiva o... ce anume a trimis?

Robin vorbea puţin agitat.
– Un penis, spuse Strike.
Se clăti pe faţă şi se şterse cu un prosop, apoi continuă.
– Da, poate că ai dreptate. Dar, cu cât mă gândesc mai

mult la asta, cu atât sunt mai sigur că nu e el. Mă întorc
într-o clipă – vreau să-mi schimb cămaşa. I-am smuls doi
nasturi când ai ţipat.

– Scuze, spuse Robin absentă.
Strike dispăru în dormitor.
Robin se uită în jurul ei, în camera în care stătea, în

timp ce bea ceai. Nu mai fusese niciodată în apartamentul
de la mansardă al lui Strike. Până atunci, cel mult bătuse
la uşă ca să îi transmită mesaje sau, în unele dintre cele
mai aglomerate şi nedormite perioade ale lor, ca să-l tre-
zească. Bucătăria-sufragerie era înghesuită, dar curată şi
ordonată. Practic, nu existau niciun fel de indicii ale per-
sonalităţii: căni desperecheate, o cârpă de şters vasele îm-
păturită lângă ochiul aragazului, nicio fotograie sau ceva
decorativ, în afara unui desen de copil cu un soldat, care
fusese prins pe una dintre mobilele de perete.
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de CIPRIAN ȘIULEA

ROBERT GALBRAITH 

Carieră malefică

(fragment)
Four winds at the Four Winds Bar,
Two doors locked and windows barred,
One door left to take you in,
e other one just mirrors it…

Blue Öyster Cult, „Astronomy”1

Robert Galbraith este pseudonimul cunoscutei scrii-
toare J. K. Rowling, autoarea celebrei serii Harry Potter.
Iniţial, secretul adevăratei identităţi a autorului a fost păs-
trat perfect, astfel că primul roman semnat Galbraith 
a fost respins de câteva edituri, dar după publicare s-a
vândut relativ bine şi s-a bucurat de apreciere chiar şi 
nainte de aflarea secretului. Sub acest pseudonim au

apărut până acum trei romane poliţiste, toate avându-l
ca personaj principal pe Cormoran Strike, un anchetator
al diviziei de investigaţii speciale a Poliţiei Militare britanice.
În Carieră malefică, ultimul din această serie, Cormoran
Strike şi partenera lui Robin Ellacott investighează un caz
deosebit de complex şi de macabru.



– Cine a făcut desenul? întrebă ea atunci când Strike
reapăru cu o cămaşă curată.

– Nepotul meu, Jack. Din cine ştie ce motiv, îi place
de mine.

– Nu face pe naivul.
– Nu fac. Nu ştiu niciodată ce să le spun copiilor.
– Deci tu crezi că ai cunoscut trei oameni care ar i putut

să...? începu Robin iar.
– Vreau să beau ceva, spuse Strike. Hai să mergem la

Tottenham.

Pe drum nu aveau cum să vorbească din cauza larmei
produse de pickamere, zgomot care continua să vină din
şanţurile săpate pe stradă, dar muncitorii cu geci luores-
cente nu mai luierară sau râseră, acum când Robin era 
însoţită de Strike. În sfârşit, ajunseră la crâşma din zonă,
cea care îi plăcea lui Strike, cu oglinzi aurite şi ornamen-
tate, lambriuri de lemn întunecat, mânere strălucitoare de
alamă la dozatoarele de bere, cupola de sticlă colorată şi
tablourile cu frumuseţi zburdalnice ale lui Felix de Jong.

Strike comandă o halbă de Doom Bar. Robin, care nu
se simţea în stare să bea alcool, ceru o cafea.

– Deci? întrebă ea după ce detectivul se întoarse la masa
înaltă de sub cupolă. Cine sunt cei trei oameni?

– Nu uita că s-ar putea să mă înşel pe linie, spuse Strike
sorbind din halbă.

– Foarte bine, spuse Robin. Cine sunt?
– Indivizi ciudaţi care au toţi o grămadă de motive să

mă urască de moarte.
În mintea lui Strike, o fetiţă speriată şi slabă de 12 ani,

cu cicatrice în jurul piciorului, îl urmărea prin ochelarii ei
strâmbi. Oare era la piciorul ei drept? Nu-şi putea aminti.
Dumnezeule, fă să nu ie ea...

– Cine? spuse Robin din nou, pierzându-şi răbdarea.
– Sunt doi tipi din armată, spuse Strike frecându-şi băr-

bia ţepoasă. Amândoi sunt suicient de nebuni şi de vio-
lenţi ca să... ca să...

Un căscat gigantic şi involuntar îl întrerupse. Robin aş-
teptă revenirea discursului pertinent, întrebându-se dacă
în seara dinainte Strike ieşise în oraş cu prietena lui. Elin
era o fostă violonistă, acum prezentatoare la Radio ree,
o blondă superbă cu aspect nordic care îi amintea lui Robin
de şi mai frumoasa Sarah Shadlock. Bănuia că acesta era
unul dintre motivele pentru care simţise o aversiune ime-
diată faţă de Elin. Celălalt era că, după cum auzise, Elin o
numea secretara lui Strike.

– Scuze, spuse Strike. Am stat până târziu, am transcris
notiţele pentru cazul Khan. Sunt terminat.

Strike se uită la ceas.
– Vrei să mergem jos să mâncăm? Sunt lihnit de foame.
– Imediat. Nu e nici măcar 12. Vreau să alu despre 

oamenii ăştia.
Strike oftă.
– Bine, spuse el coborându-şi vocea, în timp ce un băr-

bat trecea pe lângă masa lor spre baie. Donald Laing, 

Regimentul Regal de Grăniceri. L-am băgat la închisoare
pe viaţă.

Îşi aminti din nou de ochii ca de dihor, de ura concen-
trată, tatuajul cu trandair.

– Dar atunci...
– A ieşit după zece ani, spuse Strike. E liber din 2007.

Laing nu era un descreierat obişnuit, era un animal, un
animal deştept şi înşelător; un sociopat – unul adevărat,
dacă mă întrebi pe mine. L-am băgat pe viaţă pentru ceva
ce eu n-ar i trebuit să investighez. Pe acuzaţia iniţială era
pe punctul de a scăpa. Laing are motive al naibii de bune
să mă urască de moarte.

Dar nu îi spuse ce făcuse Laing sau de ce el, Strike, in-
vestigase acel lucru. Din când în când, ba chiar uneori,
adesea, atunci când vorbea despre cariera lui de la Divizia
de Investigaţii Speciale, Robin îşi dădea seama după ton
când Strike ajungea la puncul dincolo de care nu mai voia
să vorbească. Până atunci nu îl forţase niciodată să treacă de
el. Fără tragere de inimă, abandonă subiectul Donald Laing.

– Cine era celălalt tip din armată?
– Noel Brockbank. Şobolanii Deşertului.
– Ce şobolani?
– Brigada a Şaptea Blindate.
Treptat, Strike devenea tot mai taciturn, aişând o mină

meditativă. Robin se întrebă dacă asta era din cauză că îi
era foame – era un om care avea nevoie de hrană regulată
ca să-şi păstreze calmul – sau alt motiv mai întunecat.

– Atunci să mâncăm? întrebă Robin.
– Da, spuse Strike golindu-şi halba şi ridicându-se în

picioare.
Subsolul intim al restaurantului cuprindea o încăpere

cu un al doilea bar, mese de lemn şi pereţi acoperiţi cu re-
produceri înrămate. Erau primii care se aşezau să comande.
El alese cartoi prăjiţi cu peşte, iar ea ceru o salată.

– Vorbeai despre Noel Brockbank, îl îmboldi Robin apoi.
– Da, el e încă unul care are motive bune de ranchiună,

spuse Strike concis.
Nu vrusese să vorbească despre Donald Laing şi părea

încă şi mai reticent să discute despre Brockbank. După o
lungă pauză în care privi insistent în gol, peste umărul lui
Robin, Strike spuse:

– Brockbank nu e în toate minţile. Sau cel puţin aşa
susţinea el.

– Tu l-ai băgat la închisoare?
– Nu, spuse Strike.
Expresia lui devenise neplăcută. Robin aşteptă, dar îşi

dădea seama că nu avea să mai urmeze nimic despre Brock-
bank, aşa că întrebă:

– Şi celălalt?
De data asta Strike nu răspunse deloc. Ea crezu că nu o

auzise.
– Cine e...?
– Nu vreau să vorbesc despre asta, mormăi Strike.
Privi încruntat în halba plină, dar Robin refuză să se

lase intimidată.
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– Indiferent cine a trimis piciorul ăla, spuse ea, mi l-a
trimis mie.

– Bine, spuse Strike în silă, după o scurtă ezitare. Îl
cheamă Jeff Whittaker.

Robin simţi un şoc. Nu trebuia să întrebe de unde îl ştia
Strike pe Jeff Whittaker. Ştia deja, chiar dacă nu discutaseră
niciodată despre el.

Prima parte a vieţii lui Cormoran Strike era prezentată
pe internet şi fusese reluată de articole detaliate despre suc-
cesele lui de detectiv. Era progenitura nelegitimă şi nepla-
niicată a unei vedete rock şi a unei femei care era descrisă
mereu ca o fană absolută, care murise de supradoză atunci
când Strike avea 20 de ani. Jeff Whittaker fusese al doilea
ei soţ, mult mai tânăr decât ea, care fusese acuzat şi achitat
pentru uciderea ei.

Rămaseră în tăcere până când sosi mâncarea.
– De ce ţi-ai luat doar o salată? întrebă Strike în timp

ce îşi golea farfuria cu cartoi prăjiţi. Nu ţi-e foame?
După cum se aşteptase Robin, bărbatul se însenină odată

cu consumarea de carbohidraţi.
– Nunta, spuse Robin concis.
Strike nu spuse nimic. Comentariile despre silueta 

ei depăşeau categoric limitele autoimpuse pe care el le 

stabilise pentru relaţia lor, care, hotărâse el încă de la în-
ceput, nu trebuia să devină niciodată prea apropiată. To-
tuşi, lui i se părea că ea slăbea prea mult. După părerea lui
(şi până şi acest gând depăşea acele limite), Robin arăta
mai bine mai împlinită.

– N-o să-mi spui, întrebă ea după alte câteva minute
de tăcere, nici măcar care e legătura cu cântecul ăla?

Strike mestecă o vreme, mai bău nişte bere, comandă
încă o halbă de Doom Bar şi apoi spuse:

– Mama mea avea un tatuaj cu titlul cântecului.
Nu avea niciun chef să-i spună lui Robin unde anume

fusese tatuajul. Prefera să nu se gândească la asta. Însă,
odată cu mâncarea şi băutura, devenea binedispus: Robin
nu manifestase niciodată vreun interes libidinos faţă de
trecutul lui şi probabil că dorinţa ei de astăzi de a ala mai
multe informaţii putea i justiicată.

– Era melodia ei preferată. Blue Öyster Cult era trupa ei
preferată. Mă rog, „preferată” e puţin spus. Obsesie, de fapt.

– Nu Deadbeats erau preferaţii ei? întrebă Robin fără
să se gândească.

Tatăl lui Strike era vocalistul lui Deadbeats. Nici despre
el nu discutaseră niciodată.

– Nu, spuse Strike reuşind să zâmbească oarecum. Pentru
Leda, Bătrânul Jonny se ala pe locul doi, la mare distanţă.
Îl voia pe Eric Bloom, vocalistul de la Blue Öyster Cult, dar
n-a pus mâna pe el. Unul dintre foarte puţinii care i-au
scăpat.

Robin nu prea ştia ce să spună. Se mai întrebase cum
ar fi ca trecutul sexual spectaculos al mamei tale să fie 
online, putând să-l vadă oricine. Lui Strike îi sosi noua
halbă şi, înainte de a continua, el luă o gură.

– Era cât pe ce să iu botezat Eric Bloom Strike, spuse el.
Robin se înecă cu apa şi el râse, în timp ce ea tuşea în

şervet.
– Să im sinceri, nici Cormoran nu e mult mai bine.

Cormoran Blue...
– Blue?
– Blue Öyster Cult, nu eşti atentă?
– Dumnezeule, spuse Robin. N-ai spus nimănui.
– Tu ai spune?
– Ce înseamnă „Mistress of the Salmon Salt”?
– Caută. Au nişte versuri demente. SF. Chestii bizare.
O voce din mintea lui: Ea a vrut să moară. Ea era fata

varului nestins.2

Strike mai luă o gură de bere.
– Nu cred c-am auzit vreodată ceva de Blue Öyster

Cult, spuse Robin.
– Ba ai auzit, o contrazise Strike. „Nu-ţi fie frică de 

Secerător.”3

– Nu-ţi... cum?
– A fost un megasucces al lor. „Nu-ţi ie frică de Sece-

rător.”
– Aa... înţeleg.
Pentru o clipă, Robin crezuse, uimită, că el îi dăduse

un sfat.
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O vreme mâncară în tăcere, până când Robin, nemai-
putând să ţină în ea această întrebare, dar sperând că nu
pare speriată, spuse:

– De ce crezi că piciorul mi-a fost trimis mie?
Strike avusese deja timp să mediteze la această întrebare.
– M-am întrebat şi eu, spuse el, şi cred că trebuie să o

considerăm o ameninţare tacită, aşa că, până când alăm...
– Nu mă opresc din lucru, spuse Robin cu înverşunare.

Nu o să stau acasă. Asta vrea Matthew.
– Ai vorbit cu el, nu-i aşa?
Robin îl sunase în timp ce Strike era la etajul de jos, cu

Wardle.
– Da. E supărat pe mine pentru că m-am angajat la asta.
– Presupun că e îngrijorat din cauza ta, spuse Strike ne-

sincer.
Se întâlnise cu Matthew de câteva ori, şi de iecare dată

îl plăcuse tot mai puţin.
– Nu e îngrijorat, se răsti Robin. Doar crede că asta e

tot, că acum va trebui să plec, că o să renunţ de frică. N-o
să fac asta.

Matthew fusese îngrozit de veştile ei, dar chiar şi aşa,
Robin detectase o uşoară urmă de satisfacţie în vocea lui,
îi simţise convingerea neexprimată că acum, în sfârşit, ea
trebuia să înţeleagă ce alegere ridicolă făcuse ca să îşi lege
soarta de un detectiv particular zurbagiu care nu-şi permi-
tea să-i plătească un salariu decent. Strike o făcuse să aibă
un program de lucru nepotrivit, ceea ce însemna că ea
cerea să i se trimită pachetele la birou, şi nu acasă. („Nu
mi-a fost trimis un picior pentru că Amazon nu poate să
livreze acasă!”, spusese Robin cu vehemenţă.) Şi, bineînţe-
les, ca să pună capac la toate, Strike era acum o mică cele-
britate şi o sursă de fascinaţie pentru prietenii lor. Slujba
de contabil a lui Matthew nu era deloc la fel de distinctivă.
Ranchiuna şi gelozia lui erau profunde şi izbucneau din
ce în ce mai aprig.

Strike nu era suicient de nesăbuit ca să încurajeze vreo
neloialitate a lui Robin faţă de Matthew, pe care ea să o
poată regreta când îşi revenea din şoc.

– Ţi-au trimis ţie piciorul, şi nu mie, pentru că s-au răz-
gândit, spuse el. Prima oară au scris numele meu. Presupun
că încercau ie să mă îngrijoreze pe mine, arătându-mi că îţi
cunosc numele, ie să te sperie şi să nu mai lucrezi pentru mine.

– Ei bine, eu nu o să mă las speriată, spuse Robin.
– Robin, nu e momentul de declaraţii grandilocvente.

Oricine ar i, omul acesta ne spune că ştie multe despre
mine, ştie cum te cheamă şi, începând de azi-dimineaţă, ştie
exact cum arăţi. Te-a văzut de aproape. Nu-mi place asta.

– E clar că nu ai o părere prea bună despre abilităţile
mele de supraveghere.

– Dat iind că vorbeşti cu cel care te-a trimis la cel mai
bun curs pe care l-am putut găsi, spuse Strike, şi care a
citit scrisoarea aia dezgustătoare de apreciere pe care mi-ai
băgat-o sub nas...

– Atunci nu ai o părere prea bună despre tehnica mea
de autoapărare.

– N-am apucat să văd nimic de genul ăsta, ştiu doar că
tu susţii că ai învăţat aşa ceva.

– Am minţit eu vreodată despre ce pot şi ce nu pot să
fac? întrebă Robin ofensată.

Strike fu obligat să accepte că nu.
– Păi vezi! N-o să-mi asum riscuri prosteşti. M-ai antre-

nat să observ orice e dubios. Oricum, nu-ţi permiţi să mă
trimiţi acasă. Şi aşa abia ne descurcăm cu cazurile pe care
le avem.

Strike oftă şi se frecă pe faţă cu cele două mâini mari şi
păroase.

– Nimic după căderea întunericului, spuse el. Şi trebuie
să porţi o alarmă, una bună.

– Bine, spuse ea.
– Oricum, de lunea viitoare te ocupi de Radford, spuse

el.
Pe Strike îl consola acest gând. Radford era un antre-

prenor bogat care voia să aducă în irma lui un investigator
care să se dea drept angajat part-time şi care să scoată la
lumină tranzacţiile pe care el le bănuia penale ale unui ma-
nager de rang înalt. Robin era alegerea evidentă, deoarece
Strike devenise mai uşor de recunoscut după cel de-al doi-
lea caz de crimă de mare notorietate al lor. În timp ce îşi
golea a treia halbă, Strike se întreba dacă l-ar putea con-
vinge pe Radford să prelungească programul de lucru al
lui Robin. S-ar i bucurat să o ştie în siguranţă într-un
sediu somptuos, lucrând de la 9 la 5 în iecare zi, până
când maniacul care trimisese piciorul avea să ie prins.

Între timp, Robin se lupta cu valuri de oboseală şi o
greaţă uşoară. O ceartă, o noapte agitată, şocul îniorător
al piciorului tăiat – iar acum trebuia să se ducă acasă şi 
să îşi justifice din nou dorinţa de a rămâne la o slujbă 
periculoasă în schimbul unui salariu prost. Matthew, care
cândva fusese una dintre sursele ei esenţiale de reconfor-
tare şi sprijin, devenise încă un obstacol de depăşit.

Nechemată şi nedorită, imaginea piciorului tăiat şi rece
din cutia de carton îi reveni în minte. Robin se întrebă
când avea să înceteze să se mai gândească la el. Vârfurile
degetelor cu care îl atinsese o furnicau neplăcut. Fără să-
şi dea seama, îşi făcu pumn mâna din poală.

1  „Patru vânturi din Barul Patru Vânturi, / Două uşi
încuiate şi ferestre zăbrelite, / Doar o uşă prin care să poţi
intra, / Cealaltă doar o copiază…“ (în limba engleză, în
original)

2  „She wanted to die. She was the quicklime girl“ (în
limba engleză, în original, aluzie la versurile piesei „Mis-
tress of the Salmon Salt (Quicklime Girl) a trupei Blue
Öyster Cult)

3 „(Don’t Fear) The Reaper“ (în limba engleză, în 
original)
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Anul acesta revista braşoveană „Astra” sărbătoreşte 50 de
ani de la îniinţare. Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu”
din Braşov, care editează din 2010 noua serie a revistei,
marchează evenimentul prin publicarea monograiei „Astra -
50. Etapele unui parcurs sinuos reconstituite din interior” –
autor: scriitorul Nicolae Stoie, care a fost redactor-şef al
„Astrei” între anii 1977-1980 şi 2006-2009.

Monograia este o trecere în revistă bine documentată,
aplicată, extrem de interesantă, a avatarurilor unei publi-
caţii culturale supuse, ieri şi azi, vicisitudinilor „vremilor”,
asemeni altor reviste care, multe, îşi serbează cu cifre ro-
tunde rezistenţa în timp. 

Pornită în contextul unui interes politic de ideologizare
a „maselor” prin cultură, traversând solidar crize econo-
mice, sociale sau politice, ajunsă în etapa redeinirii obiec-
tului lecturii prin prisma evoluţiei tehnologiei moderne,
pe fondul (dez)interesului „decidenţilor” pentru cultură,
revista „Astra” a supravieţuit, cu sincope, datorită pasiunii
şi priceperii oamenilor care au alcătuit-o. 

Unul dintre aceştia, scriitorul Daniel Drăgan, ne-a
părăsit chiar în primăvara acestui an, la 80 de ani, la puţin
timp după reîntâlnirea cu un alt redactor important al 
revistei, scriitorul Mihai Nadin, sosit din America, după
24 de ani, pentru a-şi lansa o carte. Oamenii aceştia, îm-
preună cu alţii, evocaţi în paginile monograiei, au încercat
să asigure continuitatea celei mai importante reviste de
cultură braşovene, în poida presiunilor politice, a orgoli-
ilor de tot felul şi a susţinerilor inanciare luctuante. Solu-
ţiile pe care le-au găsit au făcut ca revista să aibă o viaţă
sinuoasă şi complicată: apariţii duble, reviste supliment şi
cărţi supliment etc., dar care, în inal, îmbogăţesc proilul
revistei şi-i marchează originalitatea.

Dacă ar i să ne raportăm la aparţia ultimei serii (din
2010) care oferă cititorilor, în paralel, o revistă dedicată
istoriei, „Astra” şi una de literatură, „Astra. Literatură, arte
şi idei!”, observăm că este vorba, de fapt, de un concept
reluat din perioada 1971-1972, pe care ni-l aminteşte
Nicolae Stoie în paginile monograiei: 

„Cu totul inspirată s-a dovedit a i ideea lui Mihai Nadin
(alimentată de dorinţa de a proteja literatura – poezia,
proza, critica şi istoria literară – de imixtiunile tot mai agre-
sive ale ideologicului) de a crea suplimentul «Astra literară»,
în fapt o «publicaţie independentă», anunţată de iecare
dată pe prima pagină a «Astrei mamă». Între ianuarie 1971
– martie 1972 au apărut 16 numere, format 25 x 35 cm,
variabile (de la o lună la alta) ca număr de pagini, numero-
tate cu cifre romane. Beneicind şi ea de o ţinută graică

(alb/negru) de excepţie, «Astra literară» s-a constituit astfel
într-un experiment publicistic memorabil. A fost, între
1944-1975, singura publicaţie periodică braşoveană, exclusiv
literară...”

Şi, pentru a ne întoarce la începuturi, cităm din nou, ca
pe o invitaţie la  lectură, din monograia Astra – 50: „Primul
număr a apărut în 20 iunie 1966: 20 de pagini, (...) for-
mat tabloid (33 x 47 cm), imprimat la Întreprinderea
Poligraică Sibiu. Adresa redacţiei menţionată în caseta
redacţională: Braşov, str, Bisericii Negre, nr. 5. (...), redac-
ţia din care (...) făceau parte: Ion Lupu – redactor şef, Daniel
Drăgan – secretar general de redacţie, Eftimie Modâlcă –
secretar de redacţie, Gherghinescu Vania – redactor cu
poezia, Mihai Nadin – redactor cu artele,  Voicu Bugariu –
redactor cu critica literară, Emil Poenaru – ştiinţă, Radu
eodoru – redactor cu proza, Valeria Coliban – redactor cu
publicistica, Mihai Arsene – tehnoredactor, Elena Moarcăş
– corector, Mihai Gunther – şofer, Grigore Kehiaian – ad-
ministrator.”.

Apariţia primului număr a fost salutată, printre alţii, şi
de Tudor Arghezi: „Astră de odinioară, câtă vreme ai dormit,
ca în sfârşit să te trezeşti din nou la viaţă. Fii binevenită şi
îţi urez, dacă se poate, o nouă lumină de strălucire, mai
tare şi mai sus, ca a ţării în care te-ai întors...” (Tudor Arghezi:
O bună dimineaţa pe viaţa întreagă, în „Astra”, anul I, 
nr. 1, p. 1.)

Primele decenii s-au oglindit în paginile revistei, cu
speciicul lor. Dacă în anii şaizeci a existat, paradoxal, o
uşoară liberalizare, deceniul şapte a fost dominat de pro-
pagandă şi control. În redacţia „Astrei”, o schimbare în
bine se simte începând cu 1977, când echipa redacţională
a fost compusă din: Nicolae Stoie – redactor-şef, A. I. Bru-
maru, Valeria Coliban, Ion Itu, Mircea-Valer Stanciu –
redactori. O ediţie specială a revistei, în august 1978, a
fost ilustrată cu reproduceri după lucrările unor pictori şi
graicieni din Braşov, iniţiativă reluată şi ampliicată şi în
paginile actualei reviste de literatură.

Începând cu 1980 se schimbă din nou echipa de redac-
ţie, iar din 1982 se revine la periodicitatea lunară (redactor-
şef Daniel Drăgan, Dumitru E. Popescu – secretar de
redacţie, redactori: Constantin Catrina, Ion Itu, Eftimie
Modâlcă şi Dan Tărchilă).

În paginile revistei vor publica poezie, printre alţii:
Alexandru Muşina, Gheorghe Crăciun, Angela Nache,
Ştefan Ioanid, Petru M. Haş, Miruna Runcan, Ştefan
Stătescu şi proză: Gheorghe Crăciun, Ovidiu Moceanu,
Mircea-Valer Stanciu ş.a. La rubrica „Opinii” semnează cu
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regularitate Gheorghe Crăciun: Autenticitatea ca metodă de
lucru („Astra”, anul XVII, nr. 4/ 129, p.12); Proza care-şi
schimbă hainele („Astra”, anul XVII, nr. 6/ 131) etc. Pe
lângă paginile: Poemul comentat, Poezia 80 şi Proza 80,
deţineau rubrici remarcabile în „Astra”: Radu G. Ţeposu
(Literatura în mers); Alexandru Muşina (Sinapse), Gheorghe
Crăciun (Trup şi literă), Radu Săplăcan (Literatura futilă). 

„În perioada 1998-2000 au apărut două astre, una con-
dusă de Costel Ionescu şi cealaltă de acad. Alexandru
Surdu. (O situaţie care în contextul anilor 1998 – 2000,
cât cele două reviste braşovene au apărut, concurându-se
loial, a fost percepută ca o «excentricitate», cu toate că la
scurt timp ea avea să devină una cât se
poate de normală şi «pe alte plaiuri»: 
la Bucureşti (cele două «Dileme»), la
Tg. Mureş cele două „vetre” («Vatra» şi
«Vatra veche»). La Braşov, în 1998, am-
bele publicaţii şi-au airmat (prin datele
de identiicare bibliograică, dar şi prin
«articolele program») orgoliul de a re-
prezenta «noi începuturi»” – după cum
precizează autorul monograiei.

În perioada 2006-2009, revista
„Astra”, editată de Consiliul Judeţean
Braşov, a fost condusă de scriitorul Doru
Munteanu, având o apariţie lunară.

Seria nouă a revistei (din 2010), edi-
tată de biblioteca judeţeană (director
Daniel Nazare) sub egida Cosiliului Ju-
deţean Braşov, acordă o atenţie specială
aspectului graic (datorat regretatei Bianca
Osnaga) alegând, de dragul calităţii, să
apară de două ori pe an (în numere
duble). Revista de istorie, condusă de
Nicolae Pepene, alături de Georgeta 
Filitti (consultant ştiinţiic – secţiunea
istorie) şi de Victor Emil Ştefănescu
(consultant ştiinţiic – fotograie isto-
rică) propune spre lectură, în condiţii
graice de excepţie, pe lângă documen-
tele inedite din arhive, dosare tematice
incitante. Ea adaugă în ultimii ani, prin
suplimentul-carte din seria „Biblioteca
istorică a Braşovului”, valoroase reedi-
tări ale unor lucrări istorice vechi. 

Suplimentul de literatură a devenit,
practic, o publicaţie independentă. În
jurul nucleului de colaboratori perma-
nenţi, de autori de rubrici, semnează în
paginile revistei scriitori importanţi din
ţară şi din străinătate, alături de artişti
plastici de prestigiu care ilustrează, nu-
măr de număr, revista. Pe lângă atenţia 

acordată personalităţilor care au marcat cultura braşoveană
şi nu numai (interviurile, rubrica „Restituiri” – susţinută
în principal de Steluţa Pestrea Suciu), revista promovează
autorii tineri, colaborând, prin Rodica Ilie (redactor aso-
ciat) cu Facultatea de Litere a Universităţii „Transilvania”
din Braşov. 

Apărută cu sincope, în ediţii paralele, sub egide diferite,
cu editori diferiţi ca mentalitate şi, desigur, cu redacţii di-
ferite, adaptându-şi periodicitatea în funcţie de resursele
inanciare şi de exigenţele graice, revista „Astra” se strădu-
ieşte, la momentul aniversar, să ţină pasul cu timpul său şi să
rămână o revistă „vie”, ataşată creaţiei culturale de calitate.
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În America oamenii își schimbă adeseori meseria, casa,
orașul, statul, statutul social, viața. Se reciclează, se reinven-
tează din mers, preferă schimbarea motivată de cele mai
multe ori de un salariu mai bun, de sporirea oportunități-
lor sau pur și simplu aleg schimbarea de dragul schimbării.

„A i american înseamnă să mergi mereu tot mai departe.
A te atașa de un loc însemnă să i te supui și să suferi pentru
el”, scrie Kathleen Norris, autoare a trei volume de poezie,
dar și a consistentului studiu Dakota, o geograie spirituală,
dar cartea care a făcut-o celebră în întreaga Americă și alată
constant pe lista bestsellerurilor din „New York Times”
este cea intitulată Popas la mănăstire.

Această carte, mărturisește autoarea, „este rezultatul imer-
siunii mele într-o lume liturgică. Încă din anii tinereții
scrisul nu era altceva decît un substitut adecvat pentru re-
ligie în viața mea.”. Și scriitoarea își încheie prefața la carte
cu cuvintele Sfântului Efrem Sirul: „Scriptura m-a adus la
poarta Raiului și mintea a rămas înminunată pe cînd a pă-
truns acolo.”.

O carte scrisă de un pelerin modern, de o poetă ce po-
posește adeseori la Mănăstirea benedictină Sfântul Ioan
din Minnesota. Întrebarea la care încearcă să răspundă au-
toarea este „ce o atrage pe o femeie măritată, protestantă,
cu mai multă îndoială decît credință, spre o mănăstire ce
păstrează tradiția vie, spre o comunitate de călugări a căror
viață e dăruită rugăciunii și sintelor Scripturi.”. Răspunsul
e fascinant și te face să citești cartea pe nerăsulate, să o tră-
iești, de fapt. E vorba de taina credinței, de adevărul întreg
și atotcuprinzător al Cuvântului lui Dumnezeu.

O meditație răscolitoare asupra vieții în America anilor
90, a pericolelor secularizării, dar și a bucuriei și a păcii
regăsite între zidurile unei mănăstiri. O carte insulată/
INSPIRATĂ?/ aș numi-o, în care răsună aievea cuvintele
psalmistului: „Robul Tău sunt, înțelepțește-mă și voi cu-
noaște mărturiile Tale.”.

Mai nou, vitrinele a numeroase librării americane sunt
dominate de cărțile de poezie. Am ales două volume sem-
nate de doi autori celebri ai generației 70 americane, Bruce
Weigl și Charles Simic.

Autor al mai multor volume de poezie premiate, precum:
Executorul, Ca un sac plin cu vechi dispute, O romanță, Cân-
tecul Napalmului, Ceea ce ne salvează, Minciuni, grație și
mântuire, Dulcele Lorain, dar și a două volume de eseuri,
a unui memoire și semnatar al traducerii din vietnameză a
unui volum de poezie intitulat Poezii din documente capturate,

Bruce Weigl este unul dintre cei mai admirați poeți ame-
ricani. În cărțile sale se reîntoarce obsesiv aproape spre două
ținuturi care i-au marcat viața: cel al copilăriei petrecute în
micul oraș industrial Lorain din Ohio, așezat pe malul lacu-
lui Erie, și Vietnamul. El descrie legăturile misterioase ale
copilăriei petrecute într-o famile de muncitori și puternicele
efecte ale războiului din Vietnam asupra concetățenilor săi,
dar mai ales asupra lui, care la 18 ani a fost trimis să lupte
acolo.

Poet elegiac, de o mare bogăție suletească, Bruce Weigl
descrie cu simplitate, dar cu o energie lirică ieșită din co-
mun, suferința ca iluminare și rara bucurie de a i tu însuți
și aproape de Dumnezeu într-o lume tot mai alienată. Dar
iată o „mostră” din cartea sa, Dulcele Lorain: „Câmpurile
unduitoare se deschid în creierul meu/ către o țintă verde./
Pentru că suntem triști rănim pământul./ Rănim pămân-
tul pentru că suntem triști./ Un băiat, odată, a scăpat din
mine/ și a alergat nebunește/ printre proaspetele brazde
întoarse/ și el putea să ucidă sau să iubească/ orbitoarele
petice de lumină/ tăiate printre afurisitele/ ramuri ale co-
pacilor pe moarte/ și el putea să ucidă sau să iubească pri-
vighetoarea.” (Meditație la La Grange)

Charles Simic este cotat de către critica literară drept una
dintre cele mai reprezentative voci ale liricii americane din
ultimii 30 de ani.

Născut în fosta Yugoslavie, în 1938, a emigrat cu părinții
în America pe cînd era adolescent. Volumele sale de poe-
zie, dintre care enumerăm Dezmembrarea liniștii, Întoarce-
rea într-un loc luminat de un pahar cu lapte, Cosmologia lui
Charon, Dansuri clasice în sala de bal, Buletin meteo pentru
Utopia și vecinătate, Austerități, l-au impus rapid pe scena
literară americană și i-au adus numeroase premii, precum:
Premiul Edgar Allan Poe, Premiul pentru poezie Harriet
Monroe, Premiul pentru traducere al Pen clubului ameri-
can și multe altele.

O imaginație incisivă și un stil sobru, o tematică redusă
cel mai adesea la experiența cotidianului, sau, cum îl ca-
racterizează Mark Stand: „Poemele sale relevă o claritate
esențială, forma și proprietățile unei lumi pe care o inven-
tăm în secret și care ne marchează viețile în intensitatea
lor maximă și pe care prea des o negăm iindcă e mai reală
decît orice ne este nouă dat a cunoaște.”.

Poeziile sale, aș adăuga eu, există în acel spațiu miracu-
los și atît de tentant, cuprins între viața noastră cea de
toate zilele, strălucirea amintirilor și imaginație. Lumea lui

ASTRA / 1-2, 2016
http://www.revista-astra.ro/literatura/

Jurnal american

86

LILIANA URSU

Prin librăriile americane



Simic e făcută din cele mai obișnuite întâmplări trezite de
cele mai neobișnuite vieți, precum în aceste două poezii
pe care vi le oferim: „Pentru că întreabă de ce ceva/ E mai
mult decît nimic?/ Profesorul îl trimite pe micuțul îndrăzneț/
La director./ Din păcate, școala n-are încă un director./
Există doar un Rege Minos și labirintul său,/ și bineînțeles,
Philemon, care aproape moare de râs/ Cînd vede un măgar
mâncând smochine.” (Copilăria lui Parmenide); „Într-o
seară gri,/ dintr-un secol gri,/ am mâncat un măr// Micuț,
acru/ De culoarea lemnului de foc/ Pe care mai întîi l-am
șters/ De mâneca hainei.// Apoi mi-am întins picioarele/
Cît am putut/ și mi-am spus/ de ce n-aș închide ochii
acum/ înaintea târziului buletin de știri/ și al celui despre
vreme.” (Istorie)

Unul dintre evenimentele ce au făcut celebră în întreaga
Americă Universitatea de Stat din Pennsylvania este com-
punerea unei simfonii unice în felul ei pe versurile celor mai
cunoscuți poeți care și-au legat destinul de această univer-
sitate, precum eodore Roethke, Bruce Weigl, Emily
Grosholz, Robert Lima și alții. Simfonia corală aparține
compozitorului Bruce Trinkley și e cunoscută sub numele
de Laurii muntelui. Ea cuprinde 65 de poezii pentru 13
grupuri corale și 8 ansambluri de instrumente.

Compozitorul mărturisește că modelele sale au fost co-
rala Frostiana de Randall ompson pe șapte poeme de
Robert Frost și Nopțile de vară de Hector Berlioz, un ciclu
coral eclectic pentru mai multe voci.

Raymond Carver, supranumit și Cehovul Americii, a
fost, este și va i și un poet pe măsura prozatorului atît de
admirat. Filmele realizate după nuvelele sale au fost reali-
zate de mari regizori precum

Robert Altman și Alejandro Gonzales Inarritu. Primul
a fost autorul ilmului Short Cuts în 1997 iar al doilea a
realizat ilmul inspirat tot de Carver și intitulat Birdman –
distins cu premiul Oscar, cel mai râvnit trofeu al ilmului
american.

Dar azi aș vrea să mă opresc asupra poetului Raymond
Carver, oferindu-vă un poem antologic: „Următorul poem
pe care îl voi scrie va avea lemne de ars/ chiar în inima lui,
lemne atât de negre,/ de afumate încît prietenul meu își
va scoate mănușile/ și-mi va spune: „Poartă-le cînd mânu-
iești/ lemnele acelea.”. Următorul poem/ va avea noaptea
în el și toate stelele/ din emisfera de vest și o imensă în-
tindere de apă/ strălucind pînă foarte departe sub o lună
nouă./ Următorul poem va avea un dormitor/ și o sufra-
gerie doar pentru el, un acoperiș din cristal/ un pat, o masă
și scaune lîngă fereastră,/ o vază cu violete culese numai
cu o oră înainte de prânz. / Va i o lampă aprinsă în urmă-
torul poem/ și un șemineu în care buturugi negre/ de brad
vor strălumina, înghițindu-se reciproc./ Oh, următorul
poem va arunca scântei!/ Dar nu va i nici o țigară în acel
poem./ Mă voi i apucat de fumat pipă.” (Pipa)

Vitrine atrăgătoare cu Homer alături de Hemingway
sau de Tess Gallagher, de Pessoa, de Ahmatova sau de
splen-dide albume de artă, librării celebre precum City
Lights din San Francisco sau Rizzoli din New York sau
mici librării de cartier ascunse printre cafenele, puburi și
reclame, iată o lume incitantă și odihnitoare a Americii de
azi. Așa încât m-am gândit să im oaspeții celei mai mari
librării din SUA: Barnes and Noble. A luat iință la New
York în 1931, pe strada 14, în Manhattan. Între timp s-a
extins în întreaga Americă, iar în New York în alte șapte
spații, toate situate în inima Manhattan-ului și cu specia-
lizări în diverse domenii. Astfel, librăria de pe strada 14
oferă cărți și manuale de drept, de medicină, de inginerie
și peste mii de titluri din domeniul informaticii.

Librăria Barnes and Noble din Piața Astor, din apro-
pierea boemei literare a Village-ului newyorkez, este locul
de întâlnire al scriitorilor, mai cu seamă al poeților, al ar-
tiștilor. În apropierea acestei librării au trăit și scris poeții
W.H. Auden, Walt Whitman, Edgar Allan Poe și Allen
Ginsberg. Săptămânal au loc aici recitaluri de poezie care
umplu pînă la refuz librăria. În Union Square, o altă libră-
rie Barnes and Noble, plasată într-o clădire la fel de celebră
care acum o sută de ani, găzduia cele mai mari edituri și re-
viste din SUA. Aici circulau manuscrisele lui Mark Twain,
Henry James și Herman Melville.

În Chelsea, pe 6th Avenue, colț cu strada 22 se ală li-
brăria specializată doar în fotograie, modă și design, un
adevărat paradis al vizualului. Iar la Rockefeller Center pe
5th Avenue e librăria Barnes and Noble specializată în
cărți de artă și de arhitectură. Elegante albume Matisse, Seu-
rat, Botticelli sau Breughel stau alături de albumele cu cele
mai fantastice opere ale arhitecturii contemporane semnate
de Rem Koolhaas, Frank Lloyd Wright sau James Renwick.

Există însă o librărie care m-a impresionat în mod deo-
sebit, ca și orașul ce o găzduiește, San Francisco. 

Ascunsă romantic în cartierul chinezesc printre cafenele,
baruri, restaurante, librăria City Lights e unică prin atmos-
fera ei, prin camera Poeziei, prin poeții ce i-au dat viață.
Ea este creația lui Lawrence Ferlinghetti și și-a sărbătorit
peste o jumătate de veac de existență (fondată în 1953).
A fost locul în care și-au încrucișat pașii și destinele și căr-
țile cei mai buni scriitori ai generației Beat.

În 1955, poetul Lawrence Ferlinghetti creează o editură
– „City Lights Publishers” –, devenită și ea celebră mai ales
prin colecția de poezie, cartea de buzunar, Pocket Poets
Series, în care au apărut cele mai prestigioase nume ale
poeziei americane. Nesfârșita și fascinanta conversație
între carte și cititor continuă cu succes și aceasta se dato-
rează și acestor librării enumerate mai sus, adevărate plăci
turnante ale marii literaturi. Cât despre Lawrence Ferlin-
ghetti, el trăiește la New York și, în ciuda celor 97 de ani
ai săi, continuă să scrie și să-și publice cărțile. Dar ce este
pentru un veteran al literaturii poezia? Răspunsul vine
simplu, iresc: „Poezia este umbra aruncată de felinarul
aprins al imaginației noastre”. 
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Sunt la o răspântie. A propos de teorie, desigur. 
Nu-i vorba numai despre teoria literaturii versus teorii

în umanioare sau măcar aplicabile umanioarelor, ci despre
ce-aș numi discursuri teoretice estetice și discursuri teore-
tice „globale”. Primele sunt cele care fac parte din ceea ce se
numea ilozoie continentală și ethosul lor provine dintr-un
umanism idealist propovăduit în Europa occidentală. Cele
din urmă sunt deschise către toată lumea în măsura în
care, prin travaliu metodologic în primul rând, această lume
poate i integrată. Fluidizarea disciplinelor înaintează în
același timp cu adâncirea lor și cu apariția altora, noi – în
funcție de cantitatea de informații în creștere și de articu-
lațiile dintre seriile de informații. Deleuze avea dreptate,
în anii 1970, doar că nu-i vorba de rizomi – adică de anar-
hie – ci tot de arhitecturi epistemice. Care se complexiică.
Dar, spre deosebire de anii 1940-60, nimeni nu mai vrea
să creeze o mathesis universalis abstract, să unească poezia
și matematica (în ideea că sensul se ală oricum în cer, ie
el al metaforei sau al numărului), ci să prescrie o practică
de cunoaștere care să nu piardă din vedere tocmai practi-
cile (de cunoaștere și de putere) pozitive și datele empirice. 

Pe de o parte, există în urma mea o activitate de lectură
și critică literară. Literatură franceză, apoi French theory, apoi
Roland Barthes. La început, numai lectură francofonă.
Mai apoi, odată cu French theory, lectură mixtă, franceză
și engleză. Teoria literară franceză s-a consacrat pe scena
post-structurală, orice va i însemnând ea, în America.
Ceea ce a venit în urma ei, de pildã un Jacqus Rancière, a
trecut și trece neapărat printr-un teatru politic și, din ce
în ce mai mult, prin cel al artelor spectacolului, ilm, arte
vizuale. În bibliograia anglo-saxonă, numele mari sunt
mult mai puține, sau măcar mai puțin impozante. O
groază de cărți despre Derrida, de pildă, în engleză, dar
nu știu cum l-aș putea citi chiar pe Derrida în engleză. Nu
știu cum scriitura lui, în engleză, ar face sens pentru mine.
În engleză, se scrie foarte mult despre – antologii, readers,
digests, enciclopedii, în vreme ce textul de autor poate i
desigur citit și în engleză, doar că distribuția lingvistică e
mult mai variată. Imersiunea, pentru o perioadă, în amba-
lajul numit French theory, s-a vrut din partea mea o încer-
care de a găsi răspuns la întrebări pragmatice în legătură cu
mizele unor discursuri: hermeneutica deconstrucționistă,
sau estetica nietzsche-post-kantiană a lui Lyotard, sau supra-
materialismul deleuzian și, într-o mai mică măsură, epis-
temologia foucaldiană. Răspunsuri nu la întrebările pe care
iecare dintre acești ilosoi și le punea, ci la mizele lor: de ce
aceste întrebări și nu altele? Toate aceste patru discursuri

– le mai putem adăuga altele, dar n-are rost – erau citite în
franceză (mai ales) și erau scrise, cum ar zice Barthes. (Cul-
mea, Barthes am citit mai târziu). Erau realizate și ca obiecte
artistice. Cunoașterea nu se putea exprima printr-un dis-
curs care, el însuși, să nu ie primit în paradigma estetică. 

Când i-am citit pe Sylvère Lotringer, pe Sande Cohen,
pe Richard Rorty și pe alții pe care i-am uitat, am alat lu-
cruri despre cum discursurile francezilor au fost ascultate,
înțelese și preluate în Statele Unite. Am alat lucruri prin
care discursurile francezilor au fost re-contextualizate. De
fapt, mai degrabă numai contextualizate. Pentru că, înainte
de asta, când le citeamen soi, în facultate și post-facultate,
ele nu veneau, în mintea mea de lector fraged, din nimic.
Deus ex machina, ca o poezie. Am mai avut apoi o revelație
contextualizantă, și anume atunci când am citit volumul
cinci (V) din Studia Phaenomenologica (editat de Cristi
Ciocan) consacrat traducerilor lui Sein und Zeit în toată
lumea. Majoritatea textelor erau în engleză și germană (in-
accesibilă mie). Am înțeles că există mize ale lui Sein und
Zeit alate în afara intențiilor autorului. Că iecare loc își
are împrejurimile lui, pe fundalul cărora face sens. 

Povestea a continuat odată cu lectura lui Peter Sloterdijk,
un alt autor – de data asta tradus, dar tot în franceză – al
teoriei frumoase, al teoriei ca obiect estetic. Eram tot acolo,
în același punct în care admiram teoria – și asta se întâmpla
pe la mijlocul anilor 2000. Era epoca în care încă mai cre-
deam că Ontologia politică a lui Martin Heidegger e o
încer-care de hermeneutică – au ras du texte – a Ființei și
timpului, și nu un alt mod de a contextualiza un text de
granit. Textelor în engleză despre French theory le-am dat
o întrebu-ințare într-un articol scris în 2009. Până atunci
a ținut vraja, neruptă.

***

N-aș vrea să spun că lucrurile ar i continuat la fel dacă
nu m-aș i apucat de studii de televiziune. În aceeași peri-
oadă, descopeream world literature, pe care e greu să o
practici în franceză și în orice altă limbă în afara englezei.
Cum poți face world literature în franceză, când instituția
academică franceză nu a considerat oportun să recupereze,
de pildă,nici măcar ilosoia africană francofonă – un alt
fel de teorie – și i-a lăsat pe Bachir Diagne sau pe Achille
Mbembe să predea în State sau în Africa de Sud? Odată
cu French Global, antologia lui Christie McDonald și
Susan Suleiman publicată în 2010, cam în același timp cu
traducerea franceză a lui Graphs, Maps, Trees de Franco
Moretti (care apare curând în românește la editura Tact),
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mi-au fost clare două lucruri: că autorii pe care-i descope-
ream nu mai făceau epocă în muzeul scriiturii alat în me-
moria mea, dar că lumea despre care scriau ei era mult mai
completă – n-aș spune vastă, pentru că spațiul vast și omo-
gen poate i doar o augmentare a aceluiași – decât cea des-
pre care citisem înainte. Că acel cadru estetic în care citeam
eu încă avea și el istoria lui.

Mă îmbolnăvisem de context, și sunt, încă. Autorii pe
care-i citeam erau de-acum un soi de reprezentanți ai po-
porului și nu de emisari ai unor îngeri sau demoni, numai
buni de admirat, imitat – aspiraționali. Franco Moretti,
Bruno Latour, Immanuel Wallerstein, oamenii ăștia scriu
în engleză – accesoriu în italiană, franceză – despre și în
cadrul unui soi de sistem. Care se poate numi ie distant
reading (în cadrul world literature), ie moduri de existență
alate într-o articulare complexă, prea complexă, aș în-
drăzni să spun, pentru a deveni numaidecât „lucrabilă”,
ie în teoria lumii-sistem, unde avem o istorie și un mod
de funcționare. În iecare dintre aceste cazuri, perspectiva
antropologică este inconturnabilă: există teren, există date
culese și asamblate, există o privire de la distanță. Dar nu
mai este vorba aici despre o abordare impersonală, în stil,
ci despre un raport de cunoaștere care articulează nu doar
o referință aleasă (o anumită lume – așa după cum artistul
își alege un obiect) și autorul-ca-spirit-universal, ci lumea
în complexitatea, cantitățile și practicile din care se com-
pune, dintr-un autor (ca enunțător) care o locuiește și
dintr-o rațiune care încearcă să dea sens raportului. 

Există stil în cazul discursurilor teoretice de tip global?
Întrebarea putea i formulată și altfel – dacă mai e nevoie
de stil, dacă stilul și instituționalizarea discursului care-l
aplică au legătură – dar problema e aceeași: de ce citim
Moretti, cel din e Bourgeois, sau cum citim Moretti în
raport cu Foucault cel din Cuvintele și lucrurile? Îmi pu-
sesem deja problema în timp ce-l traduceam pe Latour.
Cred că există niște indicii ale unui stil caracteristic dis-
cursului teoretic „global”. Personalizare, în primul rând,
asumarea enunțiativă a eului auctorial ca eu-martor, nu ca
eu-sinteză. În discursul global, cel care vorbește este un
observator de date empirice care, după suicient travaliu,
se apucă de montaj. Moretti a cules date despre romane
publicate în limba engleză vreme de două secole și a citit
studii despre literaturi regionale și naționale. Latour a fost
exeget biblic, antropolog și sociolog al științei, a lucrat în
laborator, dar a citit și marile cărți de ilozoie continentală
ale secolului trecut (mă rog, pe unele). Wallerstein a citit
istoria economică și culturală a modernității europene. 
Niciunul dintre cei trei nu propune o nouă teorie despre
lume, ci un context mai – cum să spun – mare. Apropiat
de contururile lumii globale, de cercul globului. Și integrat
cronologic în ceea ce se cheamă modernitate, adică în po-
vestea lumii occidentale care începe odată cu prima indus-
trializare culturală, cea a tiparului. Moretti nu va vorbi
numai despre literatură, după cum Wallerstein nu vorbește
doar de economie, iar Latour despre știință. 

Tot acest showcase de date și relații cere un stil eicace.
Dacă putem vorbi despre un stil post-fordist și în același
timp post-modern, global dar personal, contextual dar
mereu redus, ca un reminder sau ca un disclaimer, la enun-
țător, acesta este stilul global. Un stil actual și perisabil în
același timp, a cărui limpezime depinde de prezența refe-
rințelor în mintea cititorului: stilul unei opere-în-facere,
dar nu în scopul de a acorda preeminență facerii asupra
făcutului, ci de a măsura dependența dintre valoarea teo-
riei și practica la care se referă. Nicio teorie fără practică
aferentă – acesta este imperativul nou al adevărului. Prac-
tica, de iecare dată când se modiică, cere modiicări în
teorie. Lucrările celor trei mari autori sunt un fel de teo-
rii-în-mers, care se schimbă din mers, din mersul practicii.
Memorabil nu mai e tropul, ci nodul de articulare a date-
lor. Tratamentul informației este memorabil, ca și jocul
patosul descoperirii. La fel ca Levi-Strauss – dar el vorbea
despre departe-atunci –, Moretti, Wallerstein și Latour fac
un lego teoretic din piese pe care nimeni până la ei nu le
mai adunase la un loc. Piese cu care se jucau, separat, diverși
specialiști. 

Concluzie? La repezeală, aș spune așa: nicio teorie fără
cercetare de teren și fără colecția ei de date la care va i ra-
portat discursul. Viitorul metodologic al cunoașterii este
– în umanioare cel puțin – o nouă antropologie. Prefața
lui Patrice Maniglier la Modurile de existență ale lui Bruno
Latour (editura Tact, 2016) vă va da detalii.
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I. Primul consens social postbelic
Un război mondial e o experiență traumatizantă la nivel

social, iar orice astfel de experiență devine utilă ulterior.
Pentru cei care au trăit războiul, el a devenit o sursă de
consens prin opoziție. Prin opoziție la dictatura nazistă, ia
naștere consensul în favoarea democrației politice. Prin
opoziție la încălcarea drepturilor civile de către naziști, ia
naștere un consens în favoarea acelor drepturi.

Acestui nivel de consens i se adaugă un altul, mai larg,
devenit evident cu mult înainte de război și care continuă
să se manifeste și după: cel în favoarea modernității eco-
nomice. Capitalismul industrial e perceput ca legitim, iar
modelul de organizare a irmei de producție devine un
model asumat și în alte domenii. Cooperarea are loc, pre-
tutindeni, prin organizare ierarhică și control de sus în jos. 

Modelul ierarhiei raționale e preluat inclusiv la nivel fa-
milial. Diferența tradițională de roluri se transformă într-o
diferență pe modelul diviziunii muncii dintr-o unitate de
producție. Bărbatul nu mai e capul familiei – ci „directo-
rul” ei, femeia nu mai e „stăpâna casei”, ci „directorul de
achiziții” și așa mai departe. Pe scurt, ierarhia tradițională
se păstrează, dar este reformulată în termenii unei ierarhii
raționale speciice irmelor moderne de producție. În datele
ei fundamentale, o astfel de lume continuă să ie profund
autoritară. E suicient să vezi orice ilm al lui Bergman ca
să înțelegi asta.

Acest autoritarism rațional a creat și premisele mono-
culturalismului postbelic: ideea că ierarhiile raționale tre-
buie respectate și că inserția în ierarhie se face pornind de
la nivelul de jos și respectând cu strictețe regulile ei.

În ine, cea mai mare noutate postbelică o constituie in-
tegrarea proletariatului industrial în corpul politic al nați-
unii. Iar asta a presupus trecerea de la recunoașterea
drepturilor politice și civile ale muncitorimii industriale
(care avusese deja loc după Primul Război Mondial) la re-
cunoașterea unor drepturi economice și sociale speciice
acestei categorii – în principal dreptul la grevă, la organi-
zare sindicală, la negocieri colective (prin intermediul sin-
dicatelor) și la un nivel de trai decent.

Pe scurt, consensul social postbelic s-a format în jurul
următoarelor elemente: democrație politică reprezentativă,
cu drepturi politice și civile recunoscute tuturor, drepturi
economice și sociale centrate pe proletariatul industrial,
capitalism industrial, monoculturalism și autoritarism rați-
onal (cooperare prin coordonare pe verticală).

Privit cu atenție, acest consens este unul de stânga. Nu
doar prin integrarea proletariatului în corpul politic, cât
mai ales prin asumarea solidarității ca valoare fundamen-
tală. Și e normal să ie așa atâta vreme cât efortul de război
a fost unul colectiv, iar eforturile colective tind să genereze
solidaritate. În ultimă instanță, valorile fondatoare ale lumii
postbelice sunt solidaritatea și disciplina.

Din perspectiva asta, epoca postbelică a reprezentat pe-
rioada de glorie a vechii stângi muncitorești, dominată po-
litic de laburiști, de socialiști și de social-democrați. Pentru
a rezista, partidele de dreapta au trebuit ca la rândul lor să
integreze solidaritatea ca valoare fundamentală în doctri-
nele lor.

II. Sfârșitul consensului postbelic 
Experiențele primei generații postbelice s-ar i putut

perpetua pe o durată indeinită prin crearea de narațiuni
simbolice transferate intergenerațional. În fond, ăsta e mo-
delul prin care orice consens social se menține pe durate
lungi: dacă nu intervine nimic care să delegitimeze respec-
tivele narațiuni, consensul social se transferă de la o gene-
rație la alta cu modiicări mai degrabă nesemniicative. De
exemplu, până la apariția tiparului, a noilor descoperiri
geograice și a noii astronomii, nimic nu a delegitimat la
modul serios narațiunea feudală a ierarhiei naturale, con-
sințite de Dumnezeu și de tradiție. Iar odată cu revoluția
industrială, această narațiune a devenit imposibil de crezut.

La fel, dacă nimic semniicativ nu s-ar i întâmplat, am
i trăit și astăzi în limitele date de consensul postbelic.
Doar credința în marile narațiuni simbolice face posibil
consensul social pe termen lung. 

Ce s-a schimbat, așadar? În primul rând, dintre elemen-
tele consensului postbelic, autoritarismul rațional – și, prin
el, monoculturalismul – a fost primul contestat. O nouă
generație, fără experiența directă a războiului dar cu expe-
riența directă a bunăstării postbelice, a refuzat să mai accepte
disciplina și s-a opus deschis autoritarismului rațional. In-
diferent de ideologie, mișcarea hippie, Summer of Love,
Mai 68 și toate celelalte au fost mișcări anti-autoritare. Iar
odată cu apariția acestei contra-culturi, monoculturalismul
a fost pus serios în discuție.

În al doilea rând, drepturile au prostul obicei de a i vir-
tual nelimitate – atât ca număr, cât și ca sferă de exercitare.
Lista drepturilor civile din anii 50 e mai scurtă și mai restric-
tivă decât cea din anii 70. Apar astfel drepturile femeilor,
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drepturile persoanelor LGBT, drepturile copilului. Dar,
cel mai important, apare un drept nemaiauzit până atunci:
dreptul la diferență. Solidaritatea în conformism e înlo-
cuită, treptat, cu solidaritatea în diferență.

Toate astea nu sunt suiciente pentru a pune capăt vechiu-
lui consens postbelic, la fel cum descoperirile geograice n-au
anulat prin ele însele consensul feudal. Dar sunt suici-ente
pentru a-l șubrezi, pentru a-l face vulnerabil la schimbare.

În al treilea rând, după anii 60 asistăm la o tranziție
dinspre capitalismul industrial spre cel al serviciilor. Firma
de comerț, mai lexibilă, cu o durată de viață mai scurtă,
dar mai agresivă, începe să ia treptat locul irmei indus-
triale. Iar irma comercială nu se bazează pe disciplina de
producție, ci pe noutate, pe inovație și pe capacitatea de a
seduce. Ierarhiile raționale încep să se confrunte cu tot ce
reprimaseră până atunci: cu emoțiile.

Iar când rațiunea care uniformizează e înlocuită cu
emoțiile care individualizează, când drepturile sunt mai
numeroase și iecare dintre ele are o sferă mai largă de exer-
citare și când guvernul încă nu știe cum să lucreze cu toate
astea, apare inevitabil și o neîncredere în guvern. Rigorile
necesare pentru a administra cu bine producția industrială
devin, în calitatea lor de reglementări, bariere care sufocă
noul tip de economie.

Nu doar monoculturalismul și autoritarismul rațional
sunt puse în discuție, ci și capitalismul industrial – și,
odată cu el, dreptul guvernului de a interveni în economie.
Dar și dreptul guvernului de a limita drepturi civile cerute
din ce în ce mai insistent. Dar și proletariatul industrial,
perceput pentru prima oară ca retrograd, ca forță care frâ-
nează progresul și eliberarea societății de sub rigorile unui
sistem vetust. Practic, cam de pe la mijlocul anilor 70, 
vechiul consens social e praf și pulbere, iar forțele politice
care administrează status quo-ul sunt incapabile să vadă
asta și să se adapteze la noua societate.

Iar societatea și economia din anii 70 sunt lovite de
două crize petroliere și de staglație, care pun capăt vechii
lumi și fac posibilă revoluția neoliberală.

III. Noul consens neoliberal
Consensul neoliberal s-a conturat în jurul următoarelor

elemente: democrație politică reprezentativă, cu drepturile
politice deja consacrate, cu o listă mai numeroasă de drep-
turi civile, capitalism de tip laissez-faire (un capitalism cen-
trat pe servicii, preponderent comerciale și inanciare),
neîncredere în stat (și în particular în guvern), neîncredere
față de drepturile economice (cu excepția dreptului de pro-
prietate și a dreptului de inițiativă economică) și față de
drepturile sociale (combinată uneori, dar nu în mod ne-
cesar, cu conservatorism social) și multiculturalism (inter-
pretat mai ales ca pluralism al stilurilor de viață).

Cuvintele de ordine au devenit: privatizare, deregle-
mentare și dezimpozitare (în special dezimpozitare a succe-
sului și transferare a poverii iscale de pe capital pe muncă).
În plan politic, noul consens a devenit rapid cunoscut sub
denumirea de „democrație de piață liberă” (free market de-
mocracy, unde „piață liberă” înseamnă de fapt „capitalism
de tip laissez-faire”).

Odată cu apariția acestui nou consens, vechea stângă a
intrat în criză, iar prăbușirea regimurilor comuniste din
Europa de Est i-a dat lovitura decisivă. De fapt, prăbușirea
regimurilor comuniste a fost interpretată ca o conirmare
suplimentară a narațiunilor simbolice generate de noul
consens neoliberal.

Dacă ne uităm cu atenție, observăm că acest nou consens
este unul mai degrabă de dreapta. Dacă valorile funda-
mentale ale vechiului consens postbelic erau solidaritatea
și disciplina, valoarea fundamentală a noului consens e li-
bertatea individuală. Disciplina e înlocuită cu responsabi-
litatea – care, în combinație cu neîncrederea față de drepturile
sociale, e interpretată reducționist și represiv: este respon-
sabilitatea celui sărac, de exemplu, să iasă din sărăcie, iar
dacă n-o face vina îi aparține în totalitate. În plus, solida-
ritatea în diversitate a primilor contestatari ai consensului
postbelic s-a transformat în toleranță față de diversitate.

Pentru a supraviețui politic, stânga a trebuit să se trans-
forme radical. Noua stângă a încetat să mai ie o stângă
muncitorească și a eliminat din discursul ei orice referire
la clase sociale și la vreun război de clasă. Din perspectiva
asta, noua stângă a adoptat un discurs universalist. Pe de
altă parte, ea a devenit susținătoarea capitalismului de tip
laissez-faire și a contribuit alături de partidele de dreapta
la destructurarea capitalismului industrial – inclusiv la dis-
trugerea sindicatelor proletariatului industrial. În ine, în
interiorul acestui consens social stânga diferă de dreapta
prin respingerea conservatorismului social, prin accentul
pus mai mult pe libertate decât pe responsabilitate și prin
sprijinirea mai accentuată a multiculturalismului (prin aten-
ția suplimentară acordată grupurilor marginale sau mar-
ginalizate și cu consecința că stânga recunoaște mai multe
drepturi civile decât dreapta).

Transformarea asta nu a fost nici ușoară, nici imediată.
Partidele și liderii politici ai noului consens vin la putere
din 1979 în Marea Britanie (conservatorii lui Margaret
atcher) sau din 1981 (republicanii lui Ronald Reagan).
Noua stângă apare și e suicient de consolidată încât să preia
puterea cel puțin 10 ani mai târziu: în 1992 (democrații lui
Bill Clinton), respectiv în 1995 (laburiștii lui Tony Blair).
Între 1980 și 1990, partidele vechii stângi muncitorești
pierd alegeri după alegeri – ceea ce, printre altele, conirmă
atât dispariția vechiului consens postbelic, cât și moartea
vechii stângi, de inspirație marxistă.
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Există în lume, „împinşi dincolo de hotarele ţării de îm-
prejurări nedrepte şi uneori dramatice, un număr de scrii-
tori care aparţin literaturii române: pentru că scriu – cei
mai mulţi – în limba română, pentru că scriu din interi-
orul unei tradiţii şi al unei culturi româneşti nealterate,
pentru că ei înşişi se consideră scriitori români”, scria Con-
stantin Eretescu (care trăieşte în Providence, Statele Unite)
în Jurnalul de emigraţie Pensiunea Dina, apărut în ţară, la
Editura Fundaţiei Culturale Române. Punctul de vedere
îi aparţine aşadar unui scriitor din diasporă. Iată ce airmă
şi unul de acasă, dar cu multe legături în timp cu diaspora
culturală românească, Aurel Sasu: „literatura (română) este
una singură la Bucureşti, New York, Madrid, Paris sau
Londra.” (v. Dicţionarul scriitorilor români din Statele Unite
şi Canada, Editura „Albatros”, 2001). Că acest Dicţionar
a cuprins în paginile sale cu prea multă generozitate şi falşi
scriitori... aceasta este o cu totul altă problemă!

Motivele pentru care mulţi dintre scriitorii români de
reală valoare care au trăit (sau trăiesc) departe de ţară nu
sunt cunoscuţi acasă aşa cum s-ar cuveni sunt mai mult
obiective decât subiective, sau obiective şi subiective în
egală măsură. Nu este momentul să le detaliem aici.

Vom începe „ex abrupto” cu un nume – aproape sigur –
total necunoscut cititorului român, Jacques Săndulescu.

Iată, pe scurt, o prezentare a sa:
A trăit o mare parte din viață în New York, departe de

lumea dezlănţuită a realităţilor româneşti, uitând aproape
cu desăvârşire limba pe care o vorbise în tinereţe, un român,
scriitor, actor și karatist de succes în Statele Unite, Jacques
Săndulescu.

De ce şi-a uitat limba, cum a scris şi cum a ajuns să aibă
succes într-o ţară care nu duce lipsă de imigranţi veniţi de
pe toate meridianele în căutare de faimă, va i vorba în cele
ce urmează.

Născut la 21 februarie 1928 la Râşnov, judeţul Braşov,
el a urmat liceul „Honterus”, iind silit să-l întrerupă brutal,
deoarece este luat prizonier, în 1945, chiar când se ala în
drum spre şcoală, şi trimis la minele din Donbas.

Despre acest tragic moment, despre viaţa din lagăr, des-
pre evadarea reuşită din 1947, ca şi despre drumul plin de
primejdii şi neprevăzut din Ucraina către Germania şi apoi
Canada şi Statele Unite va nara el în două romane – Don-
bas şi Hunger’s Rogues.

Dar mai înainte de a intra în subiectele romanelor, de
a analiza structura narativă şi de a-l urmări, alături de o
galerie diversă de personaje, pe cel care, ca erou al incredi-
bilelor aventuri, va i numit Vanya, să mai zăbovim câteva
clipe asupra autorului şi asupra acelei părţi a vieţii sale
neoglindită în irul narativ din cele două cărţi.

Aşadar, scăpat din lagăr, trăind o vreme în Germania,
Jacques Săndulescu va emigra în Canada, unde şi-a început
o carieră excepţională de luptător de karate, mândrin-
du-se mai târziu cu centura neagră. 

Pentru cei ce cunosc viaţa unor scriitori sau artişti care
au ales drumul exilului, trăind la început foarte greu, făcând
cele mai diverse munci, nu poate părea deloc surprinzător
faptul că Jacques a fost şi boxer, şi proprietar de restau-
rante, dar şi interpret pe lângă Naţiunile Unite în timpul
revoluţiei din Ungaria sau actor. Câteva ilme în care a in-
terpretat roluri diverse sunt dintre cele cunoscute în istoria
cinematograiei şi vom aminti, printre altele e Owl and
the Pussycat, Russian Roulette ori Moscow on the Hudson,
dar în cariera sa se pot aminti şi roluri în seriale TV, ca şi
numeroase secvenţe promoţionale.

Povestindu-şi viaţa de excepţie pe care i-a rezervat-o des-
tinul (secvenţe din această viaţă, desigur), iind el însuşi
una dintre nenumăratele victime ale secolului douăzeci,
Jacques Săndulescu pune faţă în faţă cele două categorii
majore din care este alcătuită specia umană. Individul, co-
pleşit de istorie, se vede fără apărare în faţa forţelor subu-
mane dezlănţuite şi, desigur, mii de destine anonime se
pot ghici aici, strivite de istoria necruţătoare.

Meritul cărţilor scrise de autorul româno-american este
că apropie oameni vii, destine particulare prin care cititorul
poate cunoaşte şi înţelege mult mai bine istoria decât din
orice tratat arid şi impersonal.
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O poveste adevărată a salvării din Gulag este subintitulat
romanul Donbas (David McKay Company, Inc., New York,
1968), în care autorul dezvăluie – spre cunoaştere şi spre
neuitare – doi ani din viaţa sa ca prizonier în minele din
Gulagul sovietic. Avem în faţă un fel de roman picaresc reîn-
viat în secolul douăzeci. Numai că... „aventura” pe care o
creează istoria apropie omul de cea mai autentică tragedie.
Romane-document, cărţile autorului demonstrează toto-
dată că viaţa întrece de multe ori cea mai bogată fantezie.
Dar care este povestea? În anul 1945, în drum spre şcoală,
tânărul de nici 17 ani este luat forţat într-o maşină şi
trimis, alături de sute de alţi prizonieri, să lucreze în minele
din Uniunea Sovietică. Romanul începe exact cu momen-
tul concret care declanşează calvarul: „Am fost arestat în
Braşov, în drum spre şcoală. Era chiar în momentul când
se lumina şi străzile reci şi cenuşii erau aproape goale. La
un colţ, lângă terenul şcolii, am văzut câţiva soldaţi ruşi
înarmaţi şi un român în civil, arătând spre cineva într-un
camion de poliţie. Ei m-au văzut şi interpretul a ţipat:

Unde te duci?
La şcoală.
Vino, va trebui să mergi cu noi într-un loc şi apoi te vei

putea duce la şcoală.”.*
Şi aşa a început totul, întreg calvarul unui tânăr care

reuşeşte, datorită forţei izice, datorită localnicilor, datorită
şansei să supravieţuiască şi să poată apoi povesti întâmplări
dintre cele mai cumplite, una dintre multiplele tragedii
declanşate de istorie. Punctul de vedere din care sunt des-
crişi cei doi ani de lagăr (doi ani de istorie personală, pe
fundal de istorie mare) este cel al adolescentului determinat
de situaţia extremă să lupte pentru supravieţuire. În afară
de întâmplările spectaculoase descrise, trecerea dinspre sim-
ple memorii către roman, ceea ce conferă cărţilor caracterul
literar şi trezeşte interesul este dubla poziţie a celui care rela-
tează. Narator şi personaj implicat, autorul se proiectează
pe sine în contextul anilor 45-47, retrăieşte intens perioada,
privind (atunci şi acum) cu mare interes omul, reacţiile lui
în faţa celor mai inedite şi tragice situaţii. Ambele romane
se constituie astfel în „documente” ale comportamentului
uman – de la ură la iubire, de la reacţii animalice la cele
mai gingaşe sentimente, de la dorinţa de distrugere la cea
irească de supravieţuire. Contrar aşteptărilor, multe pagini
evocă igurile unor oameni de omenie, capabili de gesturi
la care nu te-ai aştepta în condiţiile date, dar acesta este şi
mesajul (unul dintre mesaje) pe care se pare că îl transmite

autorul, şi anume acela că în cele mai cumplite împrejurări
poate i întâlnit Omul, aşa cum este şi nu aşa cum forţele
agresive ar i dorit să-l transforme. Sunt gesturi simple une-
ori, lipsite de prea mare importanţă într-o viaţă normală.

Vârsta şi dorinţa de viaţă i-au dat putere tânărului Vanya
să înfrângă cei doi duşmani: omul (cu reacţii sălbatice) şi
natura (iarna rusească), reuşind în cele din urmă să evadeze,
chiar rănit la picior şi într-o stare avansată de infecţie.

„Aventurile” relatate în cele două romane cuprind aşadar
cele mai variate şi mai insolite situaţii pe parcursul unei
perioade determinate: de la dimineaţa arestării şi până în
momentul în care prizonierul reuşeşte să ajungă în Ger-
mania alată sub control american (în primul roman) sau a
celor în care, aşteptând viza de intrare în Canada, se implica
(pentru supravieţuire) în fenomenul de „black market” (în
al doilea). 

Toate întâmplările, prin forţa lor de neprevăzut puteau
constitui suicientă materie narativă, autorul însă nu se
rezumă numai la relatare, ci întrerupe mereu derularea fap-
tică, inserând relecţii şi descriind stări de spirit. Totul îi
atrage atenţia şi, să nu uităm, aceste observaţii se fac prin
putere de rememorare. „Ochiul minţii” ajunge să „vadă”
şi ceea ce aduce subconştientul la suprafaţă. De subliniat
este totodată şi capacitatea autorului de a surprinde o ga-
lerie largă de iguri umane, extrem de diferite izic şi com-
portamental.

Ca structură narativă şi graică, cele două romane se
diferenţiază. Nouăsprezece din cele douăzeci de capitole
din Donbas se compun din scurte paragrafe, separate
printr-un rând de pauză. Fiecare dintre paragrafe repre-
zintă o idee şi toate la un loc compun un mesaj coerent.
Sfârşitul iecărui paragraf este marcat printr-o propoziţie
scurtă care are menirea să sintetizeze şi să accentueze ideea.
Stilul este simplu, direct, fără fraze de prisos, fără meta-
fore. Apar uneori comparaţii sau asocieri care subliniază o
atmosferă, un gest, o situaţie: „Am avut cinci minute să
mă uit la Dniepropetrovsk; era un oraş mare, separat la est
şi la vest de râu. Oraşul părea exact ca oamenii – aspru, urât,
rupt, gri.”.

Al doilea roman, Hunger’s Rogues. On the Black Market
in Europe 1948 (Vagabonzii foamei. Pe piaţa neagră în 
Europa anilor 1948), reia irul întâmplărilor eroului in-
credibilei şi tragicei aventuri din Donbas. Acesta este scris
oarecum diferit, mai alert, capitolele se succed nu de
puţine ori cu o tehnică a suspansului bine stăpânită. Într-o
situaţie generală în care respectarea legilor era egală cu înfo-
metarea, naratorul explică o serie de „acte” nu tocmai orto-
doxe. Cumplita şi nesfârşita foame – consecinţă a războiului
– nu numai că este sugestiv relatată (pe parcursul ambelor
romane), dar ea este resortul tuturor actelor iecăruia din-
tre prizonieri în parte. Începutul celui de al doilea roman
tocmai de aici porneşte, rezumând întâmplările din primul
şi dând astfel un sens celor ce urmează a i povestite: „Pentru
mine foamea începuse cu trei ani în urmă.”. Într-adevăr,
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spectrul foamei îşi face simţită prezenţa încă de la în-
ceputul calvarului („Gândurile mi-au fost întrerupte de o
foame ascuţită” sau „A aştepta pâinea după lucru a devenit
cea mai mare bucurie de pe lume”) şi apare ca leitmotiv, în
tandem cu frigul („Dinţii mi-au clănţănit toată noaptea”
ori „Frigul era teribil şi tremuratul ne lua toată energia.”). 

Desigur, astfel de cărţi, alate la graniţa dintre memorii
şi literatură propriu-zisă, sunt scrise pentru aducere aminte.
Se întâmplă însă, fără exagerare, ca ele să schimbe destine.
Personajul, ca şi autorul însuşi, a reuşit să iasă victorios
din lupta cu istoria necruţătoare, devenind un model de
voinţă şi rezistenţă. Astfel, referitor la Donbasul lui Jacques
Săndulescu, am citit în ziarul american „e Register
Guard”, Oregon, Sunday, May 28, 2000, următoarele:

„Este o carte grea, cu o copertă complet neagră şi colţurile
uzate de timp şi de răsfoire – multe răsfoiri. Cotorul e rupt
şi prins cu o panglică. Ea îi aparţine profesorului Steve
Hess de la «Hamilton Middle School» şi se numeşte Donbas.
Publicată în 1968 şi epuizată din 1970, ea este povestea
adevărată a unui băiat român în timpul celui de al II-lea
război mondial, care a fost trimis într-un lagăr de muncă
de către trupele ruseşti care au invadat România. În 1972,
Steve Hess era un profesor de 30 de ani de la liceul 
«Cascade Junior» când bibliotecarul şcolii i-a recomandat

Donbas. Hess a citit-o în iecare an de atunci la orele lui
de literatură şi istorie la trei şcoli. Şase mii de elevi au auzit-o!

Această carte este despre voinţa de supravieţuire, despre
uman şi inuman, despre curaj şi compasiune.”.

Despre toate acestea au citit sau au ascultat elevii şi,
printre ei, s-a numărat şi un anume Josh Overton, un ado-
lescent certat cu şcoala. Până într-o zi când, alând cu sur-
prindere că povestea era adevărată, l-a căutat şi l-a întâlnit
direct pe eroul acestor întâmplări. Viaţa lui s-a schimbat
radical. 

Concluzia ziaristului care relata întâmplarea era şi că
aceasta demonstrează şi „conirmă valoarea nepieritoare a
cărţii.”.

Din păcate, scrise în engleză, Donbas şi Hunger’s Rogues
sunt necunoscute cititorului român. Anunțăm pe această cale
că anul viitor Donbas va apărea și în versiune românească
la prestigioasa editură Nemira (traducere: Mihaela Albu și
Michael Petrescu). Aceasta se va constitui astfel într-o re-
cuperare necesară pentru cultura noastră, aducând acasă pe
unul dintre reprezentanţii săi importanți din diasporă.

*Traducerea fragmentelor citate ne aparţine
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Autoreferenţialitatea dadaistă se dobândeşte cu riscul
pierderii coerenţei tradiţionale şi moderniste, a unităţii şi
a muzicalităţii eufonice, dar se compune prin discursivi-
tatea modernităţii prozaice asumate ironic şi autoironic,
spectacular, în pluralitatea genurilor făcute să conlucreze
în poemele simultane, în orchestraţiile fonetice performate
de Tzara, Huelsenbeck, Ball, în poemele-desene ale lui 
Picabia, în fotomontajele lui Heartield, în manifestele-
poem-spectacol ale mentorului român. Crezul acestuia
este expus undeva într-o notă despre poezie, parcă ascuns
de privirile neoiţilor: 

„A i sever şi crud, pur şi cinstit faţă de opera ta în
pregătire pe care o vei aşeza printre oameni, noi orga-
nisme, creaţii care să trăiască în oase de lumină şi în
formele fabuloase ale acţiunii (REALITATE).

Restul, numit literatură, este dosar al imbecilităţii
umane pentru orientarea profesorilor ce vor veni”
(1996, p.80).

La fel ca în manifeste, sunt prezente aici conştiinţa
transformării polemismului şi a culturii negaţiei în modele
culturale, de aceea autorul face separaţia vehementă artă
dada – literatură, acordând celei din urmă sens peiorativ,
denigrând inclusiv practica didacticismului şi a criticii aca-
demice, care transformă operele în cadavre pe o masă de
disecţie (imaginea îi aparţine lui T.S. Eliot, Funcţia criticii).

Dacă opera modernistă, prin Mallarmé şi Valéry, Whitman,
Pessoa şi Ezra Pound, Montale şi Ponge, devine autorefe-
renţială graţie acţiunii de intensiicare a valenţelor relexive
ori tranzitive ale limbajului, opera dadaistă este autorefe-
renţială chiar dincolo de limbaj, în absenţa gramaticii sau
a unei normativizări autoimpuse poetic. Poemul dada îşi
conţine critica semnelor şi se dezvoltă din aceasta, căci lim-
bajul, desconsiderat şi condamnat la starea generalizată de
haos, nu mai comunică decât falsitatea. Cuvântul nu mai
reprezintă revelarea adevărului, ci instrumentul minciunii,
iar conştiinţa degradării codurilor readuce în discuţie de-
părtarea de vârsta cratyleană a semnelor şi, totodată, o

posibilă întoarcere (rizibil)-nostalgică la condiţia originară
a verbului. Distrugerea, în concepţia dadaistă, are sens în
măsura în care se apropie în negativ de momentul poten-
ţialei remotivări a semnelor lingvistice. Fără a trăi orgoliul
creator al unei noi geneze, Tzara şi Ball redescoperă vir-
tuţile latente ale unui logos incantatoriu, asemantic, dar
ritmic, apropiat de limbajul trans-raţional speciic zaum-
ului, un logos transparent şi autoreferenţial în care nomi-
nalia sunt realia. „Gândul se naşte în gură” (Tzara) sau
limba ia un corp sonor în care semantismul reductiv, raţio-
nalist nu mai are loc: „Am inventat un nou fel de versuri,
versurile fără cuvinte”, airmă Hugo Ball, care, luându-şi
acţiunea poetică în serios, o scoate de sub lumina glumei
şi o aşează sub aceea a „incantaţiei religioase”: „Noi revenim
la alchimia profundă a cuvântului, noi abandonăm cuvân-
tul, apărând astfel poeziei ultimul său domeniul sacru. Noi
renunţăm să facem poeme de mâna a doua” (apud Fauchereau,
1976, p. 237). Revenirea la starea primordial-magică a cu-
vântului se realizează prin reîntemeierea valenţelor mistice,
a calităţilor simbolice ale acestuia, dincolo de „trăncăneala
(...) încurajată de administraţia poştelor (...) de monopolul
tutunurilor, de companiile feroviare, de spitale, de între-
prinderile de pompe funebre şi de fabricile textile (...) de
cultura familiară şi de ultimul papă” (Manifest despre amorul
slab şi amorul amar).

Dimpotrivă, pentru Tzara, modul de a reacţiona la
decăderea limbii în stadiul vulgarizat al „lecărelii” este toc-
mai împrumutul mecanismelor acesteia şi adaptarea ca-
pacităţii lor de operare până la graniţele absurdului, atingând
indicibilul prin bolboroseala poemelor simultane ori căutând
să surprindă inexprimabilul în poemele onomatopeice, în
poemele negre sau în poemele-acţiune. Tzara precizează,
în binecunoscuta formulă a autoderiziunii, că trăncăneala
devine un mod universal de existenţă, un mijloc de auto-
deinire a modernităţii capitalist-burgheze, culminând cu
„forma sub care se înfăţişează ea cel mai adesea”: Dada.

Blasfemia şi autodesiinţarea ironică sunt modelele da-
daiste ale compunerii propriei identităţi, practicile fonda-
toare ale unui nou discurs cultural, revitalizat, şi modurile
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de întemeiere a unei noi estetici. Ele vin pe o ilieră a cul-
turii europene laice, de la Arhiloh şi Aristofan la Villon,
Chaucer, Boccaccio şi Rabelais, scriitori care impun o cul-
tură a blasfemiei ce „recunoaşte trivialitatea, bufoneria,
burlescul drept însemnele unei mari arte” (Compagnon,
2002, p. 34). În aceste date ale subversiunii transgresive se
înscrie, prin Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, Nietzsche
şi demersul lui Tzara a cărui viziune impertinent-ludică,
umoristic-grotescă asupra lumii nu vizează doar pângărirea
culturii înalte, ci mai ales „reîntinerirea” ei, prin carnava-
lesc, prin inluxul de râs şi de vitalitate, de ironie şi umor:
„Eu respect toate convenţiile: a le suprima ar însemna să
creăm altele, fapt care ne-ar complica viaţa într-un chip
dezgustător. Nu s-ar mai şti ce este chic şi ce nu: dacă să
iubim copiii din prima sau din a doua căsătorie.” Folosirea
clişeelor ca material estetic deţine în proiectul dadaismului
rolul indisciplinator în esenţă, căci a acorda supremaţie
convenţiilor, evident în sens ironic, înseamnă a le demisti-
ica, a le face să funcţioneze răsturnat, cu aparenţa savan-
teriei, instituindu-se arta ireverenţioasă a blasfemiei.

Fiecare formă a atacului dadaist, particularizată într-un
manifest, contribuie la „campania devalorizării operei de
artă”, fie că se cultivă discursul ambivalent, al farsei şi 
al ironiei, fie că sunt căutate modele retorice aparţinând

sintaxei emfatizate a reclamei sau structurile expresiv-dra-
matice ale gestualităţii carnavaleşti. Conştient de efectele
acestei campanii care înzestrează discursul de avangardă
cu forţa negativităţii, Tzara face din polemism o reacţie
fără obiect, airmând că sensul acestuia „nu este de ordin
descriptiv sau explicativ, ci inclus în concepţia însăşi a
obiectului ce rezultă din acesta, în acelaşi mod în care
demonstraţiile heracliteene sunt acte ce aparţin unui pro-
ces neîntrerupt. La baza acestei viziuni se ală un fel de
umor care, nici alb nici negru, este o turnură a spiritului /
o întorsătură de spirit, o manifestare a veritabilei virtua-
lităţi a lucrurilor, o manieră dezagreabilă de a le reprezenta”
(1982, p.355). Airmaţiile prin care Tzara deineşte dadais-
mul ca atitudine „contra artei” (Dada contre l’art, dedicat
lui Hugnet, text prin care prefaţează antologia acestuia)
au valoare atât în sens legitimator, ele motivând „anga-
jarea” nihilistă în destrămarea vechilor habitudini cultu-
rale, cât şi în sens autoscopic, deoarece radiograiază foarte
atent mecanismele acestui contra-sistem estetic pe care îl
generează prin obiectivarea practicilor demistiicării. De
aceea ruptura, polemismul, atacul, fronda nu mai sunt doar
nişte stări ce articulează psihologia grupului, ele nu mai
au doar funcţia mobilizatoare, de componente atitudinale
în complexul asigurării identităţii culturale, ci devin ele
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însele obiecte ale spectacolului, fără o funcţie practică, fără
un scop anume.

Această luare în posesie de către conştiinţa dada a pole-
mismului pur, ateleologic, gratuit, îl transformă – dincolo
de modul său obişnuit de manifestare, subordonat unei
intenţii de pedagogie socio-artistică, unei voinţe revolu-
ţionare – în obiect autonom, alături de şi mai ales împre-
ună cu obiectul cultural heteroclit pe care îl produce.
Instaurând o cultură a blasfemiei, până la urmă armele de
acţiune ale acesteia, gestualitatea predicativă a spiritului
dada se transformă în obiecte ce deinesc modul său de 
existenţă critic şi autorelexiv. 

De la maniere de a înfăţişa lumea, formele atacului
dadaist suplinesc însuşi atacul, ajungând la un manierism
al frondei, la „pura, inocenta, ireverenţioasa negativitate a
blasfemiei” (Compagnon, idem, p.45), care se întoarce
asupra sieşi în construcţii autosuiciente, precum micile
poeme în proză cuprinse de Manifestul despre amorul slab
şi amorul amar. „Dada e un câine, un compus, argilă abdo-
minală, nici nou, nici japoneză goală, gazometru al senti-
mentelor în globuri. Dada e brutal şi nu face propagandă.
Dada este o cantitate de viaţă în transparentă transformare
fără efort circular” (secvenţa XI). 

Poemul-deiniţie alterează însăşi logica monovalentă a
deiniţiei, alătură sintagme ce desid ordinea, însă constru-
ieşte deliberat o ordine sintactică bazată pe iregular, pe
structuri propoziţionale ce întreţin disconfortul mental,
în ciuda organizării simpliste şi aparent congruente. Un
alt exemplu, ce urmăreşte chiar de la început să sideze ori-
zontul de aşteptare şi normele reprezentării formale a 
textului, prin pastişarea metodelor de schematizare a in-
formaţiei programatice a manifestului literar, este incipitul
scrierii din 1920. În această primă secvenţă a Manifestului
despre amorul slab... se recurge la echivalenţe arbitrare care,
deşi par să matematizeze arta, o conduc tocmai la abro-
garea oricărei geometrii a sensului, uneori prin violentarea
prejudecăţilor, prin ironie şi intenţia insolitării:

„preambul = sardanapal
unu = valiză
femeie = femei
pantalon = apă
dacă = mustăţi
2      = trei
trestie = poate
după = descifrare
supărător = smarald
viciu = şurub
octombrie = periscop
nerv =
cu nu contează care confecţie parfumată, săpunită,
provizorie sau deinitivă scoasă la întâmplare, în care
toate astea să ie foarte vii.
Astfel, peste spiritul treaz al clergyman-ului ridicat la

colţul iecărei străzi, animal vegetal, imaginabil sau 
organic, totul este asemănător cu ceea ce nu-i este
asemănător. Chiar dacă nu cred asta, e adevărat, 
din clipa când am scris-o pe hârtie, iind vorba de o
minciună pe care eu am FIXAT-O ca pe un luture pe
pălăria mea. Minciuna circulă – salută pe domnul
Oportunism şi pe domnul Comod. Eu o opresc şi
devine adevăr. 
Şi astfel Dada îşi asumă funcţia poliţiei cicliste şi a
moralei în surdină”.

Autorelexive, aceste notaţii nu mai fac parte dintr-un
convenţional discurs programatic, ci veriică funcţia poe-
tică la iecare pas, avertizând că mesajul nu priveşte refer-
inţa, ci se dezvoltă pe sine ca autoreferinţă, condamnând
orice încercare de circulaţie comodă pe bulevardele sen-
sului. Astfel se obţine o autorelexivitate ce detronează va-
loarea cognitivă a logicii tradiţionale, instituindu-se împotriva
acesteia, prin ridicarea contradicţiei şi a paradoxului la
rang de principii ale facultăţii de judecată. Înşiruirea aces-
tor identităţi artiicial create aprofundează criza semnelor
şi a sensului, în acest fel Tzara demistiicând economia
funcţională a limbajului prin antrenarea lui la o nouă
formă de existenţă, autotelică, neprivată de categoriile
semniicării. Devine însă transparent stilul farsei, al încurcă-
turii, al mistiicării ca demistiicare, discursul se metamor-
fozează, traduce ultragianta dispariţie a sensului şi profanarea
oricărei relaţii explicativ-logice oferite de instanţa dicţio-
narului. În vocabularul dada cuvântul poate atrage orice
semniicaţie în vecinătatea sa disconfortantă, etalându-şi
prezenţa ca suprafaţă sau ecran în poezia enunţării, în
transparenţa agresiv sonoră şi în tranzitivitatea semantică
a... incongruenţelor.
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„Locul comun: Imperiul retoricii”, în Spiritul Europei – 
Gusturi şi maniere, vol 3, coord. Antoine Compagnon,
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p. 48-60, trad. Mihaela Zoicaş, Bianca Bentoiu

FAUCHEREAU, Serge – Expressionnisme, dada, surréa-
lisme et autres isme, I domaine étranger, Editions Denoël,
Paris, 1976

TZARA, Tristan – Oeuvres complètes, tome 5, 1924-1963,
Les Écluses de la poésie. Appendices, texte établie, présenté et
annoté par Henri Béhar, Flammarion, Paris, 1982, „Dada
contre l’art”, p.353-356

TZARA, Tristan – Şapte manifeste dada. Lampisterii. Omul
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Cel mai nou spectacol care se joacă pe scena Teatrului
„Sică Alexandrescu” din Braşov a avut premiera exact în
timpul săptămînii Şcoala Altfel, aşa că sala a fost (arhi)plină
de copii şi adolescenţi. E şi normal, şi iresc, iind vorba
de o punere în scenă a lui I.L. Caragiale, spectacol (în
primul rînd) pentru copii, intitulat D’ale lui Nenea Iancu
sau Lanţul slăbiciunilor. Dramatizarea este realizată 
de Oana Răsuceanu (după Schiţe), scenograia îi aparţine
Luanei Drăgoiescu, iar regia – lui Mihai Manolescu. 

Piesa are (foarte) multe personaje, jucate de actorii Ma-
rius Cisar, Vlad Jipa, Marius Cordoş, Maria Gârbovan,
George Custură, Ligia Stan, Mirela Borş, Oana Hui şi Relu
Siriţeanu. Maria Gârbovan interpretează – impecabil – …
opt roluri, toate memorabile, de la Micul Ftiriade la cei
cinci elevi, dar cel mai original şi probabil că şi mai com-
plicat rol e al lui Bubico. E prima oară cînd văd rolul
căţelului Bubico jucat de un actor, nu de un căţeluş.
Tînăra actriţă a lătrat în toate felurile şi a intrat în toate
stările prin care trece Bubico, s-a mişcat perfect şi i-a dis-
trat la maximum pe copiii din sală, care nu se puteau
abţine să nu chicotească. La fel de haios a fost şi rolul peda-
gogului de şcoală nouă, jucat de Marius Cordoş (care în
această piesă mai e şi conductor de tren, şi şef de gară, pri-
eten al negustorului din Cocioc – interpretat de George
Custură). Nenea Iancu (Marius Cisar), care „simte enorm
şi vede monstruos”, stă la o masă din marginea scenei şi
trage sforile de pe caruselul de la tîrgul de Moşi, care se
învîrte încontinuu, astfel aducînd în faţa spectatorilor situ-
aţii şi întîmplări ce oglindesc năravurile „soţietăţii” româ-
neşti de pe vremea lui I.L. Caragiale, dar care se potrivesc
la ix şi în vremurile noastre de tranziţie continuă. Un sis-
tem corupt din cap pînă-n… talpa ţării, cu profesori şi
părinţi imorali, caraghioşi şi foarte înapoiaţi, dar care-şi
iubesc odraslele absurd şi necondiţionat. 

O piesă şi distractivă, şi moralistă, pe care ar trebui s-o
vadă şi părinţii, şi profesorii, şi elevii, dar o recomand 
tuturor iubitorilor de teatru: cel puţin o să vă distraţi! 

Trei femei înalte e o piesă de teatru despre vîrste şi 
viaţă, despre trecerea timpului şi despre promisiuni, despre 

prietenie şi familie, despre bătrîneţe şi despre existenţa
omului în general. O piesă care se mai joacă pe scena tea-
trului braşovean şi pe care aş revedea-o, deci v-o recomand
din start. Drama este scrisă de Edward Albee, cîştigător al
premiului Pulitzer, considerat de americani unul din cei
mai importanţi dramaturgi ai sfîrşitului secolului XX,
autor al altor piese celebre: Cui i-e frică de Virginia Woolf?,
Capra sau Cine e Sylvia? sau Zoo Story…

Piesa este despre o femeie foarte în vîrstă, – jucată ex-
cepţional de Virginia Itta Marcu – bătrînă care-şi tot amin-
teşte fragmente din biograia ei, pe care le tot repetă (ceea
ce nu înseamnă doar că e vizitată de tanti-Roza-cu-scleroza,
ci şi că aceste amintiri sînt adevărate!). O ascultă – în afară
de spectatori, ireşte – Gabriela Butuc, care interpretează
rolul menajerei, şi reprezentanta casei de avocatură, rol
jucat de vestita actriţă de cinema Ada Condeescu, pe care
o cunoaştem din ilmele de mare succes Eu cînd vreau să
luier, luier şi Loverboy. Prima parte e cam monotonă, dar
actriţele ştiu foarte bine să ne introducă astfel într-o at-
mosferă realist-existenţialistă. N-am avut bătrîni în familie
care să se chinuie şi să nu poată să moară, dar am observat
în sală oameni care lăcrimau… Dar a doua parte a piesei
merita trecerea prin situaţia încordată şi dură dinainte
(care, totuşi, poate i scurtată…), aici Edward Albee folo-
sind cele două actriţe mai tinere retrospectiv, personajul
Adei Condeescu iind personajul Virginiei Itta Marcu la
douăzeci şi ceva de ani, iar personajul Gabrielei Butuc din
a doua parte e personajul Virginiei Itta Marcu la 50 de ani
(ambele nu vor să creadă că vor ajunge „aşa” şi nu înţeleg
cum se poate întîmpla aşa ceva). Toate astea se întîmplă
cînd bătrîna de 90 de ani e în comă (bătăile inimii ei iind
coloana sonoră), iar la căpătîiul ei s-a întors, după mulţi
ani de absenţă, iul ei, jucat (fără cuvinte – la propriu) de
Relu Siriţeanu. Regia îi aparţine Sânzianei Stoican, iar
scenograia – lui Valentin Vârlan. Conlictul generaţiilor
în interiorul unui singur om este minunat interpretat de
cele trei actriţe, pe care le vedeţi împreună doar în piesa
Trei femei înalte de la Teatrul „Sică Alexandrescu” din
Braşov. Vizionare plăcută şi utilă!
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Am plăcutul sentiment că suplimentul de „Literatură, arte
şi idei” al revistei „Astra” va contribui periodic, prin rubrica
„Comemorărilor” în domeniul Artelor plastice, la onora-
rea unor nume de prestigiu care nu pot şi nu trebuie a i ui-
tate. Anul 2016 este cel în care se împlinesc 100 de ani de
la naşterea lui Friedrich von Bömches (1916-2010), ca şi
de la aceea a unui pictor mai puţin cunoscut, dar a cărui
creaţie a suscitat uimire şi mult interes – Mircea Tudor
Popescu (1916-2000). De asemenea, trebuie să-i amintim
pe Eftimie Modâlcă (1936 -1991) şi Petre Matei (1936-
2011), de la naşterea cărora se împlinesc 80 de ani.
Fără îndoială că Friedrich Ritter Bömches von Boor este

cel mai cunoscut dintre cei pomeniţi aici. Născut la Braşov
la 27 decembrie 2016, a făcut studii libere de artă cu Hans
Eder, Mattis-Teutsch şi Fritz Kimm. Înrolat în serviciul
militar în 1938, a participat la cel de-al Doilea Război
Mondial până în 1945, când a fost deportat în Rusia, pen-
tru 5 ani. Devenit membru al U.A.P. din România în
1950, a fost în conducerea ilialei Braşov timp de 20 de
ani, iar în august 1978 a cerut încetăţenirea în Germania,
unde s-a stabilit deinitiv şi unde a şi încetat din viaţă. În
creaţia sa, a evoluat de la igurativ la un expresionism cu
inluenţe dramatice, apoi până la suprarealism, însă în
memoria tuturor cunoscătorilor artei sale a rămas, în
primul rând, ca un portretist de geniu („El face parte din
elita portretiştilor europeni” – ziarul „Siebenburgische
Zeitung”). Prin enumerarea câtorva personalităţi de pres-

tigiu pe care le-a portretizat, putem să apreciem renumele
de care s-a bucurat: Martin Heidegger, Krupp Wilmowsky,
Hermann Oberth, Berthold Beitz, Herberth von Karajan,
Herbert Quandt, Peter Ludwig, Philipp Jenninger, 
Hans-Dietrich Genscher, Horst Waffenschmidt etc. În
ziarul „Westdeutsche Allgemeine Zeitung”, criticul Dieter
Westecker spunea, în 1992: „În special portretele docu-
mentează siguranţa artistului de a ixa cu puţine linii irea
celui din imagine. Tablouri pline de forţă şi expresive, în
centrul cărora se ală stările suleteşti... Bömches şi-a dez-
voltat propriul limbaj de imagini. Acesta trece ca o fur-
tună, dinamic, furios peste carton şi nu se sinchiseşte de
contururile, recunoaşterea şi perfecţiunea celor prezentate.
Obiectul principal rămâne starea interioară a omului în
situaţii de excepţie.”. Acestor cuvinte, care sintetizează 
esența creației pictorului, le-aș putea alătura şi un fragment
din textul de prezentare pe care l-am întocmit pentru cata-
logul Muzeului de Artă Brașov, cu ocazia expoziţiei retro-
spective din decembrie 2006, prin care s-au sărbătorit 90
de ani de viaţă: „Exprimarea sa directă, violentă chiar, este
împărtăşită publicului prin mijloace foarte simple. Exe-
cuţia tablourilor sale nu este meşteşugărească şi rainată,
în majoritatea cazurilor artistul urmărind eicienţa comu-
nicării şi exprimând puterea de a transmite imediat şi 
şocant o idee, un conţinut expresiv care să mobilizeze su-
letele printr-o gestualitate dezordonată şi aparent necon-
trolată. Dar din iecare cadru izbucneşte viaţa, un luid
vital care este împins cu violenţă la suprafaţă, cu durere,
cu generozitate, cu spaimă, ca un avertisment direct, lucid,
asupra primejdiilor lumii.” (V. Bodea-Tatulea, Expoziţia
retrospectivă Muzeul de Artă Braşov 2006 ).

Arte vizuale

VERONICA BODEA-TATULEA

Comemorări 2016
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Un pictor a cărui creaţie a fost mult mai cunoscută în
afara graniţelor României a fost Mircea Tudor Popescu,
născut la Bucureşti în 27 iunie 1916. Licenţiat al Acade-
miei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucu-
reşti, a fost un autodidact într-ale picturii. Aşa cum airma
criticul de artă Anca Popp Scheire, „...traversând lanţul in-
luenţelor picturii impresioniste, pointiliste sau cubiste,
Mircea Tudor Popescu îşi găseşte propria personalitate
după ce va face o paralelă între intenţiile sale proprii şi
modelele artei moderne”. După cum am airmat în textul
Catalogului tipărit de Muzeul de Artă Braşov cu ocazia ex-
poziţiei retrospective din 2006, „Descoperindu-şi harul
artistic şi iubind în aceeaşi măsură şi muzica şi pictura, pe
care le-a considerat părţi ale întregului magic al artei, s-a
lansat cu inconştienţa unui posedat în această încercare de
a da formă vizibilă sunetelor, de a transforma o expresie
artistică desfăşurată în timp într-o alta, care opreşte pentru
veşnicie clipa.”. Creaţia lui este originală, deşi preocuparea
pentru înţelegerea timpului în pictură prin stabilirea unor
corespondenţe structurale cu muzica nu e nouă. Ajungând
la o formulă proprie de creaţie, „...artistul a stabilit o
echivalenţă între cele şapte sunete din muzică cu cele şapte
culori din gama cromatică şi, urmând această convenţie,
a transpus în imagini bidimensionale creaţiile muzicale
preferate din autori precum Vivaldi, Bach, Mozart,
Beethoven, Schubert, Händel etc.”. A reuşit să depăşească
constrângerea impusă de convenţia stabilită între culoare
şi sunet şi a obţinut rezultate remarcabile din punct de
vedere plastic, tablourile sale putând i apreciate şi ca
„...nişte picturi frumoase, bine realizate, care reuşesc să
transmită privitorului pur şi simplu trăiri, de la linişte şi
optimism la dramatism şi gravitate.”. 
Descoperindu-i cu încântare creaţia, analişti cu renume

au scris despre ea: articolele lui eodor Redlov, Culorile
muzicii lăuntrice, din revista „Astra” nr. 3, Braşov 1986;
Congruenţe muzicale, din revista „Arta” nr. 11-12, Bucu-
reşti 1990; Culorile muzicii şi muzica culorilor, de prof.dr.
Dan Mihăilescu, din revista „Astra”, Braşov sau cronica

Muzica şi pictura, de Anca Popp Scheire, critic de artă, 
şi Octave Scheire, profesor de istoria artei la Academia 
Anderlecht din Bruxelles, care se referea la revelaţia pu-
blicului belgian legată de creaţia acestui pictor original.

Numele pictorului Eftimie Modâlcă este binecunoscut
în Braşov şi suita de expoziţii care i-au fost dedicate, chiar
şi după dispariţia lui, a demonstrat prezenţa sa în memoria
contemporanilor, care au apreciat mereu remarcabila sa
personalitate umană şi creatoare. Născut la 3 august 1936
în Cerna, Hunedoara, şi trecut în neiinţă la Braşov în
1991, a fost studentul unor cunoscuţi artişti, profesori 
la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din 
Bucureşti: Rudolf Schweitzer-Cumpănă, Ghiţă Popescu,
Mac Constantinescu şi Gheorghe Labin. Stabilit la Braşov
în 1963, membru al U.A.P. din România din 1964, a con-
dus iliala braşoveană din 1968 până în 1990. În 1975,
Centrul Internaţional de Biograii din Cambridge i-a pu-
blicat biograia în paginile Dicţionarului de Artă Interna-
tional Who’s in Art and Antiques, ediţia a II-a. Practicând
cu egal talent şi profesionalism pictura şi desenul, şi-a creat
un stil de marcată individualitate. Artist modern prin mij-
loacele de expresie, a asimilat ceea ce era deinitoriu în
tradiţie, dar s-a înscris viguros în avangardă, experimen-
tând continuu, încercând diverse tehnici care să exprime
cât mai adecvat trăirile şi conţinutul ideatic ale creaţiei
sale. Foarte apreciat ca peisagist, a abordat natura mai
puţin interesat de pitorescul ei, neevocând-o idel, pitoresc-
idilic, ci dezvăluind structura sa armonioasă, tainica fru-
museţe şi echilibrul ei în raport cu omul. Revărsarea
somptuoasă a materiei cromatice nu poate masca mâna 
sa de excelent desenator. „Desenator înnăscut, Eftimie
Modâlcă, cu un simţ al liniei pe care a supus-o celor mai
îndrăzneţe mişcări, a practicat un desen cultivat, croit din
stilizări delicate sau învolburări expresive, exemplu de con-
cizie spontană şi siguranţă în exprimare, dovedind că de-
senul nu este o dexteritate facultativă, ci baza pe care se
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întemeiază talentul atât al graicianului, cât şi al pictorului
sau sculptorului.” (V. Bodea-Tatulea, Catalog Expoziţia
retrospectivă Muzeul de Artă Braşov, 2006). Creaţia sa a
fost apreciată de nume importante ale criticii româneşti:
Vasile Drăguţ, Dan Grigorescu, Olga Buşneag, Pompiliu
Marcea, Horia Horşia, Virgil Mocanu, Mihai Nadin, Ion
Itu, A.I. Brumaru sau Petru Comarnescu, care spunea:
„Există în arta lui Eftimie Modâlcă preţioase rezonanţe su-
leteşti şi o grijă de a construi şi compune viu şi armonios,
redând viul vieţii şi al naturii”.

Ceramistul Petre Matei s-a născut la 26 ianuarie 1936
în oraşul Buşteni şi a dispărut dintre noi la 26 noiembrie
2011, la Braşov. Licenţiat al Facultăţii de Electroenergetică
din Moscova, şi-a descoperit înclinaţiile artistice frecven-
tând cursurile Şcolii Populare de Artă din Braşov, unde a
fost îndrumat de pictorii Ştefan Mironescu şi Alexandrina
Gheţie, precum şi de prof. Kaspar Teutsch, care l-a iniţiat
în arta decorativă, respectiv în arta cera-micii. După o
frecventă prezenţă în expoziţii judeţene şi naţionale, în
1978 a câştigat Medalia de Aur cu lucrarea Case solare, la
al 18-lea Concurs Internaţional de Ceramică de la Perugia,
Italia. Fiind mereu în acţiune, participant la expoziţii de
grup, dar şi cu nenumărate expoziții personale, Petre Matei
a activat mare parte din viaţă ca inginer energetician, dar
atracţia ceramicii ca artă s-a potrivit perfect cu structura
sa riguroasă, căci, aşa cum spunea la un moment dat
criticul Mihai Nadin, „Ceramica, gen prin excelenţă al
elaborării şi al unui travaliu propriu-zis, presupune nu
numai clipa de inspiraţie şi contemplare, ci pro-cesul în-
delungat al muncii propriu-zise. Prin ceramică, încă o dată
munca se transformă în frumos şi util.”. Petre Matei şi-a
făcut un stil propriu, repede recognoscibil, compunând
spaţialităţi bazate pe o formă geometrică strictă, dodecae-
drul romboidal, forma cristalului de granat, cu care –
spune artistul – „...am modelat forme noi în ceramică,

apropiate de cele din sculptură... am căutat forme mole-
culare care, prin asamblare, în faza de pastă crudă, să per-
mită obţinerea unei ininităţi de forme, ce rezultă din
numere, cantităţi, proporţii şi rapoarte.”.
„Ceramica practicată de Petre Matei tinde să treacă din

teritoriul expresivităţii de tip artizanal către o diversitate
de funcţii strict vizuale şi, în ciuda dimensiunilor restrânse
la care a fost obligat creatorul să recurgă din motive
tehnice, simţi că locul formelor sale este într-o ambianţă
naturală, executate la o altă scară” – spuneam eu în aprilie
2006, cu ocazia expoziţiei sale retrospective de la Muzeul
de Artă Braşov. Mai toţi exegeţii creaţiei ceramistului au
remarcat trimiterea spre monumental a compoziţiilor sale,
contemplarea lor având nevoie de spaţiu şi distanţă pers-
pectivistică. Locul unora din ele ar i fost în spaţiul urban,
căci, aşa cum spunea Dinu Vasiu în 1992, artistul a con-
ceput „...un veritabil Megalopolis de construcţii minia-
tural-monumentale... privirea se roteşte în zbor de pasăre
pe deasupra unor aşezări piramidale, cubice sau sferice, de
o geometrie foarte pură, ansambluri ultraorganizate de
cuiburi ale unor spiriduşi nevăzuţi, harnici, elementar
înţelepte entităţi ale naturii”.

În inal, nu putem să nu menţionăm numele pictorului
Ştefan Luchian (1868 – 1916 ), de la a cărui dispariţie se
împlinesc 100 de ani şi din creaţia căruia Muzeul de Artă
din Braşov expune pe simezele sale câteva lucrări de mare
valoare şi notorietate, printre care Anemone sau Portretul
Saftei lorăreasa, binecunoscute de publicul nostru.
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Centrul Multicultural al Universităţii „Transilvania” a
găzduit în perioada 1-21 februarie o expoziţie de design
de carte desfăşurată anual sub forma unui proiect cultural
la inalul căruia sunt desemnate Cele mai frumoase cărţi
itinerante. Prin aceste proiecte, cărţile intră într-un circuit
național şi sunt prezentate în expoziţii în cât mai multe
oraşe din România. 

La vernisaj a participat un public de aproximativ 60 de
persoane, într-o atmosferă relaxată, cărțile iind expuse pe
mai multe mese dispuse în forme geometrice, care per-
miteau perindarea printre cărţi şi răsfoirea acestora de către
cei prezenţi. Curatorul expoziției a fost Laura Borotea/
Minitremu, iar crearea și punerea în practică a conceptului
expozițional au fost realizate de directorul Centrului 

Multicultural, Adrian Lăcătuş, în colaborare cu graicianul
George Roşu.

Marele premiu a fost acordat cărții Dear Money și designe-
rului Radu Manelici. Dear Money este un proiect editorial
complex, la care juriul a apreciat atât rigurozitatea, cât și
subtilitățile care punctează abordarea inteligentă şi ironică
a designerului în relaţie cu tema centrală – raportul dintre
artă şi bani. Conceptul editorial al lucrării aparține Ale-
xandrei Croitoru și Magdei Radu, iar cartea a fost editată
de Salonul de Proiecte. În secțiunea „Carte în ediție limi-
tată”, premiul a fost acordat lucrării Cutia, realizată de de-
signerii Sorina Vazelina și Alexandru Grigore Liteanu.
Cutia este deopotrivă o carte de artist și o carte de artă
care, potrivit argumentației juriului, a întrunit imediat
consensul membrilor juriului pentru categoria ei. Premiul
pentru tânăr designer a fost acordat de Institutul Cultural
Român designerului Radu Manelici și constă în susținerea
unei deplasări şi participarea artistului la programul unui
târg internațional de carte în străinătate. Premiul pentru
„viitorul experiment tipograic” a fost oferit de tipograia
Alutus realizatorilor cărții Rescrierea secvenței – Overriding
sequence – Nicoleta Radu, Mihai Barabancea și Nicu 
Ilfoveanu, și constă în susținerea unui exercițiu de pro-
ducție. „Premiul pentru album” a fost acordat proiectului 
subREAL (MNAC), „Premiul pentru carte pentru copii”
– cărții Praf de zâne (Mădălina Andronic), „Premiul pen-
tru ilustrație” de carte i-a revenit lui Mircea Pop, pentru
mai multe cărți editate de Editura Arthur, iar „Mențiunea
specială a juriului pentru concentrat de România” a fost
acordată proiectului editorial RO-KIT. „Premiul pentru
ilustraţie de carte” i-a fost acordat lui Mircea Pop pentru
ilustrarea originală și captivantă a mai multor cărţi, din
colecţii diferite, cu abordare diferită – Bohumil Hrabal,
Lecţii de dans pentru vârstnici și avansaţi, Editura Art; Şi 
v-am spus povestea aşa. Aventurile cailor năzdrăvani reme-
morate de ei înşişi, Editura Arthur; Scott O’Dell, Insula
Delinilor Albaştri, Editura Arthur; Scott O’Dell, Tabăra,
Editura Arthur.

Expoziţia de carte reprezintă o oportunitate de delectare
şi informare, atât pentru publicul interesat de transpu-
nerea ideilor din texte în formă graică, cât şi pentru de-
signerii şi graicienii din România. 

Intersectarea acestei selecţii de cărţi cu alte evenimente
organizate la Centrul Multicultural – expoziţia de artă şi
design Art Tandem, alături de concertele şi recitalurile de
jazz sau muzică clasică instrumentală susţinute la sfârşitul
iecărei săptămâni –, au asigurat atât o promovare optimă
pentru cărţile itinerante, cât şi un număr rezonabil, în
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unele zile chiar peste aşteptări, de vizita-
tori. Art Tandem (5-28 feb.) a fost mai
mult decât o expoziţie, o îmbinare de
arte – pictură, sculptură, muzică, fotogra-
ie, design – organizată la nivel tematic
şi conceptual de coordonatorul Asociaţiei
Depoul de Artă Urbană, artistul şi foto-
graful Dan Oprea. Depoul de Artă Urbană
poate i deinit ca un „laborator de artă”
independent, în care un grup de artişti,
arhitecţi, designeri, iubitori şi consuma-
tori de cultură implementează proiecte
de artă şi cultură urbană în Braşov, în
ţară şi în străinătate. Această formă de
promovare a artei urbane activează deja
de aproape zece ani la Braşov, iar printre
conceptele prezente la Centrul Multicul-
tural se numără: artă plastică reprezen-
tată de Alex Baciu, Lucian Sandu Milea,
Silvestru Alexandru Munteanu, Mihai Morărescu, Diana
Roşca, Daniel Roşca; fotograie – Emilian Chirilă şi Filip
Zan, şi design – Gabriel Marin şi Gheorghe Munteanu.
Evenimentul a beneiciat şi de un concept de sound design
asigurat de Remus Miron, sub forma unui CD cuprinzând
muzică ambientală gândită şi prezentată în legătură cu
piesele de artă expuse în galerie. 

Majoritatea celor care ne-au vizitat pe tot parcursul 
expoziţiilor au fost persoane care activează în aceleaşi cercuri
de interes – literar, muzical, artistic, cadre didactice şi 

profesori universitari – şi care deţineau informaţii din
diferite surse despre evenimentele organizate şi despre
modul acestora de desfăşurare. Minoritatea, cei care nu
deţineau informaţii acumulate dinainte despre expoziţie,
au rezonat cu acest tip de artă şi/ sau expunere, rămânând
plăcut impresionaţi de ceea ce se întâmplă nou în viaţa
Braşovului şi care, la rândul lor, încurajau aceste iniţiative
considerându-le binevenite în acest context în care arta şi
artistul nu prea beneiciază de spaţii propice pentru ex-
puneri, vernisaje şi expoziţii.
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Semne de carte

de cristian muntean 
(Libris editorial, Brașov, 2015)

Cristian Muntean (n. 1971) este, în Brașov, o persona-
litate publică cunoscută; pe de o parte preot dăruit (și până
nu demult director al Seminarului Teologic Ortodox 
„Dumitru Stăniloae”), iar, pe de altă parte, promotor cul-
tural (evenimente, emisiuni, conferințe) și scriitor. A pu-
blicat până acum opt cărți (dintre care șase de poezie) și,
din 2013, este membru al Filialei Brașov a Uniunii Scrii-
torilor din România. 

Volumul de față, poate neîntâmplător al șaptelea, cartea
găsirii, este tomul prin care un autor își dobândește, după
ce, cu iecare volum, a încercat tonuri diferite, adevărata
voce, care îi dă siguranță, ambitus și ovații. Nu îi stabilesc
valoarea în raport cu celelalte cărți ale sale, ci airm că acest
volum este valoros în sine. Autorul reușește să ie lejer,
chiar ludic, dar și grav, sapiențial și lucid. Este neîndoielnic
o carte de maturitate, o carte în care poetul își înțelege ros-
tul și și-a însușit cu brio instrumentele.

Titlul poate nedumeri la început, dar odată parcursă o
bună bucată din volum înțelegi că este cum nu se poate
mai potrivit: iind o carte, până la urmă, a detașării, a lu-
cidității (venită din dureri fară capitulare și fără inutil or-
goliu), numai plasarea pe lângă poate răspunde nevoilor
unui Iov surâzător. Astfel poemele devin semne puse în cărți
(există o sumedenie de referințe livrești) și în cartea vieții;
iecare poem e o notație, o adnotare, o citire cu gândul
treaz și cu creionul în mână, la cald și pe fugă, de pe mar-
gine. Autorul însă nu e static și nu e simplist, formula mul-
tum in parvo este o soluție, dar și o alegere, o variantă pentru
cel care, plasat în imediat alege să ie și întru eternitate,
soluția unuia care, astfel, își face cunoscut rodul smerit al
deșirării câte unui gând. Peripatetismul, până la urmă, im-
pune o atare formulă de mix între aforism și haiku. Pe de
altă parte, inexistența titlurilor la poezii face ca, în întregul
ei, cartea să devină un același sentiment, o mărturisire, o
spovedanie, fără sugestii, fără chei, așa cum impune însăși
viața. Cu toate acestea autorul nu lasă lucrurile suspendate,
dă iecărui gând și consecința, ca o dovadă că totul nu este
efect al speculației și a unei emotivități difuze, ci fructele
sunt ale experinței, ale unei lucidități, spor de suferință
care trage concluzii și câștigă seninătate și soie. Da, vocea
cărții dă un sens tragic, se înscrie unui existențialism lu-
minat, care creează compasiune, solidaritate, empatie; o
perspectivă care nu închide, nu întunecă (dimpotrivă, dă

solaritate), ci doar esențializează și scapă de ieftin și de 
inconsistent.  

Fiecare dintre noi, cu acea „imensă frunzăraie a sim-
țurilor noastre” (pag. 39), cu masca noastră lumească (pag.
60), până la urmă o mască mortuară (pag. 61), cu o anume
lene de a i dată de tehnologie, uităm să aducem „ofranda
clipei” (pag. 35), uităm să facem „răsaduri de viață” (pag.
65), ne uităm adevărata ire (celestă –„tulpinile de gân-
duri” nu se mai agață de stele, pag. 21), uităm ce resursă
de timp regăsit și ce dilatare dau amintirile, ne uităm is-
toriile personale (fără de care nu avem istorie și identitate,
pag. 98-99, dar pe care le împrospătăm în relux, iind una
cu toate) și fără de repere (în cazul autorului Athos-ul,
muntele sfânt) pregătim apocalipsa, în fapt doar un timp
al neiubirii. 

Cel care strigă în pustia lume de azi este poetul, pentru
că el este aproapele prin excelență (pag. 29), pentru că este
un înfrânt care nu a renunțat (pag. 41), mereu scăldându-se
în apele aceluiași râu (pag. 49), pentru că eliberează cuvin-
tele prizoniere-n sulet (pag. 58) și așa transformă iecare
clipă în frumusețe (pag. 82).

În ine, dacă Jung are dreptate și într-adevăr „viața în-
cepe la 40 de ani, până atunci faci doar cercetare”, atunci
acest volum, cu lunga mărturisire feliată de mandalele-
lori ale iicei poetului, devine un op obligatoriu pentru
orice căutător de înțelepciune și deplin, pentru oricine
vrea să aibă un buchet dintr-o experiență care-a-nlorit.  

mița – jurnaLuL intim Secret și adevărat

aL mariei Suru

de daniel drăgan 
(editura arania, Brașov, 2016)

Să scrii despre ultima carte a cuiva este un lucru delicat
și inhibator, mai ales dacă acela îți este și prieten și nu unul
oarecare ci unul mare, proteguitor și maestru. Nu am în-
drăznit până acum să scriu nici o recenzie despre vreo lu-
crare a domnului Drăgan, deși i-am citit multe cărți și s-a
întâmplat să vorbesc la lansarea câtorva. Am simțit, din
respect, că nu se cade, dar am ales asta și pentru că apro-
pierea făcea să știu de multe ori frământarea și culisele. De
data asta, însă, lucrurile nu stau așa, pe de o parte pentru
că moartea, deja, a pus o distanță (și asta îmi dă o anume
amară lejeritate), iar pe de altă parte pentru că asupra aces-
tei cărți am avut cu domnul Drăgan prea puține discuții
pentru ca opinia mea să ie atinsă de vreo inluență.
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În primul rând trebuie spus că Maria Suru este un per-
sonaj care traversează creația lui Daniel Drăgan de la un
capăt la altul. Ea a reușit în primele romane să se strecoare
pe sub ochii cenzurii, iar prin acest jurnalul „intim secret
și adevărat” reapare uimind cu vitalitatea și cu fanatismul
ei. Personajul Maria Suru se naște (după cum ne lămurește
Daniel Drăgan în cartea de convorbiri „Adevărul are coaja
tare”, paginile 52-54) în anii 70-80, când interesat iind de
problematica puterii, a autoritarismului (cum altfel!), au-
torul a dorit să realizeze un cuplu diabolic alcătuit dintr-un
dictator feroce (directorul unei imense uzine) și șefa lui de
cabinet, un adevărat geniu al răului (trimitere chiar la cu-
plul Ceaușescu). Această intenție se realizează ca portret
împrumutând de la o femeie adevărată, fost director de
închisoare și oițer de securitate, pe care scriitorul a cunos-
cut-o la o aniversare a baritonului Dan Iordăchescu, chipul
și expresia. Pe impresia acestei femei „de ghiață”,  care nu
vorbea nimic și părea că nu respiră „în taiorul ei scorțos
din piele neagră”, Daniel Drăgan construiește o reușită în
tipologia feminină a literaturii noastre, o „ipostază a femi-
nismului maladiv” (Petru Poantă). Dar autorul a simțit că
nu este suicient, că doar devoalându-se într-un jurnal
acest personaj poate da o mărturie despre un anume timp
istoric și despre felul în care timpul și istoria pot malforma
o personalitate, un destin. Era interesant de văzut acest
personaj nu doar din exterior, ci din felul în care el își ge-
stionează, în intimitate, frustrările, refulările și defulările
sale. Doar așa se puteau lua în seamă la judecarea unui
personaj (și evident a unei perioade istorice) nu doar actele
sale, ci și gîndurile și zbuciumul care le precede, acele lu-
cruri care nu au depins de el, efectele perverse, intențio-
nalitatea ș.a.m.d., într-un cuvânt doar așa se puteau pune
în balanță nuanțele. Dacă luăm în seamă doar faptele
Miței, povestea e simplă: avem o fată sărăcă și orfană care,
ajunsă la mila rudelor ticăloșite, e dată slugă la niște boieri
de țară, lipsiți de noblețe, care o desconsideră și o chinuie.
La un moment dat fuge de la ei și prinzând valul instau-
rării comunismului își schimbă, fără scrupule, viața. Bună
organizatoare, inteligentă, cu o luciditate, ambiție și un
autocontrol impresionante (cât o răzbunare pe viață și pe
nenoroc!) începe să urce scara socială. Ajunge oițer de mi-
liție, apoi șefa secției de femei a închisorii, în 53 este dată
afară din funcție și exclusă din partid (în urma acelor de-
mascări ale deviatorilor de dreapta) și, prin aceleași calități,
mutată în orașul Stalin, urcă de la spălarea WC-urilor la
poziția de șefă de cabinet a unei uzine „cât un ocean”. Da,
pe toată acestă traiectorie, Mița face fapte pe care le con-
damni (se răzbună, denunță, este torționară), este adesea
cumplită, dovedește cruzime, sadism etc., dar uneori o în-
țelegi, o compătimești, poți empatiza cu ea, te poți apropia
(și aici e măreția și miza cărții), poți acorda încrâncenării
sale, rigidității, radicalismului, felului în care își reprimă
feminitatea și sexualitatea, circumstanțe atenuante. Ți-e
ciudă că Mița nu are un mentor, adică o alternativă, o altă

viziune, un alt orizont, în plus înțelegi că acest prieten sută
la sută, jurnalul, în fapt, mărește răul, pentru că este pasiv,
este doar o oglindă, întărește neîncrederea în oameni și
astfel el „servește mai debrabă înstrăinării decât găsirii de
sine a Mariei Suru” (Adrian Lesenciuc). Nu te poți abține
să nu te întrebi (noician) ce om ar i putut i Mița, dacă
anumite evenimente ale vieții ei nu ar i condus-o la idea-
lul comunist (în care crede fără tăgadă până la capăt), dacă
lupta și ura de clasă, acestă piatră unghiulară a fanatismu-
lui și acțiunilor ei, nu ar i covârșit-o. Măcinătă în sine,
plină de neîncredere, mereu trează, lipsită de organicitate
(are fapte prin care răzbate umanismul ei), în fapt, Mița
este un personaj tragic, „o eternă inadaptată” (Călin Sămăr-
ghițan), dar un personaj sută la sută credibil și autentic
(sunt aici incontestabil elemente de autobiograie ale auto-
rului) care dă o valoasă mărturie despre epoca comunistă
în țară și despre felul în care orașul Stalin-Brașovul a tra-
versat-o. Acest jurnal, de fapt „un roman credib il, cumplit
și cutremurător” (Călin Sămărghițan), este o carte de care
literatura română avea nevoie, o lecție despre „ce preț are
neștiința și cum conlucrează ea, perfect, cu nenorocul”
(coperta patru), mai ales când există neșansa unei perioade
sălbatice a istoriei.
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În nr. 5-6/ 2016 al revistei SCRIPTOR (director fonda-
tor şi coordonator: Lucian Vasiliu), ajunsă la al II-lea an
de apariţie, la „relief contimporan” citim poezie de bună
calitate de: Daniel Corbu, Nicolae Coande, Gellu Dorian
şi Jin Gak (Hyesim) – Coreea de Sud, în traducerea Iolandei
Prodan, proză, aşişderea, de: Iulian Filip, Mara Magda
Maftei, Lucian Zup; eseuri, la fel, de: Ştefan Aloroaei, Leo
Butnaru şi Codrin Liviu Cuţitaru. SCRIPTORUL pune
faţă în faţă, la „interviu”, pe Simona Modreanu cu rectorul
Vasile Işan (II), pe Grigore Ilisei cu pictorul Valeriu Gongea-
riuc, iar Eugen Munteanu „dialoghează” în continuare cu
academiciannul Viorel Barbu (III), Alex Vasiliu cu Tiberiu
Soare, iar la binecunoscutul „chestionar” (formulat de 
Lucian Vasiliu) răspunde Iulian Boldea. Răsbătuta rubrică
„eminesciana” cuprinde studii de: Eugen Simion, Doru
Scărlătescu, Horaţiu Stamatin, iar „miscelaneul” este com-
pactat de: Alexandru Zub, Alexandru Călinescu, Eugen
Uricaru, Liviu Ioan Stoiciu, Ştefan Oprea, Oltiţa Cîntec,
Narcis Giurgiu, Cristina Hermeziu şi Vlad Nedelcu. „Lumea
presei culturale” este ad-notată catalogic de: Alexandru
Dan Ciochină. Revista ieşeană SCRIPTOR, devenită din
ce în ce mai consistentă, de o eleganţă graică deosebită, este
ilustrată de: Eugen Mircea (pictură) şi Ion Truică (graică),
cuprinzând şi un original „poem desenat” de Vasilian
Doboş, via tandematic manuscriptic: Daniel Corbu. Cre-
dem în continuitatea proiectului ieşean scriptologic şi ne
bucurăm confratern de reuşitele lui de până acum. 

Primim de la Baia Mare revista lunară de literatură, serie
nouă, nr 3-4/ 2016 din anul I, POLEMICI (director:
Alexandru Buican, red.-şef: Daniela Sitar-Tăut). „Edito-
rialul” lui Alexandru Buican: „O revistă intitulată Polemici,
fără spirit polemic?”, tautologic vorbind, argumentează
susţinitistic, nu doar prin conţinut, că revista băimăreană
este intrinsec polemică: „O mare literatură se preocupă de
problemele de conştiinţă, pentru că problemele de conşti-
inţă caracterizează iinţa umană, o elevează din rîndul ani-
malelor”. La „Paradigma Goma”, în articolul: „Naşterea
mitului Goma. Străinătatea de acasă”, ajuns la episodul II,
Flori Bălănescu atinge puncte sensibile ale cazului Paul
Goma, mai mult sau mai puţin cunoscute publicului lite-
rar românesc, dar care trebuie atenţionate. De citit, de
asemenea, eseul: „Vintilă Horia – timp şi istorie”, în care
eseistul Dan Anghelescu îl citează „totalitar” pe marele 
romancier al exilului românesc: „Sunt un distrugător al
timpului istoric. /.../ această voinţă arhaică deineşte perso-
nalitatea şi cronologia poporului meu care a boicotat în-
totdeauna istoria...”. „Ieşirea din timp, ca eliberare din
teroarea istoriei, devine leitmotivul şi tema abisală a ro-
manelor şi eseisticii lui” constată analistul literar. Mai
reţinem semnătura Lorenţei Popescu, cu tema: „Valenţe
literare ale memoriilor politice”, cea a Mihaelei Albu, cu
poezie, a lui Constantin Călin, cu eşentioanele capitologice,

la rubrica de bun simţ: „Vorbe, vorbe, vorbe”: 1. „Cine
sunt eu ca să judec?”, 2. „De ce crezi că numai tu ai dreptate?”,
3. „Nu mai interesează pe nimeni”, 4. „Salarii de mizerie”
şi care merită urmărită în numerele viitoare. Cronica li-
terară este marcată de Monica D. Cândea, la tomul îngrijit
de Niculae Gheran: „Scrisori către Liviu Rebreanu. A-B”.
Mircea Coloşenco analizează la „Paradigma actului tra-
ducerii” cartea universitarului Constantin Frosin: „Au il
des mes idees. Autrement sur traduction” (eLiteratura, Bucu-
reşti, 2014), iar Andrei Moldovan se axează pe cartea poe-
tului Mircea Petean: „La Drum!” (Ed. Limes, 2016). Din
interviul substanţial, realizat de Daniela Sitar-Tăut cu
criticul de teatru şi ilm, doamna Florica Ichim, alăm lu-
cruri interesante despre UNITER şi despre Camil Petrescu,
în preajma caruia domnia sa a trăit în adolescenţa ei. Tot
la Camil Petrescu se opreşte şi Alexandru Buican în arti-
colul său: „Camil Petrescu la Lugoj”. Zicem că POLEMICI
este o revistă necesară în peisajul literar românesc, nu atât
prin accentele titulaturii sale, cât mai ales pentru restitui-
rile şi reaşezările de drept şi de facto în casa literaturii noas-
tre, de ieri şi de azi,  a celor care  o populează cu onoarea
de creatori.

Din sumarul nr. 3-4/ 2016 al revistei VATRA, reţinem
un excepţional poem al Magdei Cârneci: „Omul vieţii
tale”, un dialog de o profunzime şi sinceritate deosebite cu
minunatul poet Ioan Es. Pop, luat de Laura Dan, „pagini
recuperate” de la regretatul Alexandru Vlad, tot proză de
bună calitate de: Liviu Antonesei, Constantin Arcu,
Mircea Pora, Raisa Boiangiu, o „chintă roială” poetică for-
mată din: Angela Nache Mamier, Denisa Duran, Maria
Pilchin, Adriana Barna şi Marina Popescu, studiul lui 
Virgil Podoabă:  „Optzecismul pentru uzul străinilor”,
„lecturile” lui Iulian Boldea, de astă dată, din poezia 
Angelei Marinescu, ajunsă la clasicizare etc. „Ţinta ixă” a
Nicoletei Cliveţ şi a lui Ovio Olaru este volumul tânărului
poet braşovean  Robert G. Elekeş: aici îmi iau dinţii în
spinare şi adio. Un interesant dosar teoretic despre „istorii
ale modernităţii” este realizat de: Alex Cistelecan, Claudiu
Gaiu, Mihai-Dan Cârjan şi Alexandru Raicu, iar „lite-
ratura română în orizontul world literature” este aspectată
de: Ştefan Baghiu, Anca Chiorean, Mădălina Dan, Maria
Birtocean, Emanuel Modoc, Cristina Hodean şi Lavinia
Muntean. Un „proil poetic: Zeno Ghiţulescu”, ataşabil
cu rubricile  devenite inavuabile ale temeinicei reviste din
Târgu-Mureş, argumentează programul de îmbinare a nou-
lui şi temelor printr-o consecventă încurajare a tinerilor
colaboratori, în paralel cu semnături consacrate. Seriozi-
tate, profunzime şi eleganţă critică şi teoretică, beletristică
de bună calitate, totul  mereu sub un aer proaspăt, iată
„ce”-ul unei reviste de certă anvergură naţională. 
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Alina Gherasim a absolvit, în 1998, „Universitatea Na-
ţională de Arte Bucureşti” – clasa prof. Henry Mavrodin
şi secţia de scenograie, clasa prof. Nicolae Ularu, apoi 
cursul post-universitar „New trends in advertising” (e
Romanian Design Foundation).

Este membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România,
secţia Pictură.

Expoziţii (selectiv):
1992 – 1993: Expoziţia de grup „Filocalia”
1995: Salonul Municipal de Artă, Galeria Etaj 3\4, 

TNB Bucureşti
1995: Participare la Quadrienala de Scenograie de la 

Praga
1995: Expoziţia comemorativă a Academiei de Arte 

1895-1995, Galeria Etaj 3\4 TNB, București
1996: Studioul „Casandra” – Scenograia (decor și 

costume) pentru spectacolul „Burghezul gentilom”
de Molière

1998: Berna – Elveţia – Expoziţie de grup la Asociaţia 
Artiștilor Plastici

1999: Frauenfeld – Elveţia – Expoziţie de grup
2004: Expoziţia Infanta, Galeria Etaj 3\4, Teatrul 

Naţional București
2011: Bienala Internaţională de pictură, graică, 

sculptură – Meeting Point ARAD 2011, unde 
primește Menţiunea specială pentru graică

2012: Pecs, Ungaria, Meeting Point 3 – „Forma – szigor
– jelentés” 

2013: Bucureşti Galeria Căminul Artei Etaj – expoziţie 
personală „Arhitectura Grădinii” (februarie – 
martie)

2013: Bucureşti Galeria Căminul Artei – Expoziţie de 
grup „Seducţia unghiului drept” (iunie)

2013: „Grădini, Chipuri, Zidiri” – expoziţie Alina 
Rizea Gherasim – Marin Gherasim, Calpe 
Gallery Timișoara (8-26 octombrie 2013)

2014: Graică romanească – expoziţie de grup la 
Muzeul de Artă Chişinău (februarie – martie)

2014: Salonul Mic Bucureşti (aprilie – mai), galeria 
Căminul Artei Bucureşti – nominalizare pentru 
premiul UAP al Salonului.

2014: ICR Lisabona și Casa Pessoa – participare la 
expoziţia „Desenându-l pe Pessoa. Măştile 
poetului.” (vernisaj 14 mai 2014)

2015: ICR Lisabona și Primăria din Redondo – 
participare la expoziţia „Desenându-l pe Pessoa. 
Măştile poetului.” (vernisaj 8 martie 2015)

2015: „Jardins, rostos, ediicios” – expoziție Marin 
Gherasim – Alina Rizea Gherasim, Instituto 
Cultural Romeno Lisboa

2015: Arad, Bienala Internațională de pictură, graică 
și sculptură 

2015: Graică Românească 2015 – galeria Căminul 
Artei

2016: „Memorie – Continuitate” – expoziţie Marin 
Gherasim şi Alina Gherasim, Galeria RIVAA, 
New York, organizat de Institutul Cultural 
Român din New York

Lucrări de pictură în colecţii din România, Elveţia,
Germania, Anglia, Austria.
Călătorii de studiu: Franţa, Italia, Belgia, Olanda, 
Grecia, Elveţia, Germania, Anglia.

Sînt focalizări treptate de document vizual colat şi poetizat
prin dispersii de culori oxidate. Apoi, cu iligranul de cili al
peniţei caligraice sau cu arborescenţa desenului in în creion,
artista densiică scena imaginilor. Ca decizie personală, le
„învăluie“, le estompează cu „parcele de diafan“ prin lipiri
cu boare-de-hîrtie. (…)

Harta identitară a Alinei Rizea aparţine, generic, dese-
natorilor care, pe o linie de lirism congruent picturalului, 
şi-au pus în operă mitologii extrem de personale. Pentru pu-
blicul bucureştean, această distinsă castă porneşte de la şcoala
lui Vasile Kazar, apoi din cea a lui Octav Grigorescu. Din
generaţia spre seniorat a zilelor noastre, o voce sigură o repre-
zintă desenul colorat semnat de Ion Atanasiu Delamare. În
borgesiana grădină a producţiei sale imaginative, Alina Rizea
are o calitate admirabilă atît textural-plastică, cît şi livrescă,
pe care n-o putem numi decît „viziuni in libris“. Distinctă
rămîne curgerea enciclopedică, aparent dezinvoltă, a iconu-
rilor din graica colată şi colorată a artistei, un Nymphear al
Bibliotecii.

(„Observator Cultural”, nr. 758, 06 februarie 2015)
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• Elif Shafak, Ucenicul arhitecturii,
traducere din limba engleză de Ada
Tanasă, Iaşi, Polirom, 2015
• Salman Rushdie, Doi ani, opt luni şi
douăzeci şi opt de nopţi, traducere din
limba engleză de Dana Crăciun, Iași,
Polirom, 2015
• Yeonmi Park, Drumul către libertate,
traducere de Ioana Aneci, Iaşi, Polirom,
2015
• Anthony Burgess, Moartea la Deptford,
traducere din limba engleză de George
Volceanov, Bucureşti, Humanitas Fic-
tion, 2015
• Marc Levy, Ea şi el, traducere din
limba franceză de Aliza Peltier, Bucu-
reşti, Trei, 2015
• Milena Busquets, Până şi asta o să
treacă, traducere din limba spaniolă de
Dorina-Maria Ivan, Iaşi, Polirom, 2015
• Lesley Downer, Puntea viselor, tra-
ducere din limba engleză de Carmen
Săndulescu, Bucureşti, Humanitas
Fiction, 2015
• Joachim Wittstock, Strania călătorie
a lui Peter Gottlieb, traducere de Nora
Iuga, Bucureşti, Tracus Arte, 2015
• Asma Abdelkarim, Povesteşte-mi 
despre Beirut: viţa sălbatică şi iedera,
traducere de Nicolae Constantinescu,
Iaşi, Polirom, 2015
• Amos Oz, Fania Oz-Salzberger,
Evreii şi cuvintele, traducere din limba
engleză de Ioana Petridean, Bucureşti,
Humanitas Fiction, 2015

• Mai Jia, Criptograful, traducere din
limba chineză de Paula Pascaru, Bucu-
reşti, Trei, 2015
• Natsuo Kirino, Insula Tokyo, traducere
din limba japoneză de Andreea Sion,
Iaşi, Polirom, 2015
• Eric-Emmanuel Schmitt, Femeia în
faţa oglinzii, traducere din limba fran-
ceză de Daniel Nicolescu, Bucureşti,
Humanitas Fiction, 2015
• Ursula K. Le Guin, Oraşul iluziilor,
traducere din limba engleză de Mihai-
Dan Pavelescu, Bucureşti, Nemira,
2015
• Shahrnush Parsipur, Memorii din în-
chisoare, traducere din limba persană
de Cristina Ciovârnache, Iaşi, Polirom,
2015
• Pearl S. Buck, Pavilionul femeilor,
traducere din limba engleză de Ioana
Opaiţ, Iaşi, Polirom, 2015
• Carson McCullers, Balada tristei
cafenele, traducere din limba engleză
de Mirela Acsente şi Maria Valer, Iaşi,
Polirom, 2015
• Richard Flanagan, O cale îngustă spre
nordul îndepărtat, traducere din limba
engleză de Petru Iamandi, Bucureşti,
Litera, 2015
• Jean Mattern, Septembrie, traducere
din limba franceză de Constanţa
Ciocârlie, Iaşi, Polirom, 2015
• Magda Szabó, Uşa, traducere din
limba maghiară de Andrei Dósa, Bucu-
reşti, Allfa, 2015

Nou în bibliotecă

CRISTINA VASILICĂ
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