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Cine se poate supăra pe soartă? Şi chiar dacă acest sentiment este în om, 
supărarea pe destin poartă numele de frustrare. Frustrarea sorţii ar fi termenul corect 
pentru poetul Mihai Nenoiu. Lumea muzicală îl ştie. Este o celebritate. Unul dintre cei 
mai mari, dacă nu chiar cel mai mare la noi – a, nu mă pricep, citesc, mă informez, 
aflu; nu afirm, citez – pe acest instrument. Fagot. Căci, de la fagot i se trage. E de la 
fagot citire... de la un accident de viaţă. Vedeţi, pe vremea când debutase cu Preludiu 
la unison şi i se pregătea un debut excelent în poezie, în literatură, a păţit un accident 
pe care numai unul ca Milan Kundera îl poate înţelege, explica şi expune într-o proză. 
Căci e de proză: i-a rămas soţia în Occident. „A ales libertatea” se spunea pe atunci. 
Destinul poetului a fost pecetluit. Destinul şi al fagotistului. Dar, aici era mai greu, era 
indispensabil unei mari orchestre naţionale. 

Nu are rost să lungim povestea kunderiană. Dar, mai mult, poate colac peste 
pupăză, soţul soţiei fugite, scăpată din lagărul fericirii egalitariste, el fagotistul, trecând 
prin Viena, între două trenuri şi întâlnindu-se cu marele violoncelist Vladimir Orlov are 
neşansa să dea concurs la Opera vieneză la urgenţă şi să câştige postul! „Neşansa” zic. 
Fiindcă peste câteva ore de la victoria asta formidabilă era – ochii şi urechile unchiului 
Secu pe mişcările lui Orlov! – umflat, ridicat cu forţa din pensiunea pe care urma să 
locuiască, de „băieţii” de la ambasada română. Împachetat. Trimis acasă.

Ce, carieră de poet! Puşcărie, mai degrabă! Aşa a ajuns Poetul clientul cenzurii. 
Proscris. Ţinut la obroc. Când i se publica un poem printr-o revistă literară era Crăciun, 
era Bunavestire. Era Înălţarea. Era Învierea. Uitat, neglijat ca poet Mihai Nenioiu şi-a 
trăit cu demnitate frustrările criminale. Ca fagotist. Cu fagotul. Cu meseria sa.

Dar Pronia i-a dat răbdare. Şi o viaţă lungă. Acum are 75 de ani. Şi a apucat 
evenimentele din 1989. Apoi, a revenit în literatură. La momentul eliberării Patriei de 
frustrări. Atunci au apărut milioanele de frustrări, cu milioanele lor de frustraţi ai sorţii. 
Destine deviate, recanalizate, resetate, redirijate, restartate, ciuntite, mutilate, ucise. 

Mii de oameni ieşind cu disperarea frustratului la suprafaţă. La lumină. În ochii Ţării. 
Interzişii, arestaţii, bătuţii, schingiuiţii: legionari naţionalişti, ţărănişti patrioţi, liberali 
devotaşi; socialişti, social-democraţi, comunişti iconoclaşti inventivi şi originali cum 
au fost Pandrea, Belu Silber, disidenţi anticeauşişti, Babu Ursu, scoşi la vedere după 
ce au fost omorâţi, schingiuiţi, suprimaţi. Şi călăii lor în libertate. La microfoane. La 
radio. La tv. Securişti. Generali. Beşniţe. Pleşiţe. Torţionari. Nenorociţi. Fără scrupule. 
Fără bun simţ.

Prozatori şi poeţi şi pictori şi sculptori şi artişti de toate felurile, şi politicieni şi 
universitari, şi, ingineri, sociologi, lingvişti, filosofi, înţelepţi, şi Ţuţea şi Noica, avocaţi, 
academicieni nevânduţi cu sufletul, nedaţi cu Mitrea Cocorii zilei, nemânjiţi cu Cântare 
Omului, membri ai Intelighenţiei Române ţinuţi la obroc şi deveniţi sub comunism 
salhori, maiştri de construcţii pe şantierele vaste ale Patriei; răzvrătiţi taciturni, 
intrinseci, mocnind zeci de ani, Ticu Dumitreştii noştri dragi, luptând în continuare cu 
hidra neo-comunistă; idealişti naivi crezând în izbânda unei revoluţii furate, arestată 
din faşe, a unei insurecţii dirijate, aranjate; de catifea e mult spus, de mucava! 

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

Cine să mai observe, în vacarmul ăsta social în viermuiala asta disperată, ăn 
şerpăria socială postdecembristă – că viaţa e scurtă, trece repede, măi fraţilor! – cine să 
descopere?, să observe, vadă, zărească resurecţia timidă ca ieşirea unui pui din găoace, 
ca plesnirea unui mugur din creangă, explozia din bulb a Poetului? 

A celui în a cărui casă, prin anii 60!, eheeeei!, se aduna spuma, crema, nucleul 
culturii poetice, a condeierilor români? Mircea Ciobanu. Ilie Constantin. Sorescu. 
Nichita. Păunescu. Cine din tot vacarmul ăsta să mai vadă ce e, ce scrie, ce-l chinuie, 
apasă, demonizează şi cum scrie Poetul Mihai Nenoiu, iaca un copac neudat. Un destin 
amânat.

De la fagot citire…
George Stanca

ROCHIA EI ROŞIE...
De departe, rochia ei roşie doarme-n somnul mătăsii
Mângâind câte-un deal, încă unul
Şi tot nu-i de-ajuns şi tot mai sleite-s
Flăcările care ard iluzorii păduri

Rochia ei roşie, ca păcatul
Micşorează lumini foşnitoare
Lucruri şi fiinţe tac asurzitor
Aud numai paşi alunecând
Fără sunet, fără urmă lăsată pe-asfalt
În preajma ei uneori se şi moare
Câteodată de-a dreptul,foarte adesea în gând.

CA-NTOTDEAUNA...
Ca-ntotdeauna, trilul mierlei a luat forma frunzei
Precum noi luăm chipul unui dumnezeu
Mai temător decât am fost vreodată
Nu s-a schimbat nimic,nici atunci când
Filozofii au răstălmăcit lumea, amestecând-o cu frustrările lor
Purtătoare de ochelari

În timp ce trecem vorbele dintr-o parte-n alta a gurii
Ca pe nişte bomboane acre-amare
Despre care se spune că-s bune de leac.

Carmen Focşa 
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1. O problemă juridico-lexicală: ce este un 
bastard ?!
Una dintre sintagmele definite în DEX1 la substantivul 

COPIL este: „Copil din flori = copil din afara căsătoriei; 
copil nelegitim, copil natural, bastard.”

Această expresie este pe de o parte poetică, pe de alta 
eufemistică; „copil din afara căsătoriei” este o explicaţie 
corectă; aş preciza, rezultat din seducerea mamei şi 
dintr-o relaţie neoficializată, sau uniune nelegitimă. 

Am discutat în episodul trecut despre faptul că lângă 
sau în loc de o definiţie lexicografică propriu-zisă, cu gen 
proxim şi diferenţă specifică, ne trezim cu o enumerare 
de sinonime depreciative, ca şi cum lexicograful ar lua o 
atitudine dezaprobatoare faţă de cuvântul definit, în loc 
să fie, cum îi cere meseria, echidistant. Mare mirare că au 
omis să adauge sintagma perfect sinonimă fecior de lele, 
tot fără a preciza caracterul popular şi depreciativ!

Să trecem peste sintagma copil natural, extrem de 
imprecisă şi ea, pe de o parte se referă tot la copiii pe care 
tatăl nu-i legitimează, deşi în mod natural îi aparţin, pe 
de alta ce vor zice copiii născuţi în afara căsătoriei prin 
înseminarea artificială a mamei?! Ei sunt artificiali, nu 
naturali, dar cui îi pasă? În afară de faptul că nu primesc 
pensie alimentară, şi nu îşi pot moşteni tatăl, pe care 
nici nu au dreptul să îl cunoască, identitatea donatorilor 
de spermă fiind protejată, se bucură de toate celelalte 
drepturi cetăţeneşti şi nu are rost să-i mai şi beştelim prin 
definiţii lexicografice academice numindu-i „bastard”. Dar 
să vedem ce înseamnă nelegitim.

NELEGÍTIM, -Ă, nelegitimi, -e, adj. (Despre copii) Care 
s-a născut în afara căsătoriei; natural, bastard. — 
Ne- + legitim (după fr. illégitime).
Păi dacă suntem trimişi la cuvântul francez, ne vom 

lămuri în sfârşit, iată cum îl defineşte LAROUSSE2:
ILLÉGITIME Qui se situe hors des institutions 
établies par la loi. Union illégitime. ◊ Enfant illégitime = 
enfant né hors mariage et qui n’a pas été légitimé. 
(Care se situează în afara instituţiilor stabilite de 
lege. Uniune nelegitimă. ◊ Copil nelegitim = copil 
născut în afara căsătoriei şi care nu a fost legitimat.)
Iată cum, în două rânduri, dicţionarul francez clarifică 

problema. Relaţia părinţilor, da, este în afara cadrului legal; 
dacă copilul ar rezulta dintr-o relaţie oficializată, naşterea 
ar fi din capul locului legitimă, dacă nu, naşterea trebuie 
legitimată, astfel încât copilul să aibă ambii părinţi înscrişi 
pe certificatul de naştere şi atunci este legitim, egal în 
drepturi, (potrivit legislaţiei din secolul acesta şi din ţările 
civilizate) cu copiii din cadrul căsătoriei; primeşte ajutor 
bănesc pentru creştere, studii etc. de la ambii părinţi şi are 
dreptul să facă parte dintre moştenitori. 

Prin urmare, echivalarea în DEX2 între sintagma 
copil din afara căsătoriei şi sintagma copil nelegitim este 
eronată şi numeroşi copii aflaţi în situaţia aceasta, de 
a fi născuţi în afara căsătoriei şi legitimaţi, ar putea să 
se simtă discriminaţi sau lezaţi în drepturi de această 
definiţie, având tot dreptul să acţioneze în justiţie pe 
autorii ei.

Mai mult decât atât, cuvântul bastard este resimţit 
de vorbitori ca o insultă. Să ne lămurim de ce. Iată ce 
găsim la articolul din DEX2 la care suntem trimişi de 
acest ultim „sinonim”:

BASTÁRD 1. S.m. şi f. Copil nelegitim; bitang. 2. 
S.m. şi f. Plantă sau animal rezultat din încrucişarea 
a două specii deosebite; corcitură. ... — Din it. 
bastardo.
Şi iată ce găsim la etimonul italian:
BASTARDO A agg. 1. Nato da genitori non 
legittimamente coniugati. SIN. Illegitimo. 2. Detto 
di animale o vegetale nato da incrocio fra due razze 
diverse. ... B. s. m. (f. -a) 1. pop. Figlio nato da una 
unione illegitima.3 (Născut din părinţii necăsătoriti 
legitim. SIN. Nelegitim. 2. Spus despre animale sau 
vegetale născute din două rase diferite. ... B. S. m. 
(f.-a) 1. pop. Fiu născut dintr-o uniune nelegitimă.).

1  DEX2 = Dicţionarul explicativ al limbii române. Ediţia 
a II-a. Conducătorii lucrării: acad. Ion Coteanu, Lucreţia 
Mareş. Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1998 
(Academia Română. Institutul de Lingvistică din Bucureşti).

2  Le petit Larousse, Dictionnaire encyclopédique en 
couleurs, Editions Larousse, 1993.

3  NICOLA ZINGARELLI, Vocabolario della lingua 
italiana, decima edizione, rielaborato a cura di 109 specialisti 
diretti e coordinati da Miro Doglioti, Luigi Rosiello, Paolo 
Valesio, Ed. Zanichelli, Bologna-Milano, 1971. 

Deci bastard pare să însemne „de rasă impură”, 
probabil în trecut familiile nobile luau prin acest termen 
atitudine împotriva amestecului sângelui nobil al tatălui 
cu al unei mame de origine umilă. Cuvântul are deci 
conotaţii rasiste, nici rasa ariană nu dorea amestecul 
sângelui, şi nici religiile fundamentaliste nu o acceptă. 
Sensul al doilea, care se află în filiaţie semantică cu 
primul, că altfel ar fi două omonime, arată că este vorba 
de dispreţuirea oamenilor de origini umile, de altă rasă, 
religie etc., consideraţi asemănători animalelor corcite. 
Iată de ce termenul este resimţit de vorbitori ca o insultă 
şi trebuie marcat stilistic ca atare în dicţionar.

2. Cultivarea limbii prin dicţionar?
Dar dacă tot veni vorba de animale şi dacă tot sunt 

pasionaţi cei mai mulţi cititori de problemele de cultivarea 
limbii, iată câteva perle din acelaşi cel mai bun dicţionar:

Creşterea animalelor = ramură a agriculturii care 
are ca obiect înmulţirea şi creşterea animalelor 
şi păsărilor, a viermilor de mătase, a peştilor şi 
stupăritului. 

Creşterea stupăritului? 

crin-de-pădure = plantă din familia liliaceelor, cu 
florile aplecate în jos.

Aplecate în sus?!

CVADRIDIMENSIONÁL, -Ă, cvadridimensionali, -e, 
adj. Cu patru dimensiuni.

Percepţia umană este încă tridimensională. Este 
un termen din SF? Să definim atunci şi cuvinte ca: 
pentadimensional, octodimensional !

DERIVARE s. f. Arătare a provenienţei unui cuvânt 
din altul. 

Este aceasta o definiţie de secol XXI? Zău aşa, fără 
arătări prin dicţionare, dacă se poate, pe vremuri era plin 
DA de arătări ! Dar poate pe atunci termenul avea alt sens 
obişnuit şi altă frecvenţă. Iată şi o expresie înregistrată 
la verbul A DA. În paranteză se presupune că se dau 
variantele expresiei, adică expresii sinonime, cu uşoare 
modificări morfologice sau topice: 

Expr. A da (pe cineva sau ceva) dracului (sau la 
dracu, naibii, în plata Domnului etc.) ori a-l da 
încolo = a nu voi să ştie (de cineva sau de ceva), a 
renunţa la... 

E adevărat, am zis că lexicograful trebuie să fie 
echidistant, am putea spune la aceeaşi distanţă faţă de 
Dracul şi Dumnezeu, dar de când sunt aceştia sinonimi 
contextual?

3. Cine sunt lexicografii şi ce vor ei?
Ei bine, pe cine criticăm de fapt când dăm aceste 

exemple? Cine este autorul lor? Pe cine să dăm în 
judecată? Păi, să vedeţi dumneavoastră, nu prea se ştie. 
Lexicografii nu sunt consideraţi autorii dicţionarelor pe 
care le publică. Cei care îngrijesc ediţii critice, da, sunt 
autori recunoscuţi, nu şi lexicografii. 

Ei copiază cu religiozitate pe prima pagină autorii 
primelor ediţii ale dicţionarelor, unii plecaţi printre cei 
drepţi, care nu au contribuit cu nimic la actuala ediţie şi 
nu ei trebuia să modernizeze şi să corecteze acestea, care 
poate au fost bune la vremea lor. Deci nu ei pot fi traşi la 
răspundere pentru cele de mai sus, de vreme ce nici nu 
erau acolo când s-a predat cartea la tipar.

Dar cine? Lexicografii de azi îşi petrec toată viaţa prin 
edituri cu nasul în corecturi, dar nu au listă de lucrări cu 
care să se prezinte la concursuri pentru avansări decât 
dacă îşi mai găsesc timp să facă şi altceva decât dicţionare 
academice, altfel e ca şi cum nu ar fi publicat nimic, şi 
atunci ce răspundere au ei?

Nu cred că este corect să răspundă pentru toate 
aceste aiureli nici directorul institutului care are alte 
atribuţii decât să citească şi să verifice dicţionarul pe 
care îl coordonează. Dar atunci propun ca lexicografii să 
fie consideraţi mai întâi autori a ceea ce dau la tipar, să 
poată trece ceea ce publică în lista lor de lucrări, să îşi 
asume răspunderea pentru ceea ce lasă acolo şi pentru 
ceea ce scot din definiţii, şi atunci vom avea pe cine trage 
la răspundere pentru erori.

SUPERLATIV RELATIV:  
E PROST, DA’-I CEL MAI BUN ! (II) 

Cătălina Mărănduc

Carole Martinez este o scriitoare franceză născută în 
1966 şi care a debutat cu un roman abia în 2007. A urmat 
apoi un al doilea, în 2011, Du domaine des Murmures, 
apărut tot la Gallimard, care a înşfăcat şi el un premiu 
faimos, Goncourt, dar pentru liceeni. La Goncourt-ul cel 
mare a fost învinsă cu cinci voturi la trei de laureatul 
pe anul trecut, Alexis Jenni. Romanul, scris repede şi 
poetic, este dedicat părinţilor, fratelui autoarei, precum 
şi Frasquitei Carasco, propria bunică şi personajul 
principal din prima sa carte, Le coeur cousu, publicat tot 
la Gallimard, şi are un moto din Georges Duby. Acţiunea 
de aici se petrece în veacul al doisprezecelea  pe domeniul 
cu numele din titlu şi este o lungă rememorare pusă în 
gura unei fecioare, Esclarmonde, care îndrăzneşte să 
spună „nu” la nunta ei cu Lothaire, senior de Montfaucon. 
Fapt pentru care va fi închisă într-o celulă a castelului 
aflat pe domeniul tatălui ei, aidoma Sfintei Agnes şi va 
trăi şi muri în mijlocul tenebrelor şi al unor întâmplări 
nemaipomenite. Ceva „între fabulă feerică şi povestire 
baroc”, după cum bine notează L’Express. Romanele lui 
Carole Martinez au fost editate în zeci de mii de exemplare 
iar ea, ca fenomen şi ca naraţiune din spatele cortinei, cum 
ar veni, a fost comparată cu Muriel Barbery, mai tânără cu 
trei ani, autoarea marelui succes L’Elegance du herisson, 
imprimat şi reimprimat de atâtea ori, tradus în treizeci 
şi patru de limbi, vândut într-un milion de exemplare 
şi ecranizat, având-o pe actriţa Josiane Balasko în rolul 
principal. Şi când te gândeşti că apariţiile scriitorilor noştri 
la Gallimard – mediatizate excesiv şi deosebit de ridicol – 
sunt de probă, nedepăşind câteva sute de exemplare ce 
zac pe tarabele librarilor, parcă te apucă dorul de citit o 
carte bună, chiar dacă ţine un sezon, un an, un timp!

„Literatorul este astăzi o adevărată şcoală din 
sânul căreia au ieşit la lumină tineri cu al căror talent 
ne putem mândri şi noi şi ţara. (...) Astfel revista literară 
din capitală devine o republică ce nu va avea alt 
cenzor decât controlul stilului.”

Al. Macedonski
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Chiar „faţă pământului” ar fi fost alta dacă „nasul 
Cleopatrei” era „mai scurt”? Poate că da, poate că nu, 
cam asemenea celebrului exemplu cu bătălia navală care 
va avea sau nu va avea loc mâine, neputându-se hotărî 
într-un fel sau altul. 

Ce avea în vedere Pascal, dincolo de aparenţa ludică 
a vorbei? Luând seamă de mersul istoriei, s-ar putea 
spune ca Shaw că doar faţa reginei ar fi fost alta, nu însă 
şi a lumii. 

Totuşi...
De la conştiinţa comună la aceea reflexivă întrebarea 

privitoare la „ce ar fi fost dacă” stăruie. „Dacă aş fi ştiut...”, 
„dacă aş fi ales altă cale”, „dacă nu s-ar fi întâmplat să ...” 

Ce-ar fi fost dacă Alexandru Macedon n-ar fi dispărut 
prea devreme ori, înainte de vreme, dacă Bizanţul n-ar 
fi căzut, dacă bisricile de Răsărit şi de Apus nu s-ar fi 
despărţit, dacă, în altă ordine, vândut ca sclav, lui Platon 
i s-ar fi pierdut urma, iar toate cărţile lui Aristotel ar fi 
dispărut? Ne-am mai putea închipui fără dialogurile lui 
Platon ori fără Metafizica lui Aristotel?

Istoria contrafactuală nu pare a fi mai mult decât 
un joc; de îndată ce, bine sau rău, s-a întâmplat 
ceea ce s-a întâmplat ce rost să mai aibe 
întoarcerea în timp pentru refacerea ficţionalistă 
a istoriei? În ştiinţele naturii experimentul poate 
fi reluat. „Experimentul” în istorie, presupoziţia 
contrafactuală aducând cu o încercare de 
experiere, nu poate să fie decât în ordinea 
imaginarului. 

Facticist (evenimenţialist) este simplu 
joc, chiar frivol. Dacă s-a întâmplat ceea ce 
s-a întâmplat, bine sau rău, cum timpul nu 
este reversibil, nu numai că nu se mai poate 
schimba ceva, dar nici înţelegerea (în ordinea 
cauzalităţii producerii ca şi în aceea a producerii 
însăşi a evenimentului) nu pare să câştige. 
Evenimenţialist, poate că, aşa stau lucrurile, 
dacă faptul istoric nu numai că s-a petrecut dar, 
în strictă individualitate fiind, ce ar mai însemna 
pentru ceea ce urmează să se întâmple?

Totuşi „ce ar fi fost dacă” nu pare a fi doar 
un joc, mai mult sau mai puţin frivol nici chiar în 
istoria socială; nici chiar în istoria socială; depinde 
doar de situare, de metodă şi de intenţionalitate. 
Pe seama a ceea ce putea să se întâmple, deci 
într-o istorie virtuală, într-un fel sau altul, într-o 
măsură sau alta, se poate prezuma cu mari 
beneficii asupra mecanismelor instituirii istorice. 
Contrafactualismul este „laboratorul” în care se 
reface experimental, istoria. 

Nu fără de folos în această ordine, 
contrafactualismul (mai apăsat ficţionalist) pare a 
fi prima condiţie de autenticitate în hermeneutica 
faptului cultural, în genere, dar cu deosebire a 
celui filosofic. 

Filosofii, ar fi spus Socrate, „aduc cu nişte 
nebuni, aşa cum se deosebesc prin părerile lor. 
Într-adevăr, printre nebuni, unii nu se tem nici 
chiar de ceea ce ar trebui să se teamă pe când 
alţii se tem şi de ceea ce n-ar fi nevoie; unii cred 
că pot spune şi face orice în văzul lumii pe când 
alţii socotesc că nu este bine să iasă printre 
oameni; unii nu respectă nici un templu, nici un 
altar, nimic din lucrurile sfinte, în schimb alţii 
cinstesc pietrele, arborii sau tot felul de animale, 
dintre acelea ce le ies în cale. Tot astfel printre aceia care 
contemplă lumea în întregul ei, unii vorbesc despre unitatea 
fiinţării sale, pe când alţii o presupun într-o multiplicitate 
nedeterminată; unii, apoi, găsesc că toate cele ce există se 
nasc şi pier, în schimb alţii că nimic nu se naşte şi nimic 
nu piere” (Xenofon, Convorbiri memorabile I, 1).

Cum însă lumea, în temeiul ei, este una şi unitară, 
dar în modul său de a fi, multiplă şi nedeterminată şi tot 
astfel pe de o parte este mereu aceeaşi (fiinţa, ceea-ce-este 
în sine, adică neapărând şi nedispărând), ca, pe de alta 
să fie şi să nu fie, toţi aceia care o cercetau erau în egală 
măsură îndreptăţiţi şi neîndreptăţiţi. Atât cât presupoziţia 
fiecăruia în parte era adevărată, toţi erau în convergenţă 
şi în complementaritate. Dar şi în măsura în care se 
opuneau, de îndată ce fiecare ipoteză lăsa loc celeilalte, 
corelative, sau o făcea posibilă şi necesară. Aceasta întrucât 
tocmai unde se puneau, una pe alta, între „paranteze” se 
presupuneau. Oricare, o reconstrucţie a lumii într-o logică 
anume, era şi deschidere către alta, paradoxal, întrucât 
se singulariza prin „acoperirea” celeilalte (din pereche). 
Aşa stând lucrurile, de la ataşamentul dogmatic la o 
opinie: unul sau multiplul, imobilismul sau mobilismul, 
prin singularizare, se întorcea criticist asupră-şi. Adică de 
la: lumea este într-un fel sau altul la: ce ar rezulta dacă ar 
fi numai în acesst fel sau altul.

Socrate medita pe seama a ceea ce se întâmplase 
deja. Parmenides, în logică identitaristă, socotea că doar 
fiinţa este şi că este mereu ea însăşi, ceea ce, ontologic, 
era adevărat fără de smintire. Dar de aici, tocmai de 
aceea, presupoziţia trecea într-o interogaţie: dacă mintea 
noastră ar gândi doar în logică identitaristă ce ar rezulta? 
Cum avea să zică Aristotel pe seama însă a poemului 
parmenidian (fr. 8; 50-60), „nevoit să ţină seama de 
fenomene şi să admită, totodată, după raţiune unul şi 
după simţire, pluralitatea, [eleatul] vine ca două cauze 
şi două principii, caldul şi recele” (Metafizica, I, 5, 986 b 
31). Aşadar, tocmai pentru că mergea până la capăt în 
câmpul unei ipoteze, Parmenides ajungea s-o presupună 
şi pe cealaltă, complementară. La fel, dar din situarea 
contrară, Cratylos heracliteanul: existând doar multiplele, 
ce ar rezulta pentru ele? Ca nişte fantasme, n-ar putea fi 
nici percepute, nici gândite, nici numite. Doar, poate, cu 
degetul le-am arăta (Aristotel, Metafizica, III, 5, 1010 a 7)...

Ce ar fi dacă? Şi într-o parte şi în alta, n-am mai 
putea gândi lucrurile ca fiind: opuse, cele două ipoteze, 
ficţionalist, se întâlnesc. 

Luându-le doar în partea lor „dogmatică” (ataşare 
la o opinie) cele două mari paradigme: una monistă şi 
imobilistă, alta pluralistă şi mobilistă se resping, dar 
excluzându-se una de cealaltă, cad din istorie, aceasta ca 
devenire. Şi nu este doar cazul lor ci al tuturor filosofiilor, 
fie ele opuse, fie ele numai în deosebire, de la acelea ale 
grecilor până la acelea moderne. 

Ficţionalist (în sugestie vaihingeriană), aşadar, putem 
trece de la primul nivel al limbajului şi al reconstrucţiei 
filosofice la cel de al doilea, în câmpul căruia, filosofiile 
nu se mai singularizează prin închidere şi opunere ci 
participă la întreg, în logică holistică proprie devenirii 
acestuia. Astfel, şi numai astfel, fiecare filosofie, majoră 
sau minoră, oricât de diferite ar fi, ca instituire, valoric 
este validată. Întregul, numai el fiind adevărul, cum zicea 
Hegel, devine prin filosofii, iar acestea sporesc tot ca 
adevăr, prin el. 

Nici chiar marile filosofii, de la acelea ale antichităţii 
(platoniciană, aristoteliciană) până la cele moderne 
(carteziană, kantiană, hegeliană, husserliană) n-ar avea 
cum să fie înţelese ca programe deschise dacă nu se 
trece dincolo de aparenţa „dogmatică” în zona marilor 
profunzimi dinamice. 

Rămânând la ea, unitatea în devenire a filosofiei, la 
urma urmelor filosofia ca una şi unitară, ar fi fără de sens. 

Dar cum filosofia este ceea ce este prin filosofii (ca filosofii) 
reconstrucţiile istorice (determinate) nu pot să fie luate 
doar ca purtătoare ale unor sensuri care, prin desprindere, 
le lasă în timpul lor, în uitare. Dacă fiecare filosofie, după 
măsura sa, este „experiment” dus la limită, în logica lui 
„ce ar fi dacă”, atunci istoria filosofiei este filosofia însăşi 
şi ca sistem (în devenire) al tuturor încercărilor. De aceea, 
filosofiile „istorice” (şi care nu este „istorică”, aparţinând 
unui timp?) sunt deschise mai întâi prin faptul de a fi 
interogative, în logică ficţionalistă. Chiar şi filosofiile care 
par a fi închise ca urmare a aparentului nihilism indus, 
dacă nu mai cu seamă ele, aduc cu nişte „experimente” 
fără de care n-am mai fi ceea ce, filosofic, suntem azi. 

Este cazul acelora ce ar putea fi socotite ca 
antifilosofii, filosofii şi ele numai că în logica opusă. Două 
sunt, din acest punct de vedere, exemple tari.

Una, filosofia scepticilor greci: redusă la presupoziţia 
de întemeire: suspendarea judecăţii, (epokhé), pare a fi 
intens eutropică, prin nihilism. Dacă n-am fi în măsură 
să spunem că lucrurile sunt sau nu sunt în ce fel sunt, 
ce am mai fi ceea ce ne socotim că suntem: limbaj, 

gândire? Imposibilitatea deliberării blochează 
comunicaţia şi ne trimite în lumea lucrurilor. 
Totuşi, scepticii, antidogmatici, nu impuneau 
dogmatic presupoziţia. Poate în Grecia veche în 
cea mai mare măsură ei gândeau ficţionalist: ce 
ar rezulta, ce am mai fi dacă nici simţurile, nici 
raţiunea nu ne-ar deschide către lume ci ne-ar 
închide, autist, în noi înşine” 

Ce ar rezulta dacă a fi înseamnă a fi 
perceput, ca în derutanta filosofie a lui Berkeley? 
S-a vorbit de solipsism, adică de existenţa doar 
a subiectului care percepe, ceea ce a produs, 
nu numai printre filosofi, ilaritate. Dacă are 
existenţă numai acela care percepe, pentru 
aceasta celălalt nu există, aşa cum nici acela 
pentru acesta din urmă. Apoi, dacă lucrurile nu 
sunt altceva decât complexe de senzaţii, lumea 
este în dependenţă de subiect, dar, în viziune 
solipsistă, la limită de unul care nici el nu poate 
să fie. Complexe de senzaţii, aşadar, lucrurile, 
pisica, prinzând şoarecele, râdea un filosof, nu 
şi-ar înfige ghearele în proprii ochi?

P.P. Negulescu în lecţiile sale despre „filosofia 
populară germană” exemplifica reaua înţelgere 
a filosofiei lui Berkeley cu Johann Jacob Engel 
care într-o ficţiune literaro-filosofică îl punea pe 
Joseph Timm, „proprietar de pământ” şi adversar 
„al oricărui fel de speculaţie”, având „mintea 
sănătoasă a omului normal” să-l deplângă pe 
fiul său, întors de la studii din Anglia, unde se 
împărtăşise din filosofia lui Berkeley: „mă face 
şi pe mine care-i sunt tată... şi pe lângă asta, 
mai face şi cerul şi pământul şi soarele şi luna 
şi ţările şi mările” (Istoria filosofiei contemporane, 
1944, vol. IV, p. 117-122).

De aici, se prea poate ca în Ultima noapte de 
dragoste, întâia noapte de război, Camil Petrescu, 
la vremea sa, student preferat al profesorului 
său, să reia „povestea”. 

Minte filosofică strălucită, Camil , de bună 
seamă, că nu-l urma pe „filosoful popular 
german”. Cum filosofia lui Berkeley numai 
în percepţie comună era ca în înţelegerea 
„proprietarului de pământ” şi a fiului său, 

fie şi din uşor misoginism fie şi din alte motive, Ştefan 
Gheroghidiu îi ţinea Elei o lecţie despre Berkeley cam în 
aceeaşi termeni. Ce-i drept, în micul său tratat privitor 
la principiile cunoaşterii omeneşti, Berkeley presupunea 
că lucrurile sunt calităţi, iar acestea, pentru noi, doar 
percepţii. Esse is percipi, aşadar. Numai că presupusul 
„solipsism” era contrazis de metafica berkeleyană, 
platonizantă, cam în spiritul neoplatonismului scolastic. 
Doi într-unul, deopotrivă metafizician şi antimetafizician 
ori când una când alta? Experiment nefericit, eşuat, 
antimetafizicismul din Principii...? 

Ar fi nu numai simplu, dar şi vulgarizator, chiar 
anticultural, să anulăm, în acest fel o carte, totuşi, în 
contra aparenţelor dintre cele memorabile. Cel puţin între 
scrierile lui Berkeley cea mai cunoscută, nu neapărat 
datorită relei înţelegeri. 

Berkeley, ca scepticii, dar în felul său, altul, se situa 
în logica anfilosofiei, ca din interiorul ei să „experieze” 
şocant interogaţia: ce ar fi, ce ar rezulta pentru mintea 
voastră dacă existenţa lucrurilor ar fi dată, cât mai este 
dată, de actul perceptiv?

Ca într-o demonstraţie prin absurd, Berkeley punea 
astfel conştiinţa să dea seamă de sine prin ceea ce nu este. 
Ce ar fi dacă, aşadar, ţine de zona înaltă a experimentului 
crucial.

CE-AR FI FOST DACĂ… CE AR FI DACĂ… 
G. Vlăduţescu
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Literatura română a fost analizată, de obicei, pentru 
valorile ei estetice, istoriile literare încercând stabilirea 
unor ierarhii raportate la modul de transmitere a ideilor, 
sentimentelor sau trăirilor transfigurate prin magia 
cuvintelor. Calitatea actului estetic este, în adevăr, 
singurul criteriu care poate departaja creatorii. Petre 
Anghel abordează fenomenul literar românesc postbelic 
dintr-o perspectivă sociologică. Cercetările lui s-au 
finalizat într-o teză de doctorat în sociologie. 

Literatura română era, la sfârşitul celui de al 
doilea război mondial, o literatură matură şi sincronă 
literaturilor europene, fiind, de asemenea, integrată în 
circuitul curentelor de peste ocean. În proză, prin Liviu 
Rebreanu, Mihai Sadoveanu, Gala Galaction se definise 
specificul naţional, iar prin Camil Petrescu, Hortensia 
Papadat Bengescu, Anton Holban, Mircea Eliade îşi 
demonstrase vocaţia modernă. Prin Urmuz, Tristan Tzara, 
B. Fundoianu literatura română se situa în avangarda 
modernismelor.

Poezia interbelică, prin Tudor Arghezi, Lucian Blaga, 
Ion Barbu, George Bacovia atinsese cele mai înalte cote 
ale valorilor estetice. În sfârşit, critica şi istoria literară 
oscilau, cum era firesc, între curentele sămănătoriste 
sau poporaniste dominate de N. Iorga, C. Stere sau 
G. Ibrăileanu  şi estetismul lui M. Dragomirescu sau 
modernii Tudor Vianu, G. Călinescu, Vladimir Steinu.

Intrarea armatelor sovietice pe teritoriul României, 
în august 1944, avea să ducă la o  schimbare radicală 
a realităţilor politice, economice şi sociale cu urmări a 
căror dimensiune nu putea fi bănuită aproape de nimeni. 
Literatura, chiar dacă nu era prima afectată, avea să 
fie domeniul care va ilustra cel mai bine frământarea 
veacului. Fiindcă este evident că viaţa literară exprimă, cu 
mijloace proprii, viaţa socială şi politică a vremii, urmând, 
depăşind sau contestând jocul ideilor şi ideologiilor care 
defineau prima jumătate a secolului al XX-lea. Aceasta 
pentru că arta este socială prin natura sa, dar şi prin 
funcţiile pe care le are în comlpexa existenţă umană.  
Tipul de existenţă a artei, procesul funcţionării ei sunt, de 
asemenea, fenomene sociale. Literatura şi toate celelalte 
arte se dezvoltă într-o interdependenţă specială cu 
realităţile istorice, politice şi sociale, fără să fie însă într-o 
legătură logică de tipul cauză-efect, întrucât creatorii 
sunt personalităţi puternice care reacţionează diferit la 
stimuli externi. 

Creaţia artistică este destinată oamenilor, iar aceştia, 
ca şi autorii, trăiesc într-un cadru social, integraţi – mai 
mult sau mai puţin – unor grupuri. Iuri  Surovţev, unul 
dintre cei mai constanţi analişti ai artei din perspectivă 
sociologică, ajunge la concluzia fără echivoc că  abordarea 
sociologică a artei este nu doar îndreptăţită, ci “organic 
necesară”.

Până în prezent, relaţia dintre literatură şi realitatea 
socio-economică a fost tratată accidental. Deşi au existat 
critici şi istorici literari atraşi de perspectiva sociologică 
(Mihai Ralea, Traian Herseni, Ion Ianoşi, Z. Ornea, Mihai 
Ungheanu, Mircea Martin), nu s-au elaborat lucrări 
sistematice pornind de la o viziune unitară şi nu s-a 
intenţionat, se pare, finalizarea studiilor printr-o istorie 
sau prin alte lucrări de sinteză.

Istoriile literare din perioada 1944-1989, fiind 
parţiale, au fost concepute exclusiv prin prisma ideologiei 
totalitare, acordând importanţă scriitorilor cu orientări 
de stângă şi eliminând sau doar criticând scriitorii cu 
adeziuni, simpatii sau doar suspectaţi că ar fi avut atitudini 
de dreapta (Nicolae Manolescu, Dumitru Micu, Literatura 
română de azi, 1944-1964; Ov. S. Crohmălniceanu, 
Literatura română între cele două războiaie mondiale). 
Cele de după 1990 sunt, în exclusivitate, istorii critice 
(Dumitru Micu, Ion Rotaru, Alex. Ştefănescu, Nicolae 
Manolescu). Sub pretextul estetismului, s-a eludat 
aproape în totalitate conflictul ideologic. Marian Popa, în 
„Istoria...” sa depăşeşte însă zona esteticului şi prezintă şi 
contextul socio-politic.

Încercarea de obectivism sau estetism continuă să 
întreţină confuzia de valori.

Mulţi dintre criticii literari de prestigiu s-au folosit 
de criteriul estetic pentru a evita realitatea istoriei,  
mentalităţilor şi, în general, amestecul brutal al politicului.

Contribuţia studiilor lui Mihai Ungheanu, Ilie 
Bădescu, Theodor Codreanu, Mircea Martin la restabilirea 
adevărului istoric a fost minimalizată sau trecută sub 
tăcere.

Un proiect iniţiat de New Europe College din 
Bucureşti, sub conducerea lui Dan C. Mihăilescu, nu a 
fost realizat până în prezent. 

Cercetarea noastră porneşte de la premisa că nici-o 
cultură nu poate exista în afara societăţii, aşa cum nici-o 
societate nu poate exista în afara culturii. Sociologul 
Anthony Giddens afirmă categoric că „fără cultură, n-am 
mai fi deloc „umani”, în sensul general al termenului, 
n-am avea un limbaj în care să ne exprimăm, n-am 
poseda simţul conştiinţei de sine, iar capacitatea noastră 
de gândire sau de judecată ar fi extrem de limitată. Parte 
componentă a culturii, literatura este cea mai afectată 
dintre arte, având în vedere că prin cuvânt, capitalul 
ei esenţial, se manifestă şi acţiunile de propagandă 
ideologică.

Istoriile şi dicţionarele de literatură apărute după 
1989 preiau, în linii mari, scara de valori impusă de 
propaganda de partid sau de grupurile literare de 
orientare din jurul revistei „România literară”. Istoria 
semnată de Al. Ştefănescu, deşi apărută înaintea istoriei 
lui N. Manolescu, exprimă punctele de vedere ale celui din 
urmă, directorul publicaţiei la care activează cel dintâi. 
Dicţionarele elaborate de Academia Română, sub egida 
academicianului Eugen Simion, reprezintă scara de valori 
exprimată de acesta în prealabil în volumele „Scriitori 
români de azi”. Sunt culpabilizaţi sau minimalizaţi scriitori 
care nu au susţinut ideologia de stânga, cu o îngăduinţă 
suspectă pentru stricătorii de cultură ai „obsedantului 
deceniu”. Deşi „Literatura nu este însă numai un fenomen 
artistic sau, şi mai exact, pentru că literatura este un 
fenomen artistic, iar acesta este, prin definiţie, o creaţie 
umană, adresată oame nilor, iar aceştia sunt fiinţe sociale 
care nu trăiesc şi nu se dez voltă decât în societate, 
literatura este implicit un fenomen social, afirmase Traian 
Herseni în volumul „Sociologia literaturii”, acest adevăr 
nu transpare aproape de loc în aceste analize. Aducem 
acest argument pentru a demonstra că demersul nostru 
nu este de natură nonconformistă, ci o necesitate cu 
precădere ştiinţifică.

Interpretarea şi aprecierea unei opere de artă, 
ca produs al energiei creatoare omeneşti, trebuie să 
pornească de la alte premise decât interpre tarea şi 
aprecierea unui produs al naturii. Dacă vrem să explicăm 
un produs al naturii printr-o anumită calitate sau intenţie 
a creatorului său, riscăm să ne înşelăm; în schimb, nu 
putem înţe lege pe deplin o operă rezultată din activitatea 
omului, dacă nu încercăm să aflăm în ce aptitu dine 
intrinsecă naturii omeneşti îşi are originea, şi dacă nu 
ne întrebăm ce scop intenţionează creatorul să atingă cu 
ajutorul ei (Konrad Friedler, Scrieri despre artă, Editura 
Minerva, 1993, p. 22).

Afirmaţia de mai sus a lui Friedler era valabilă însă 
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a fost 
exprimată, în plin romantism, dar nu se poate susţine 
în aceeaşi termeni şi astăzi, când, datorită mass-mediei, 
opera de artă influenţează milioane de conştiinţe. Opera 
lui Soljeniţîn, ca să dăm un singur exemplu, nu este 
importantă doar prin valoarea ei estetică, ea a zguduit 
conştiinţele receptive ale Estului şi Vestului, trăgând 
semnalul de alarmă asupra diverselor forme de manifestare 
ale Gulagului. Literatura, deşi se deosebeşte de alte 
arte prin recrearea unei realităţi cu valoare estetică, 
este, în acelaşi timp, o activitate a spiritului, care 
se adresează conştiinţei, sentimentelor, simţului 
civic, contemporanităţii şi posterităţii. Ea dă sama, 
cum zicea cronicarul, despre cele văzute, ştiute şi 
scrise. Ea este produsul unei realităţi subiective. 
Cum nimic nu naşte din nimic, nici literatura nu 
ar exista dacă nu ar topi în creuzetul creaţiei idei, 
sentimente, trăiri, spaime şi iluzii, credinţe religioase 
şi obsesii ale fiinţei umane atât de puternică, dar şi 
atât de lovită din varii direcţii de forţe obiective sau 
implicări subiective.

O istorie politică a literaturii române din perspectivă 
sociologică nu este şi nu poate fi un înlocuitor al istoriilor 
critice, dar devine un nou instrument de abordare şi 
deschide şansele unor analize multidisciplinare. Procesul 
creaţiei artistice se poate, deci, analiza printr-o  mare 
diversitate de materiale, metode, presupoziţii şi scopuri. 
Ştiinţa literaturii emite enunţuri şi presupuneri care-
şi găsesc originile în filosofie, sociologie sau psihologie. 
Politologia şi filologia sunt, la rândul lor, două instrumente 
diferite de studiere a complexului fenomen literar. Marx, 
Weber şi Durkheim nu s-au ocupat special de domeniu, 
dar i-au arătat totuşi un interes aparte, chiar dacă ar fi 
să reţinem doar spusa lui Marx că a învăţat de la Balzac 
mai multă economie decât de la specialişti – evident o 
exagerare. Inteligenţa, după cum a remarcat Brunschvicg, 

în Le Progrès de la conscience dans la philosophie 
occidentale,  câştigă bătă liile sau, ca şi poezia, se dedică 
unei creaţii continue, în timp ce deducţia logistică nu 
este comparabilă decât cu tratatele de strategie şi cu 
„artele poetice”, care codifică victoriile trecute ale acţiunii 
sau ale spiritului, dar nu asigură izbânzile lor viitoare. 
Nefiind rodul inteligenţei în primul rând, creaţia artistică 
nu se poate sustrage normelor de construcţie, principiilor 
estetice sau constrângerilor de ordin stilistic. Respectarea 
regulilor gramaticale este prima cerinţă pusă în faţa unui 
literat.

În domeniul esteticii, consideră Norbert Groeben, 
fundalul cultural-istoric a lăsat urme şi în ceea ce priveşte 
intensitatea cercetării întreprinse la nivelul psihologiei 
empirice; în domeniul re ceptării operelor artistice se 
fac mult mai puţine cercetări decît în cel al creativităţii 
generale. Autorul şi cititorul operelor literare sunt, sub 
aspect general psihologic, cei doi poli ai procesului de 
comunicare, emiţătorul şi receptorul.

 Majoritatea studiilor întreprinse până acum au 
avut în vedere produsul finit – opera de artă – şi mai 
puţin autorul, aproape nici nu au fost posibile aluziile 
la convingerile politice sau religioase ale autorului, iar 
cititorul a fost tratat ca o entitate impersonală, contribuţia 
sa găsindu-se cel mult în statisticile consumului.

 Din însăşi structura procesului de comunicare se 
pot desprinde câteva elemente clare care definesc opera 
literară: emiţătorul şi relaţia lui cu „mesajul” (conţinutul 
operei literare), ca aspect clasic al creaţiei şi creativităţii ; 
mesajul şi relaţia lui cu receptorul (variabilele de cititor); 
chiar procesul însuşi de comunicare care stabileşte 
legă tura între emiţător, mesaj şi receptor. La nive lul 
variabilelor de cititor se naşte în mod legitim o suită de 
demersuri psihologice: după tipul atitudinilor care duc 
în general la lectura operelor literare, după receptarea 
estetică considerată ca o capacitate şi după exersarea, 
respectiv dez voltarea ei”( Norbert Groeben, Psihologia 
literaturii, Editura Univers, 1978, p. 111).

Deşi perspectiva sociologică nu va înlocui niciodată 
analiza critică, observăm că nu s-a efectuat nici-un 
studiu care să analizeze relaţiile dintre puterea politică 
şi creatorii de literatură, dintre redactori şi şefii lor, 
dintre scriitori şi editori, dintre criticii literari şi creatorii 
propriu-zis. Într-o formă sau alta între ei era o relaţie de 
şefi şi – dacă nu de subordonaţi – oricum de solicitanţi. 
Existenţa şefilor şi presiunea sunt fenomene inerente 
tuturor formelor vieţii sociale. Această oligarhie rezultă, 
în mod necesar, din modalitatea de funcţionare a marilor 
organizaţii, partide sau state. Acestea, ne spun sociologii 
politicului, neputând fi guvernate direct de membri lor 
reuniţi în permanenţă în adunări deliberative, trebuie 
să recurgă la “tehnica delegării”. După Bernard Denni  
şi Patrick Lecomte această tehnică nu introduce rupturi 
între guvernanţi şi guvernaţi: delegatul, subordonat 
voinţei celor pe care îi reprezintă, are funcţia de a executa 
ordinele lor. Dar lucrurile devin mai greu de analizat 
atunci când apar instituţii atipice: organizaţii profesionale 
– cum era cazul Uniunii Scriitorilor – care nu aveau 
decât o autoritate restrânsă asupra membrilor, iar statul 
totalitar, declarându-se democrat şi sprijinitor al artei şi 
culturii, era nevoit să folosească şantajul, manipularea 
sau ameninţarea pentru a asigura supunerea membrilor.

Am urmărit în cercetarea noastră acţiunile de 
salvgardarea literaturii, văzând în acestea manifestarea 
specială a geniului naţional, atrăgând în mod repetat 
atenţia asupra rolului nefast al ideologiei comuniste 
asupra mediului cultural. Un alt obiectiv a fost descrierea 
formelor compromisului ideologic, estetic, precum şi 
urmările acestuia asupra creaţiei literare. O analiză 
specială a fost acordată curentele şi mişcările literare 
pro sau anticomuniste. Punând în discuţia afirmaţia că 
societatea românească – sau o parte a ei – a rezistat prin 
cultură în perioada 1944-1989, am cercetat contribuţia 
revistelor literare la reconsiderarea valorilor autentice 
sau de abolire a specificului naţional. Un subiect mai 
puţin cercetat până acum a fost şi influenţa acţiunilor 
contestatare asupra conştiinţei publicului. 

Deşi nu e lipsit de accente polemice, studiul „Istoria 
politică a literaturii române postbelice” nu se doreşte 
o contestare a istoriilor literare întocmite până acum, 
ci o abordare inedită, din perspectivă sociologică, a 
complexului fenomen literar dominat de teme majore şi 
de personalităţi artistice remarcabile.

Spre o istorie politică 
a literaturii române postbelice

Petre Anghel
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Om de teatru foarte activ şi exigent cronicar al 
vieţii teatrale contemporane, autor al seriei de patru 
volume Privitor ca la teatru (1975, 1977, 1982, 2003), 
director, după 1990, al prestigioasei scene de la Theatrum 
Mundi –, Ion Cocora e, înainte de toate, poet: Palimpsest 
(1969), Dezlegare de chaos (1973), Suveranitatea 
lăuntrică (1975), Inventatorul de numere (1976), 
Plante de dincolo (1983), Ar mai fi de trăit (2003) şi 
Oda caligrafului sau ficţiunile artistului la maturitate 
(2004) fixează imaginea unei poezii originale care scapă 
tradiţiei lirice ardelene (poetul s-a născut în Caraş-
Severin, dar formarea sa s-a petrecut în mediile literare 
de la Cluj, în celebrul nucleu al revistei „Steaua“ de la 
sfârşitul deceniului şase al secolului trecut), structurând 
o paradigmă a caligrafului prezentă de la primele cărţi 
până la ultima, intitulată chiar Oda caligrafului; iată 
portretul poetului din primele cinci cărţi, în viziunea lui 
Alexandru Cistelecan: „Ion Cocora este un decorator al 
poemului, un scenograf cu gustul nuanţelor subtile, de o 
frăgezime florală uşor incendiată. O devoţiune de caligraf 
stă la baza poemului, iar scriitura ia aspectul unei oficieri 
cu gesturi hieratizate până la preţiozitate. Concreteţea 
lumii se pierde în procesul de rafinare şi sublimare, iar 
stările lirice se metamorfozează lin“.

Puţine lucruri din această primă etapă a liricii lui 
Ion Cocora, aceea de până la Plante de dincolo, se 
regăsesc în noile cărţi; doar figura caligrafului, „artist la 
maturitate“, cum îşi spune în ultimul volum. Aproape 
nimic din „frăgezimea florală uşor incendiată“ nu mai e 
în poezia concretă din Ar mai fi de trăit (2003) şi, mai 
ales, din Oda Caligrafului sau Ficţiunile artistului la 
maturitate (2004): caligraful scrie acum, cu aceeaşi 
cerneală, despre schizofrenia furnicii dar şi despre 
speranţă, despre cuvinte claustrate care pot spune 
că, la micul dejun, moartea e „un spiriduş de zahăr pe 
fundul ceştii de cafea“ ori despre degetele catifelate care 
se înfioară la atingerea pielei uscate de pe trup: sunt, 
acum, sufletul care urlă disperat sub o grindină neagră şi 
poemul însuşi care sfârşeşte, pe un perete, sub unghiile 
unui patruped nevoiaş: „treci pragul casei calci fără frică 
pe parchetul a acoperit cu ziare/ mâinile cu gheare ale 
profetului dau la o parte capacul borcanului/ cu formol 
şi se ridică să-ţi mângâie creştetul/ păianjeni carnivori 
uriaşe pânze roşii atârnă de barba îngerului octogenar/ 
devoră abstracţiunea care e femeia pieptănându-se în 
oglindă/ scrii o poezie concretă ca şi când între două 
telefoane/ ai măcina carne pentru fragede şi aromitoare 
chifteluţe/ scrii cu aceeaşi cerneală în care se bălăcesc 
aceleaşi contradicţii/ aştepţi o petrecere la iarbă verde 
să-ţi bandajezi nervii/ cu frunze de mărar nervii tăi mai 
bătuciţi decât pielea/ de pe tălpile maratonistului/ nu 
mai invoci nici o înţelegere pentru schizofrenia furnicii/ 
pe buze porţi acelaşi surâs ca o insomnie ce-ţi linge 
oasele/ până devin invizibile şi nu-ţi mai rămâne decât 
speranţa/ că un patruped nevoiaş va zgâria cu unghiile 
sfârşitul poemului pe un perete“ (Cu aceeaşi cerneală). 
Noua poezie a lui Ion Cocora pune în relaţie de tensiune 
realul şi abstracţiunea, se îndepărtează de retorica 
romantică a primelor cărţi, unde idealul conta mai mult 
decât realitatea, caută, în sfârşit, alte filtre de percepere a 
lumii şi a sinelui: borcanul cu formol şi profetul, păianjeni 
carnivori şi barba îngerului octogenar (cu termenii din 
poemul amintit), tălpile şi creştetul (visezi o mare), clipa 
sângelui şi clipa memoriei (să-ţi negi starea de fericire), 
visul care îşi devoră propria realitate (memoria textului), 
poezia din idealitate şi suferinţa atroce (acum ce 
repede) – iată doar câteva dintre numeroasele sintagme 
care desemnează fiinţa însăşi drept cale de comunicare 
între „verdele cerului“ şi „verdele pământului“, între 
cosmic şi teluric, eul liric sfidându-şi propriile limite, 
construind spaţiile poemului ca pe o formă de protest 
împotriva precarităţii vieţii. Poezia concretă din Ar mai fi 
de trăit nu e aceea a fragmentarismului optzecist, nici a 
inventarului unui cotidian totdeauna amorf, cenuşiu; e, 
la Ion Cocora, poezia care se naşte când „marea năvăleşte 
în fraze“, când e tatuată pe „fragede himene“, când, 
căutând căldura textului, poetul vede cu degetele şi ştie 
să cântărească „aşternutul celor mai carnale insomnii“ 
(labirintul halucinant), adică, unde se adună, pentru a 
se confrunta, toate ale vieţii cu toate ale poeziei: „astăzi ai 
scrie un poem/ să se ştie că sufletul tău/ este labirintul 
acela halucinant/ unde până şi înţelepţii/ strigă după 
liman/ astăzi ai scris un poem/ să se ştie că sufletul 
tău/ creşte ca un calorifer în visul celui singur/ ori ca 
o convalescenţă a florilor/ într-un curcubeu amăgitor/ 
astăzi ai scris un poem/ să se ştie că sufletul tău/ 
noaptea în somn îşi aduce aminte/ blana roşie a iepurelui 

în septembrie/ acoperind gleznele actriţei/ astăzi ai scris 
un poem/ să se ştie că sufletul tău/ este mai umil şi 
mai răbdător/ decât o gheată veche/ peste care trece 
buldozerul“ (un calorifer).

Poezia concretă a lui Ion Cocora din Ar mai fi de 
trăit este, în primul rând, căutarea disperată a spaţiului 
securizant, identificat sub cele mai diverse ipostaze: o 
pasăre care îşi împarte, protectoare, umbra deasupra 
livezii sau „stârvuri de fraze“, în egală măsură, ocrotitoare, 
îngerii care scriu versuri pe lacătul de la uşa bibliotecii 
municipale şi, mai ales, adăpostul unde se află visul, 
plăcerea de a gândi şi imagina, castelul cu o fereastră 
întredeschidă prin care se vede Ofelia călcându-şi rochiile 
pentru balul de sâmbătă seara, aventura înţeleptului, 
dulcile hipnoze, somnul voluptuos, peisajul din copilărie 
şi duhuri diafane de femei; poezia concretă e, căutând 
spaţiul securizant, calea spre o viaţă de vis, unde se poate 
inventa, de exemplu, o „invazie de grauri într-o viziune 
de fluviu defunct“ şi unde se poate auzi, distinct, o doină 
a (pe)trecerii omului („de ce creşti tu plopule dacă nu 
eşti cal/ de ce creşti tu calule dacă nu eşti plop/ de ce 
călăreşti tu drumul dacă nu eşti om/ de ce te duci tu 
omule dacă nu eşti drum“), unde starea lirică e „chiriaşa 
serafică“ din sângele celui care scrie poemul ca şi când ar 
ridica un pahar de otravă de pe noptieră (unele texte au 
tocmai de aceea, chiar numele unui poet: Gellu Naum, 
de pildă) sau ca şi când şi-ar (re)crea iubita scrijelind 
limbajul („un căţeluş dresat şi obligat să trăiască pe 
tăişul imaginaţiei“) pe pielea „femeii de treizeci de ani“. 
Poezia concretă e, altfel, plăcerea, voluptatea de a scrie şi 
de a crea imagini pur şi simplu frumoase, având un „ce“ 
misterios, provocator; pe calea spre o viaţă de vis aievea, 
ochii „ţi alungesc de singurătate ca unui han mongol“, 
poţi bănui vina unui „enigmatic crâng în asfinţit“, iar 
personajul liric feminin – descoperit totdeauna în figurile 
tutelare ale Ofeliei şi lady Machbeth – poate fi „un tremur 
de frunză înainte de a fi seară“, cu gura – „un poem scris 
pe pielea divină“ şi sufletul – „scâncetul de copil ce răneşte 
faţa miracolului“ şi totul se învăluie în senzualitatea ce 
acoperă „ca o rochie de mireasă/ trupul gol al lămpii de 
pe masa de scris“.

Ion Cocora caută acelaşi spaţiu securizant – un 
adăpost de cuvinte – şi în ultima sa carte Oda caligrafului 
sau Ficţiunile artistului la maturitate; acum, gândul 
că acesta l-ar putea apăra de „dezordinea“ dinlăuntru se 
risipeşte într-o dezabuzare aproape violentă, când orice 
nu mai spune nimic; cărţile se scriu din cărţi, e adevărat, 
dar pot crea acest lihtis, cum îi spuneau cei vechi, 
unind spleen-ul simboliştilor cu, să zicem „disgustul 
necunoscut“ al unui C.A. Rosetti: sursele sunt diferite, 
configuraţia sentimentului (stării), asemănătoare: 
„CALIGRAFULE de mult literaturile lumii nu-ţi mai 
spun nimic/ nici simbolurile absconse nici parabolele 
vestite nici personajele/ celebre cu care până mai ieri te 
preumblai prin văile/ tragediei şi împărţeai bucata de 
pâine şi insomniile/ pentru tine duhul bătrânului rege 
Hamlet nu e decât credinciosul/ tău câine ce latră la 
tărâmul pe care nu-l poţi imagina/ stai în umbra fagului 
ca şi când te-ai bălăci în iluzii/ îţi calci în picioare puţina 
tinereţe ce ţi-a mai rămas/ nu înţelegi de ce nici ceea e 
prea mult nu-ţi ajunge/ principiile sunt atât de abstracte 
încât şi spaţiul dintre pereţii/ trupului ţi se umple de un 
întuneric abstract/ mărturisirea de o clipă e amăgire/ îţi 
sfâşii pieptul îţi arăţi mulţimii plămânii umflaţi ca nişte 
pufoici/ în jurul gâtului laţul e umed şi verde veşmintele 
nu te mai apără/ literaturile lumii nu-ţi mai sunt de nici 
un folos când spaima spumegă pe vârful limbii/ ai vrea să 
vâsleşti până la ţărmul acela unde cineva aprinde/ ecrane 
albe/ să revii la străvechi îndeletniciri să scormoneşti prin 
muşuroaie/ de cârtiţe să-ţi umpli pumnii cu ţărână unul 
spre a-l/ afunda în urechile prea gata să asculte altul spre 
a-l/ înghesui în gurile prea vorbăreţe/ literaturile lumii 
plutesc în derivă pe o mare de cenuşă/ laţul e umed şi 
verde nu e nici o speranţă că va putrezi că se va rupe/ cu 
capul vâjâind de veninul literaturilor lumii aştepţi femeia 
cu părul/ vâlvoi să-ţi deschidă uşa” (literaturile lumii).

Cartea aceasta vorbeşte, mai ales, despre 
„deşertăciunea din tine“ (din piatră în parte), despre 
viaţa ajunsă la limita derizoriului (recunoaşte) şi despre 
vârsta de fier când omul va fi uitat, ieşind definitiv din 
mit, timpul zeilor: ştiinţa scrisului, spune poetul în într-o 
dulce confuzie provoacă imaginaţia şi nu ajută cu nimic 
trupul în ruină. Ion Cocora trăieşte din plin, în Oda 
caligrafului, ceea ce Monica Spiridon numea melancolia 
descedenţei; poetul îi spune melancolia dicţionarelor în 
textele sale de aici, citatul,parafraza, ghilimelele fiind, 
poate, semnele cele mai active ale discursului liric: citarea 

(lectura sau amintirea cât de vagă a unui text parcurs 
nu se ştie când), intertextualitatea sunt, fără îndoială, 
alternativele vieţii de la limita derizoriului: pasărea 
neagră care cârâie în memoria caligrafului ar putea fi 
corbul lui Poe, un vers al lui Ezra Pound aminteşte că 
„în tine susură o apă sacră“, un citat din Thomas Mann 
comunică, iată, cu un altul din Coşbuc, la o întâmplare 
mondenă, la micul dejun, apare şi „domnul andré breton“, 
iar venele secolului ivesc o „lumină otrăvită“ ca de sub o 
podea „sfărmată în locuinţele lacustre“: textele citate şi 
autorii lor îşi vorbesc în discursul poetic, constituie, până 
la urmă, un cod cultural pe care se sprijină edificiul liric 
din Oda caligrafului.

Iată cum îşi vorbesc poeţii români contemporani în 
poezia lui Ion Cocora din Oda caligrafului sau Ficţiunile 
artistului la maturitate: „CALIGRAFULE moartea (ce 
uşor ar fi să se spună) e ca trestia/ subţire neîntinată 
în vârf e ca străvezia boare/ dintr-un cârlig e ca sora cea 
nenăscută pururi virgină/ iertat cu adevărat (ce uşor ar 
fi să se apună) e cine şi-a privit/ chipul în lacrima lui 
daniel turcea cel asemenea/ faptei sale cel întemniţat în 
dulce floare cel cu ochii/ mielului în trupul străluminat/ 
precum nici virgil mazilescu «daniel a fost bunătatea 
a fost/ mângâierea fragilă a aducerii aminte a fost 
mireasma/ îngerului pogorâtă în cuvântul de taină»/ 
precum zici angela marinescu «daniel a fost lumina lină/ 
a fost viziunea crinului sub pătrarul de lună/ a fost chiar 
cerul»/ precum zici ion murgeanu «privim deznodământul 
în acelaşi fel/ daniel nu a murit fericit el a dorit să 
trăiască»/ precum scrii ioan alexandru «veacuri trec multe 
până într-un loc/ apare întreg la vedere jertfelnicul»/ ai 
dreptate ion cocora «când îţi iubeşti aproapele moartea/ 
e cădere în păcat»“ (cel asemenea faptei sale): ingenios 
şi semnificativ în ordinea uneia dintre temele majore ale 
(post)modernismului. Raporturile tensionale de structură, 
prezente în cartea anterioară, Ar mai fi de trăit, codifică 
substanţial în Oda caligrafului; Ion Cocora nu mai pune 
în cauză, aici, relaţia dintre literatură şi viaţă, ci pe aceea 
dintre literatură şi literatură; în Valea Delirului – un loc 
al cărui nume, fără a fi încă topos, revine obsedant, cu o 
evidentă semnificaţie erotică („CALIGRAFULE a ce nebunie 
să cunoşti inspiraţia în obscure bodegi/ desfrânarea 
aceea voluptuoasă de a imagina şi a scrie poemul pe o/ 
pulpă somnolentă/ a ce nebunie să vezi cuvintele cum se 
târâie să ajungă cât mai aproape/ de văpaia şi aroma văii 
delirului“) –, textul răspunde textului, viaţa rămâne să 
se răscumpere cu viaţă, altundeva, în vreme ce poemele 
(altora) „se pun în narghileaua“ poemului (propriu): 
parfumul unei roze, pâinea cu unt şi rochiile „frumos 
colorate“, omizile şi frunzele lor de dud, aventura ochilor, 
a unghiilor şi a urechii se opresc la pragul poemului care 
îşi devoră autorul, fie el poetul grec sau acela al mileniului 
trei, „sexy şi puţin paranoic“, pentru care misterul începe 
„de la tivul unei fustiţe vişinii“.

Caligraful e ţinta poemelor din acest volum; el 
este acela care transcrie, copie, scrie frumos, s-ar zice. 
Dar dacă riscând o „etimologie populară“, am crede că 
însuşi Caligraful e Kaligraful, un semn al zeiţei Kali, 
mânia şi groaza, soarta rea, ghinionul, vălul de beznă 
al Apocalipsei? Paiaţă, câine trăind „într-o ramă de 
fildeş“, iepure şchiop „pe o poliţă înfierbântată“, „ghid de 
viaţă umil“, „confuzie a nevăzutului populat cu chipuri 
tiranice“, niciodată turmentat „de mirosul de benzină al 
maşinii de scris“, trecând pe hârtie „tot ceea ce-ţi trece 
prin cap“. Caligraful (sau, poate, Kaligraful) lui Ion Cocora 
este nefiind, e semnul rău al fiinţei care nu are acces în 
zona superbiei viului, dragostei, polimorfului, faimei, vieţii 
înseşi, rămânând închis, „înfulecat“ de oglinzile fierbinţi 
din labirintul halucinant al literaturii: „CALIGRAFULE tu 
nu ai fost niciodată atât de nebun să rânjeşti/ după un 
coş oricât de neînsemnat de faimă/ când iubeai o femeie 
erai pur şi simplu fericit/ cuvintele cădeau deasupra ta ca 
o ploaie de lăcuste roşii şi-ţi devorau/ retina întunecată 
şi lacrima/ ai fi vrut să le atingi cu degetele ca pe 
cearceaful în care a dormit ea/ să simţi în ele fiorul vieţii/ 
să nu-ţi mai curgă, în vene acelaşi sânge străvechi ce-ţi 
aminteşte/ că vei dispare lins de o limbă ancestrală cum 
dispar bulgării/ de sare sub boturile blonde ale oilor/ să 
nu te mai sperie întunericul ca o oglindă fierbinte ce-ţi 
înfulecă faţa/ să fii împăcat că limba ţi se mută într-
un clopot de piatră/ că din ridul înnegrit de sângele ce 
ţi-a ţâşnit din gură nu te mai/ urmăresc ochii mânzului 
sfârtecat de lup/ să laşi altora mândria rănilor deschise 
pe trupul tău ca un sunet/ schiţat către strigăt“ (mândria 
rănilor). Oda Caligrafului e recviem-ul fiinţei: şi nu astfel 
este literatura, drogul ei dulce-fatal?

(continuare în numărul următor)

I O N  C O C O R A
P o e z i a  c o n c r e t ă

Ioan Holban
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(continuare din numărul anterior)

Intervine apoi scepticismul modern, cu privirea la 
bună rânduială a lucrurilor create de Ziditor. Diferenţa 
între sacru şi profan iese la suprafaţă prin intermediul 
opoziţiei natural-cultural. Gestul divin îi furnizează 
artistului materia primă necesară în vederea elaborării 
unei copii transfigurate. Astfel, poezia îl recompune pe 
Dumnezeu din elementele înconjurătoare. Acest panteism 
se subordonează nevoii de transcendenţă. Prin caznă, 
artizanul de factură argheziană se identifică în ipostaza 
de supus răzvrătit, care îşi exprimă dragostea doar când 
îşi concurează cu înverşunare Tatăl ceresc, încercând 
să răstoarne raportul de forţă prin recrearea Lui după 
chipurile şi asemănările dorite: „Doamne, îţi înţeleg 
eşecul. Oare nu/ Încerc şi eu, la rândul meu, să Te creez/ 
din toate câte-mi stau la îndemână/ şi ars de-aceeaşi 
limpede iubire/ care Te-a mistuit, cândva, pe Tine?“ 
(Psalmul LXIV). Este de semnalat faptul că Doinaş nu se 
plasează neapărat în siajul lui Arghezi. Există destule 
abateri de la model. Căutarea unei dovezi palpabile a 
divinităţii («Vreau să te pipăi şi să urlu: „Este!») nu are 
valoare stringentă, în ciuda trepidaţiei metafizice. Privirea 
cerchistului rămâne ţintuită spre ceruri, cu spaima pe 
care medievalii o resimţeau construind catedralele gotice. 
Simultan însă, emană bucuria de a putea privi în sus, fără 
a fi orbit de lumina solară. Paradoxul reacţiilor provine 
tot din stilistica simbolizării. Divinitatea în sine nu există 
decât ca esenţă camuflat de veşnici aparenţe: „– Ah, 
Dumnezeule! Tu mă-nfiori/ cu marea Ta prezenţă, care-i 
lipsă,/ asemeni unui soare în eclipsă! (Psalmul XXIII).

Dificultatea în evaluarea psalmilor constă în găsirea 
notelor individualizatoare. 
Misticismul de tip orfic îşi 
are pandantul în stabilirea 
silnică a unei comunicări 
unilaterale cu divinitatea, aşa 
cum procedează Arghezi, Ioan 
Alexandru sau Marta Petreu. 
Spre deosebire de ceilalţi, 
nu întâlnim oscilarea între 
a-şi dori sau nu stigmatele 
Mântuitorului. Mai mult, 
Doinaş nu resimte monologul 
ca pe un ţipăt în deşert, ca 
pe un indiciu al damnării. 
Dimpotrivă. Deus absconditus 
îi legitimează orgoliul de a se 
instala în mijlocul universului 
şi de a-l retocmi din limbaj. 
Transcedenţa goală este 
contrabalansată de imanenţa 
literaturii. Poemele nu devin excrescenţele unei crize, ci 
reprezintă transfigurări intertextuale. Autismul cultural 
îl îndeamnă să forjeze replici la adresa versetelor 
Vechiului Testament şi a precursorilor laici. Inovaţia 
reiese din aplicarea lecturilor răsturnate. Căci despărţirea 
de tiparele seculare se produce doar din învăţarea 
teritoriilor neexplorate. Deşi Cornel Regman1 considera 
că funcţionează o simbioză între experienţa mediată şi 
cea personală, mai plauzibilă se dovedeşte aprecierea 
că nu cumpăna senectuţii a determinat redactarea 
poeziilor. Factorii responsabili sunt abilităţile prozodice 
şi combinarea schemelor mitice. Neîndoielnic, secvenţa 
de maxim interes rezidă în reinterpretarea lui Arghezi 
pe care o propune poetul-cărturar. Psalmul I2 ilustrează 
asemănările şi distincţiile în raport cu modelul asumat: 
„Cum să Te-ntâmpin, Doamne, cu ce rugă?/ Ai fost 
copac: acum eşti buturugă./ Vrei să mă scol eu însumi 
din genunchi/ să-ţi fiu coroană verde, să-ţi fiu trunchi?/ 
S-aşez cu vârful degetelor mele/ pe-aceleaşi bolţi de 
fum aceleaşi stele?/ Eu, cel bolnav de bine şi de rău,/ 
vrei să mă-nalţ aici în locul Tău?// Nu, Doamne! Sunt 
prea mândru ca s-accept/ destinul Tău: să cântăresc 
ce-i drept/ şi ce e strâmb – nimica nu mă-mbie./ Ursita 
creaturii-i să-L învie/ pe Creator. Ca un ocnaş în zeghe/ 
ce-aşteaptă graţierea, stau de veghe/ lângă buşteanul tău 
cu cioturi tari/ până-ţi vor creşte, Doamne, noi lăstari“. 
La capitolul similitudinilor se evidenţiază, în primul rând, 

1  „Apelul la sursele culte, la cele tradiţionale – Vechiul 
Testament, evangheliile, parbolele – alternează cu miracolele 
de fiecare zi ale îndrăgostitului de concret, planările în lumea 
ideilor şi a conceptelor cunosc aplecarea spre cântec, spre 
înscrierea acestuia în forme când mai libere, când riguros 
catenate“ (Cornel Regman, Ultime explorări critice, 2000, p. 14).

2  Primii 20 de psalmi au apărut iniţial în volumul 
Aventurile lui Proteu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995.

prozodia. Doinaş respectă ritmul impus de întemeietorul 
„Liniei drepte“. Strofa întâi se derulează alert, în 
conformitate cu dorinţa stringentă de a obţine unele 
certitudini. Strofa următoare este scindată. Versurile 9-12 
se înlănţuiesc tot după tipicul magistrului, reintegrând, 
prin intermediul ingambamentului, bâlbâiala lui Moise. 
Versurile 13-16 recuperează din iuţeală, întrucât coincid 
cu luarea unei decizii irevocabile. În al doilea rând, lexicul 
selectat este plin de asperităţi. Fiecare termen eliberează 
potenţialul total de expresivitate. În al treilea rând, tot 
din sectorul arghezian (Flori de mucigai) se desprinde 
imaginea puşcăriaşului înlănţuit. Numai că, asistăm la o 
resemantizare. Pedeapsa are valoarea unei binecuvântări. 
Prizonierul suportă osânda de a-l resuscita pe Duhul 
atoatecuprinzător prin Cuvânt. În al patrulea rând, 
Doinaş îşi redactează poemele conform cu principiul 
mentorului că vituozitatea stilistică nu contribuie 
la ambiguizarea sensului. Simetriile, metaforele şi 
frământările converg spre univocitate. Şi nu în ultimul 
rând, scriitorii se revendică de la ceea Nicolae Balotă 
denumea „poetica rodului“, organizată în jurul copacului 
veştejit şi a potenţialului acestuia de a se regenera. 
Şirul echivalenţelor se opreşte aici. Poezia cerchistului 
se bazează pe un raport de putere inversat. Interogaţiile 
autorului Porţii negre substituiau muţenia partenerului 
de conversaţie şi refuzul Acestuia de a i se revela. Ţărâna 
(argheziana „tină“) nu avea dreptul să urce în văzduh. 
Interogaţiile laureatului cu Premiul „Sburătorul“ („E. 
Lovinescu“, 1947) deţin valenţe afirmative şi îi aparţin 
unei fiinţe cu statut ontic mai puternic decât al divinităţii. 
Doinaş înlocuieşte rugăciunea şi cu un poem profan, în 
care îşi fixează aspiraţia de a se încorona rege al văzutelor. 

Excelent releva Cornel Regman că „Această semeţie nu 
e chiar blasfemica detronare a Creatorului, într-un veac 
tot mai lipsit de credinţă, tot aşa cum nici plângerea nu 
poate fi unica reacţie la nedreptatea făcută, «grotesca 
logodnă între spirit şi lut»“ (Dinspre „Cercul Literar“ 
spre „Optzecişti“, p. 42-43). Obraznicul îşi dă seama 
că, dacă dorinţa i s-ar îndeplini, ar prelua atributele lui 
deus otiosus, ceea ce ar impune contemplarea creaţiei 
de la distanţă. Aşa se explică şi negarea intenţiei de se 
transforma în uzurpator. Poetului nu i se cuvine să fie 
Stăpân vlăguit, ci neobosit artizan. Rivalii sunt bolnavi, 
unul de muncă, lăsându-şi livada în paragină, celălalt de 
trufie, crezând că i se va ceda ţarina în arendă.

Diversele înrâuri nu alterează convingerile de fond ale 
cerchistului, cum ar fi înclinaţia spre paradox. Însoţindu-l 
pe Heraclit, nu se desparte totuşi de eleaţi. N-ar fi deplasat 
să-l includem pe Doinaş în categoria îndrăzneţilor care, 
pe urmele vechii greci, s-au chinuit zadarnic să rezolve 
problema cuadraturii cercului (aşa cum se intitulează 
un ciclu din volumul Poeme, Bucureşti, Editura Cartea 
Românească, 1983). Elocvente pentru această regiune 
din golful controlat se arată versurile următoare: „Ştiu, 
ştiu prea bine, Doamne, că te joci./ În largul mării, în 
pustiu, sub roci/ plăcerea Ta de-a plăsmui sub deget/ 
pigmei sporeşte lumea. Dar eu preget/ sfios: ce sunt? 
Tipar în care, greu/ şi jalnic, modelându-se mereu,/ 
se-arată însăşi tainica Ta faţă?/ De ce Te joci, Stăpâne? 
Ce ne-nvaţă/ divina Ta îndemânare de-a/ ne oferi, precum 
o acadea,/ această existenţă dulce-amară?/ Jucându-ne 
noi într-o doară/ «de-a Domnul şi de-a Dracul», nu Te 
temi/ că-n loc să ne sanctifici, ne blestemi?/ că-n loc 
să-ţi dovedeşti în mine chipul,/ îmi curgi ca printre 
degete nisipul?// Coboară, Doamne, ca să vezi că 
jos/ vai! jocul nostru-i foarte serios...“ (Psalmul XXI). 
Înjghebând în aparenţă o variaţiune pe tema argheziană 
a ludicului sacru şi a repercusiunilor primejdioase 

ale zămislirii, fostul colaborator al „Naţiunii române“ 
izbuteşte să-şi impună personalitatea. Lexicul pestriţ şi 
rimele năstruşnice demonstrează filiaţia. Competiţia între 
Preaînaltul retras şi mundanul nesmerit asupra creaţiei 
desăvârşite antrenează forţa vitală a verbului primordial 
şi încrâncenarea omenească de a scrijeli pe zidurile 
temniţei cu „unghiile de la mâna stângă“. Noutatea constă 
în neputinţa ca veşnicia (ideea platoniciană) să se închege 
în fiinţa umană.

Poetul nu tânjeşte ca precursorul său la „bun oprit“, 
pentru că nu suferă de o nevoie metafizică. El vrea să 
i se confere titlul de guvernator autocrat al unei moşii 
neînregistrate de nicio hartă. Chiar şi când redactează 
psalmi, Doinaş nu se abate de la axioma potrivit căreia 
poezia lui constituie un perimetru interzis vizitatorilor 
paşnici sau năvălitorilor. Totuşi, se produce o excepţie, al 
cărei mobil nu coincide cu mărinimia, ci cu megalomania: 
„Doamne, aş vrea să-Ţi spun Tu, cum i-aş spune/ celui 
ce-mi pune povara lui groaznică-n spate// […] Un rege/ 
nu-şi stăpâneşte aievea regatul, decât/ dacă-şi conduce 
pe cel din urmă supus în/ sala regală.// Sunt orbul 
Tău, Doamne!/ Fii Tu ologul pe care îl port pe cocoaşă,/ 
împrumutându-i picioarele mele în drum/ spre Emaus...“ 
(Psalmul V). Oaspetele poftit este tocmai cel care i-a dat 
să care crucea. Din nou, poetul pleasează divinitatea în 
plan inferior. Dacă religia îl obligă să i se prosterneze, 
poezia îi conferă autoritatea să o robească. Absurdul 
se concretizează din ciocnirea a două coordonate 
contradictorii. Încurcând spiritul cu materia, creştinul 
nu-l vede pe Dumnezeu, fiindcă nu are obsesia de a-l 
atinge. În schimb, nimeni în afară de el nu poate să ghideze 
pe oricine cu ochii închişi pe tărâmul poeziei (Emaus) 

şi să înfăptuiască eficient 
ritualurile specifice acesteia. 
Handicapul confesional 
ajunge avantaj artistic. Senior 
al imaginaţiei, Doinaş îşi 
învesteşte supuşii cu titluri 
nobiliare: „O, Doamne, cât 
de gingaşă-i balanţa/ care 
ne ţine-n talgerele sale/ 
pe amândoi!/ Ai grijă de 
regatul/ fiinţei mele: sceptrul 
Tău se-nalţă/ în fiecare zi 
din palma mea...“ (Psalmul 
XXXVI). Psalmistul speră ca 
zeul să-i accepte oblăduirea 
şi să-i predea ştafeta până la 
sfârşitul timpului („Aşază-Ţi 
bine capul/ în poala mea, şi 
trage-un pui de somn.// Te 
voi trezi la ceasul judecăţii“, 

Psalm VIII), promiţându-i că-şi va respecta datoria de 
făurar al lucrurilor pământeşti. Doinaş îşi arogă majuscula 
tricksterului, a personajului care, în spatele milei, ascunde 
vanitatea: „Chiar dacă temeiul/ puterii Tale-i spulberat ca 
meiul,/ chiar dacă-n patru vânturi n-ai măcar/ un crin 
care, de strajă la hotar,/ să Te proclame-nvingător cu 
izu-i, –/ pe Mine, Părăsitule, poţi să te bizui“ (Psalmul 
XI). Nicăieri în psalmi Doinaş nu abdică de la orfismul 
de origine platonică, practicat din studenţie, în favoarea 
bigotismului. Îşi menţine fidelitatea pentru substanţele 
eterne, respingând mântuirea hristică. Apropierea de Ion 
Barbu se justifică, dar, concomitent, Doinaş rămâne fidel 
sie însuşi: „Tu, Doamne, geometrul unui Cerc/ spre care 
tind atâtea seminţii/ de noi figuri, – pe mine care-ncerc să 
pier în Tine, ai să mă susţii?/ N-aştept nici Verbul tău de 
foc, nici pasul./ Roteşte-ţi peste mine doar compasul.// 
Triunghi, înscris într-un pătrat nătâng,/ ce se visează 
zilnic pentagon,/ eu sunt, Isuse, gata să mă frâng/ şi să 
mă pierd cu Tine-n alt eon:/ tânjind spre-un număr infint 
de laturi,/ cu forma Ta divină să mă saturi! (Psalmul 
LII). Contopirea cu divinitatea se desfăşoară în acelaşi 
teritoriu retras din contingent, amintind de Omul cu 
compasul („Am zgâriat aseară pe nisip/ formula unei alte 
ordini, care/ ascunde al lucrurilor tainic chip/ cel fără de 
ruină şi mişcare“) sau de Orfica („Îmi place dintre oameni 
treptat să mă retrag/ în infinitul mare o arie să trag“). 
Mediul propice pentru poet se confirmă a fi carapacea. 

Ajuns la hotarul psalmilor, Ştefan Aug. Doinaş nu se 
înstrăinează de baladistul în combustie din tinereţe. În 
fiecare punct al dreptei trasatei de-a lungul a cinci decenii, 
zvâcneşte arghezianismul infidel. Această constantă 
trebuie depistată cu lupa, deoarece scriitorul nu cade 
în tentaţia epigonismului, ci scorneşte replici la poemele 
maestrului. Reinventându-se, cerchistul nu-şi iese din 
matcă. În schimb, ataşază noi dimensiuni experieţei 
precursorului său.

C R O N I C I  L I T E R A R E

ŞTEFAN AUG. DOINAŞ: 
câteva surse ale Psalmilor

George Neagoe
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C R O N I C I  L I T E R A R E
Camil Petrescu şi 
numirile Atenei...

Petru Solonaru 
Fiind vorba de un mit, Patul lui Procust, voi începe 

cu o triadică poveste: Încă din vremea primordiilor omul 
s-a trezit rânduit între oglinzi, trei la numărare. Cele 
ale lucrurilor, puse faţă în faţă, îi arătau nimicul, lumea 
înşelătoare a risipirii şi uitării. Firul. Trupul. Semnul. 
Spre a nu uita de tot, (fiind după chipul şi asemănarea 
divinităţii), i-a fost dăruită aducerea aminte prin oglinzile 
sineităţii, ale numirilor înmirătoare, ce, întrezărind lumina, 
îi accentuau vecinătatea cu beznele. Desfăşurarea firului. 
Sufletul. Semnificaţia. De aici a început jocul dintre 
Lethe (cufundarea neantică în „ceea ce nu este“) şi Alethe 
(ia) (amintirea a „ceea ce este“). Urzeala pasiunilor şi 
percepţiilor era strânsă de firul „bătăturii“ psihice sub o în-
firare. Dar, pentru că timpul a zămislit şi a treia parcă, pe 
Atropos (Morta), cea a tăierii firului în Nod (taină), urma şi 
ultima oglindă, Oglinda Sacră. Moartea întru nemurire. Era 
oglinda revelării, mântuirii, adeveririi esenţei, a Sensului. 
Cea care arată de- ne-văzutul, „vederea“ aievea. Însă pe 
aceasta o primeşte prin exitus. Şi cine?... Închematul. 
Numai... Pornind de la interpretarea oglinzilor dintâi şi 
până la cea siderală, intuim, aşadar, calea naşterii poesiei: 
acea damnaţie la ne-uitare ce dă nume întruna înnădirilor 
sacrului. Morala: Trecerea de primele două vămi oglindale 
(a semnului şi a semnificaţiei), ca metaforă a drumului, 
este a catharsisului, însă într-o mistuire a cenuşei, când 
călătoria spirituală sub timpuri şi fatalităţi porneşte de la 
iluzia adevărului (părelnicul, pentru care avem dezlegare) şi 
se întregeşte în adevărul iluziei (Marea Tăcere, unde nu ne 
bucurăm de încuviinţare). Putem fi, ca ordine, Torcătoarei 
Clothos, în limba de lemn (patul procustian disciplinator) 
şi uneori, sub dreapta măsură a Depănătoarei Lachesis, 
în ieşirea din labirintul referenţial, prin alegere. Totuşi nu 
ne este hăruită la toţi, într-o „aprindere incombustibilă“, 
Re-torcătoarea neîntoarcerii, Atropos, (înturnătoarea 
la lumina necreată), căci suntem numai chenarul, nu 
lăuntrul de unde Punctul, Unul, joacă destinele.

Am creionat aceste contururi de nouă poveste 
cu încredinţarea că romanul lui Camil Petrescu, deşi 
la un prim strat de lectură trece a fi doar al existenţei, 
se dezvăluie totuşi ca unul de poetică-metafizică, de 
cunoaştere esoterică, a intelectualului, într-o societate 
obtuză, agresivă, procustiană. Asistăm la o infiltrare a 
mitului în carte, cosmicul şi umanul regăsindu-se sub 
umbrela memoriei. Astfel istorisirea afirmă că un brigand, 
Damastes (Procrustes), închidea drumul călătorilor 
dintre Megara şi Atena şi-i silea să se aşeze pe unul din 
paturile-i de aramă cu un scop absurd: voia ca toţi să 
se potrivească paturilor sale, folosind, în afara forţei, un 
tertip: celor înalţi le oferea patul scurt, ca apoi să le reteze 
membrele prisoselnice lungimii aşternutului; celor scunzi 
le rânduia patul lung şi îi extindea pe proporţia acestuia. 
Se înţelege că nimeni nu supravieţuia „politicoaselor 

modificări“. La un moment, eroul Tezeus, se luptă cu 
prigonitorul, îl răpune , dându-l propriului supliciu. Însă 
patul rămâne... Amintind de somn, patul (mitului) ne 
îndreaptă către uitare, deoarece, cum se ştie, râul Lethe 
ocoleşte în Infern peştera Hypnos.

Putem recunoaşte o asemănare între mit, carte şi 
povestea de mai sus, întrucât toate trimit la itinerarul 
iniţiatic al iluminării pe trei ierarhii: prima, despre cum 
se manifestă lucrurile, copii ale ideilor, anume cum îl 
poţi evita pe Procust doar, păcălindu-l şi păcălindu-te, 
a doua, ce semnificaţie au umbrele (cuvintele, semnele, 
aparenţele), când, prin inteligenţă şi putere creatoare, 
îl poţi anihila pe sfidătorul tâlhar, dar rămânând matca 
sa, şi a treia, când se pune întrebarea despre sensul 
luminii necreate, adică „de ce sunt cele ce sunt“, când 
treci de umbre (te dezbraci de ele), de referinţele lor, chiar 
dacă printr-o operaţie intelectuală obiditoare, şi vezi, în 
sfârşit, Atena. 

Observăm că nu întâmplător mitul se desfăşoară pe 
direcţia liniei dintre Megara şi Atena, de la vest la est, de 
la declin la înălţare, căci, amintesc, Megara e poziţionată 
la asfinţit faţă de Atena, care, astfel, va reprezenta mereu 
răsăritul (ivirea!) pentru Megara. Prin urmare, cel plecat 
din Megara va accede spre locul epifaniei solare, aici 
în ipostaza înţelepciunii, Atena. Mai ştim că spaţiul 
descinderii este Megara, ironizată de rivala-i Atena ca 
fiind o cetate a confuziei, a îngustimii, a controversei 
(chiar a dăruit lumii o şcoală a eristicii filosofice!), lesne 
locuită de cei ca Damastes. Persiflarea avea explicaţia 
că între cele două cetăţi, secole de-a rândul, s-a dus o 
ceartă pe heghemonia Salaminei. (În paranteză: a nu uita, 
Megara era totuşi patria lui Teognis şi Euclid!). Va să zică, 
se proiectează un drum iniţiatic de la crepuscul- declin, 
spre aurora-înălţare.

Nămetenia şi patul său, în naraţiunea lui Camil 
Petrescu sistemul constrângător al realităţii imediate, va 
fi zădărnicită de Tezeus, reprezentând forul interior al 
gânditorului ce se descătuşează de aparent cu scopul de 
a răzbate spre sens. Cugetătorul, aşadar, când află că în 
oglinda sinei a fost pus un grăunte al divinului, respinge 
spectrele (Megara, lumea înserării confuze), plăsmuieşte 
pânza iubirii spirituale, cea a doritorului Eros de 
frumoase lucruri, prin căutarea jumătăţii pierdute, ca, 
în chipul acesta, parte cu parte să dea întregul. Adică, 
dând urmelor(cuvintelor) infuzare, transcendenţă, sens. 
O ieşire din crivatul izolator către „orbire“. Căci doar cei 
orbi văd ceea ce nu se vede. Lumina. Atena soarelui 
răsăritor! Cei iubiţi în propria lor iubire. Asemeni lui 
Orfeus, în alt registru, „lucizii“ lui Camil Petrescu se 
izbăvesc de dragostele contingentului, de Euridice, 
alegând poteca noimei. Este aici ideea sacrificării iubirii 
terane pentru cea solară, spre a re-intra în perimetrul 
marilor mistere ale cosmicităţii. Personajele pătrund 
în „hora ielelor“ (ideilor), spre ceruri de eter, sfârşind 
tragic ca viaţă, dar căpătând salvarea lucorală în orbirea 
văzătoare a ne-văzutului. Cu moartea, eroii camil-
petrescieni primesc nemurirea. Capătă privilegiul de 
a fi „văzuţi“ de divinitate. Structura epistolară a cărţii 
trimite la dialogul oglinzilor lucrurilor ce semnalează, în 
primă citire, nimicia. Însă aproape se înfiruieşte, odată 
cu fabulatoriul, şi semnificaţia ideală, adică reflectarea 
lumii senzoriale purificate în lumea absolută, somnul 
perindând în visul sapienţial, într-o râvnire a tăcerii. 
„Iatacul“ este aşadar ochiul erotismului profan, care 

fragmentează realitatea funciară, efemeritatea, limita, 
bogăţia erorii, ambiguitatea, ignoranţa şi frica, în schimb, 
cunoaşterea înseamnă privirea „orbită“ căreia i se 
revelează invizibilul, dezmărginirea, sustragerea clipei 
din timpul profan, adevărul sfânt. Ucigând spaima de 
moarte (patul procustian), personajele ucid moartea, 
dobândind nemurirea. Moartea simbolică este „trecerea“ 
decindeală a albiei dintre pământ şi cer. Cu descifrarea 
poveştii arhaice intrăm în metafizică, deşi acolo, părelnic, 
lipsesc noţiuni de acest gen. E de remarcat faptul că între 
fenomenele imediatului şi numele din transcendent 
se ţese o pânză participativă, dându-le celor dintâi o 
valoare semnificatorie, sub contaminarea ascunsă a celor 
fiinţiale. Faptele, mişcările celor de pe scenă capătă puteri 
de dincolo, obţin perenitate. Întrucât ele, cândva, la o 
altă scară, au mai fost ctitorite, societatea nu face decât 
să imite ceea ce s-a mai întâmplat la începuturi în miezul 
universului. Ea mimează stratul şi isprăvile lui Damastes, 
ca accesul la centrul lumii şi înţelepciunii, la Atena, să 
se întâmple în deşertăciune, iar tranzitarea de la efemer 
la realitatea eternă, de la om la zei să simbolizeze doar o 
himeră. Contrapunându-se socialului încătuşelnic, cei ce 
reflectează, cei ce trec de oglinzile primare, prin iniţiere 
sacrificială, ajung în receptacolul deplin al geometriei 
căutătoare de Punct. Semnele repetă mimic, în sens 
invers, de la margini la centru Creaţia, cunoaşterea 
centripetă, directă, a vederii. Se face (re-face) ceea ce 
paradigmatic au închipuit zeii, eroii. Pe când lumea civilă 
opresivă reformulează şi ea în retorta-i isprava lui Procust, 
cunoaşterea centrifugă, indirectă, a privirii. Interesant 
este că pe acesta îl anulează chiar Tezeus, fiu al cetăţii 
Atena. Astfel mai câştigăm un înţeles: Nu oricine poate 
ajunge la Atena, dacă nu are în sine deja „o Atenă“, locul 
unde trece osia lumii, unde pământenii vorbesc adamic 
cu Cerul, cu răsărirea. Lecturăm în roman eşecuri 
existenţiale, iubiri fără noroc, într-un pat al nepotrivirii, 
deci umbrele, ca un prim răzor de dumerire. Îndată, se 
difuzează în palimpsest şi al doilea, cel al transferului 
spre înţeles, drept hermenee, ascuns ce se arată, Cuvânt, 
ogradă prejmuită de tăcere necălcată de pustie...

Dar patul supravieţuieşte lui Damastes. Societatea 
impune vizionarilor canonul său. A-l depăşi stă într-o 
dezlegare, aceea când artistul descoperă în lăuntrul sinei 
sale deodată „alt-ceva“-ul, când observă că marea Creaţie 
e înfăţişată, re-dată acolo; iar el, prin gând, a dedus-o... 
Umbra se vede umbră! Un „întrucâtva“ s-a descoperit 
„altminteri“ în inferare divină. Poarta de a intra în Atena 
va fi doar aceea a în-oglindirii („alt-ceva“-ul), folosind 
oglinda („ceva“-ul), scăldarea în întrebare, contemplarea. 
Prin despuierea de părelnicii, patul tridimensional este 
adus la Punct, la Unul. Astfel se restabileşte echilibrul 
cosmic tulburat de prezenţa lui Procust, a buimăcirii 
uzurpatoare ce a confundat Megara cu Atena. Cartea lui 
Camil Petrescu ne aminteşte că nu se cuvine să agonisim 
doar semne (patul uitării), ci să primim lămurirea Atenei. 
Astfel posteritatea patului procustian trece în cheia 
deschiderii punctului.

Elevaţie intelectuală, oscilând între investigarea 
vieţii cotidiene şi pura speculare abstractă, sub amintirea 
că arta este un templu al Tăcerii vindecător de privire, 
romanul lui Camil Petrescu, „Patul lui Procust“, impune 
în literatura română spiritul esenţialismului, al vederii, 
jocul ca experienţă sapienţială dintre Lethe şi Alethe(ia) 
în numirile Atenei.

Doamna Gabriela Zăvălaş-Anghel, care astăzi ne 
propune spre lansare cartea sa Angoasă dulce-amară, 
editată la Juventus Press Piteşti, un  bizar opus cu façon 
de revistă, alcătuit din două jumătăţi egale, holograf 
şi, respectiv, iconografie (album de familie), este mai 
ales după spumoasa sa carte De ce iubim barbaţii, ţinta 
fixă – totes Ziel – a tot felul de neofiţi botezaţi în templul 
confuziei generale sub care vieţuim. 

Prezentă în reviste on-line, autoare a nouă antologii, a 
unui volum electronic (Promiţoiu) şi nominalizată on-line, 
în 2008, la „Scriitori importanţi”, într-o revistă de top, 
„Luceafărul românesc”, autoarea are în palmares cărţile: 
Flacără violet albastră, De ce iubim bărbaţii, Sunt obscură 
dar mă tratez, Efectul razelor de lună asupra galoşilor de 
gumă, veritabile deluvii de umor care, în economia celei mai 
succinte tablete, urcă de la gluma simplă (Witz-Scherz), 
sau aluzia răutăcioasă (boshafte Anspielung), la maliţie 
(Bosheit), la ridicularizarea sau ironia amară (bittere 

Bespottelung) sau care răneşte (verletzt) şi pînă la sarcasm 
(beiBender Hohn), sau caricatură (Karikieren), ori şarjă. 
Umorul pe care autoarea îl exersează este un segment 
dintr-un pamflet brutal-baroc, cu ţinte recognoscibile 
ori nu, demne de oprobriul lectorului de ţinută morală şi 
cultivat. Stilul scriitoarei este definit în Clasicism ca fiind 
omul însuşi: le styl c’est l’homme lui même, cu lexicul ei 
halucinant, recurgînd adesea la trivial şi argou spre a 
fixa, în insectarul demn de toată compasiunea a omului 
de bun simţ, tipuri umane şi situaţii reprobabile. Dar 
nu numai... un nesăţios apetit pentru morbid, în tablete 
ca Obscenitatea degetului mijlociu sau Gîştele dezertoare 
(fabulă), avînd drept ţintă Eva prezentului care, fără pic 
de jenă, aterizează în oala cu varză a unui străin. Sensul 
intim al scrierilor sale îl surprinde prozatorul Marin 
Ioniţă, afirmînd că autoarea scrie antiliteratură, care nu 
semnifică totuşi literatură de categorie inferioară. În logica 
noastră, doamna este plasată în rândul descendenţilor 

din Avangardă şi pionerii Absurdului. Antiliteratura nu 
este nonliteratură,ci literatură  într-o altă logică formală 
ce proclamă supremaţia subconştientului, numită şi 
inconştient. Dadaismul proclama, supralicita antipoezia, 
antiproza, antiteatrul, literatura absurdului. Este 
cunoscută parodia absurdului: Urmuz care exploatează 
ambiguitatea cuvintelor, o lume pe dos; doamna Zăvălaş 
achiziţionează un rebut-storcător de fructe, personalizat 
până la umanizare, Am storcătorul meu sunt pionier. 
Asupra lui se revarsă un potop alert de blame, apostazia  
cumpărătoarei. Asemănări cu Zoscenko se găsesc, numai 
că instrumentul folosit de personajul scriitorului rus este 
o foarfecă de tăiat viţa-de- vie. Absurd găsim în  Săgeata 
albastră a armoniei, Transgalacktika, prin amestecarea 
absolut nemotivată a poetului Eminescu într-o chestiune 
de igenizare a spaţiului stelar. O apropii pe scriitoare  
de Ilf şi Petrof, Maiakovsky, ea intră cu cea mai mare 
parte a geamantanului său literar în landul Absurdului. 
Anormalul este singurul spaţiu ce ni se oferă, acomodarea 
la el este obligatorie. În Grobianul de autobuz o namilă 
obeză o deposedează de locul ocupat. Îi găsesc similitudini 
de viziune asupra umorului cu teatrul lui Artur Adamov, 
scriitor evreu rus de limbă franceză, care a debutat, 
după refugiu, în 1950, pe Champs-Elysees, cu Invazia-L 
Invasion; Tous contre tous aduce bine cu tableta scriitoarei. 

În Angoasă dulce–amară, (cali)grafia este mizerabilă, 
dar notaţiile autoarei sunt  maliţioase,  iar poezia Patetic 
glumă bună la adresa poeziei preţioase, încărcate cu 
neologisme de culoare. 

Note de lector:  
Gabriela Zăvălaş-Anghel şi umorul total

Eugen Cojocaru
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seara
celulele ar fi mişcat şi din picioare dacă ar fi avut 
picioare,
ar fi ridicat vocalize dacă ar fi avut guri,
ale mele afone, ale tale de doamnă timidă,
celule în celule,
cuprinse în sărutările cromozomilor şi electronilor,
atât ne-am iubit,
atât ne iubim,
şi ies pe uşă seara
lăsând
pe pământ
umbra ta
care e înainte

napolitane
întinzându-ţi napolitana vroiam să-mi maschez
stânjeneala şi a ieşit de spanac,
doar ieri mi-ai mărturisit că ai început să ţii regim,
cât eşti de determinată,
colăcelul de grăsime de pe burtă & pulpele care se 
freacă
între ele prin blugi,
nu ştiam când mă voi întoarce şi dacă,
m-am atins cu degetele la ochi ca să mai maschez 
ceva,
eram lângă scările intercity- ului,
te-ai prefăcut că scapi napolitana după prima 
muşcătură,
peronul era ca un covor plin de napolitane tras de sub 
picioare,
ca un zid de napolitane,
şi nu aşteptam

n-am de gând
sexul îţi poartă inima,
o inimă care are pereţii apartamentului pe care
am promis să-l izolez cu polistiren,
iarna să nu te caute,
uşa apartamentului se deschide în mine,
intru prin mine,
n-am de gând să plec,
cu dimineaţa şi noaptea te caut,
nelegiuit având card visa gold cu nori

unde-i via‚ta 
adâncã

te-am aruncat în sus
de nu mai ştii de unde am plecat,
coborau norii,
luminile de poziţie ale
avioanelor de linie,
gheaţa desprinsă de pe aripi şi din toalete,
m-am aruncat în sus,
urcam,
urcam căutându-ne,
unde-i viaţa adâncă

rândul
în interiorul peşterii
era frig,

peştera pulsa cu frigul ei,
dinăuntru o vedeam dinafară,
o priveam cu tot frigul meu,
cu carnea de pe piept şi braţe
i-am astupat intrarea,
să n-o găsească nimeni,
era rândul meu,
lumină mută, lumină mută,
lumina amuţea înainte de 
naştere

Iar eu rãmân ca 
o nedumerire...

De-atâţia ani aceea şi ameţeală
Îmi rătăceşte drumul şi mi-l pierde
Din gânduri întorcându-ma ca o trăsură
Cu caii lunecând pe lângâ hamuri
Nehotărâţi să bea din cercuri apa
Unită cu suflarea lor fierbinte.
Răsar atunci tăceri cu melci de ploaie
Pe coarnele întinse aducându-mi
Inelele prin care-mi vântur trupul
Neghina-ngrămădind-o-n asfinţit.
...Iar eu rămân ca o nedumerire
Cu umerii rotunzi – două planete
Pe care flutură din anotimpuri
Atâtea aripi câte poate cerul.

Jaf
Şi dacă mă aperi, doctore,
apără-mă de zilele sterpe care se pleacă să bea,
apără-mă de nopţile care mă fură-n zadar
apără-mă de nepăsătoarele stele
care se oglindesc

în risipirea şi jaful acesta.

Lorelai
Eram de mişcare şi mă pierdeai
Leagăn blond, Lorelai,
Păpuşe de tei arzător,
Ameţeală şi capăt de dor,
Galbenă stare cu margini de geam
După care lorelam.
Eram de mişcare şi de lila,
Până şi aerul mă rănea,
Singuri de jurîmprejurul,
Tu plângeai căutându-mi conturul
Şi plângeai, plângeai, Lorelai,
Până eu mă depărtam
Înc-o dată ca să vin
Palid şi suav şi lorelin.
Eram de furtună amândoi,
Oceane cu ţărmurii goi,
Şi vroiam să murim de halou,
Într-un vis,
Ameţiţi de lorelis.
Fată de aer bălai, / Lorelai, Lorelai...

Alexandru 
Petria

Mihai 
Miltiade 
Nenoiu
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De la sine
Marţi,
Am simţit cum sinele evadează din mine
Şi asta încă era bine
Şi atunci, de la sine înţeles,
De la sine a devenit fără formă, fără fond.
Golit de sine.
Stăteam doar eu cu... mine,
În umbra ego-ului bonav,
Şi priveam în gol
În golul de sine
Şi toate acestea, pe fondul parataxei lipsei de sine
Peste conştinţa voalată şi abstractul din mine.
M-am speriat şi-am vrut să strig în... sinea mea
Dar nu mai era acolo ca să doară.
Circumstanţial, pentru sinele care mă părăsise,
M-am prins cu ochii minţii
De marcajul imaginar al globului ocular al sinelui
Şi orb, m-am scurs în mine
Murind normal, adică... de la sine!

Muzele sãptãmânii
am cinci muze
şi-ncă două
să m-amuze-
atunci când plouă

luni e prima, cea mai grea
vine şi tot vine... de nu mai venea!
marţea cade speriată
din castronul cu salată

miercuri este muza mea de post
e anostă, pică prost
joia, bălăiandră, despletită,
mă destinde, mă excită

vineri este muza cu speranţa
şi visez să plec în Franţa
sâmbăta e dezmierdare
zaiafeturi, zarvă mare.

cea de-a şaptea, şmechereşte,
intră-n poză şi zâmbeşte
o privesc, măi, oameni buni
şi-mi doresc să vină... luni!

Avant la lettre
Teleleici sleite, de vremi şi veaţă,
Înstrăiate în caţaveici c-o statură mai mare
Culcau, din faptul noaptei, marfa ponosită
Pe josu, pe strenţe,
În iarmarocul femeiesc
De la Târgul Cucului
Alimănit la maizăzi de Sf. Gheorghe cel Nou.
Dar aiasta numa’ marţa şi vinerea,
Pe la 1785,
Pre timpul Mavrogheniului fanariot
Care, mărnicosu din fire,
Spre nebunirea bucureşteanului de rându,
Dădese nizam breslei zlătarilor
Să-i înveşmânte în aur
Coarnele cerbilor
De la birja domnească!
Aci, muierile îşi toiau marfa,
Haine vechi - bulendre
Şi pânzături pentru cocoanele scăpătate de la oraşu.
Estimp, târgu’ să împlea
De baraşnici,
Mai ales după prânzare

Ş-atunci, să te ţii tocmeli la bazea,
La mexică şi testemele
Pentru mardalâc.
Care mai de care să facă alişveriş,
Chilipir pentru procopsală.
Când o boace de codană gureşă s-auzi dintre boscârţe,
Şi paos în tot târgu’ să puse.
Ş-aşa ghizdava sfadnic glăsi:
“Bă, mocârţelor, grăim în toatele idiomurile lumii
Da’ în dulcea limbă românească, noi, când am mai 
rostui?!”
Paosul să sâmţa, cale dă 10 poşte,
Taman până sus în talanga bisericii...
“Lasă!, zisă un voinic, c-o uitătură mânecătoare,
O să vie unu’, Eminescu, fiu de căminar,
Ş-o să-i ştudiruiască pre toţi!”
Şi când baraşnicii auziră aşa minunăţie
Începuseră a urla din afundul rărunchilor:
“Scumpăr Iminescu, scumpăr Iminescu...”,
“Dau mii dă galbeni şi comori pentru Iminescu!”,
“Dau toată avuţia, neamuleee...!”

Hai cu...
Hai cu mine-n nemurire
Sus în deal la mănăstire

Hai cu mine la plimbare
Prin fân proaspăt şi cicoare

Hai cu mine peste ape
Să vedem peştii de-aproape

Hai cu mine la taifas
Ş-om vorbi prin gând şi glas

Hai cu mine-n gara nouă
Să stropim trenul cu rouă

Hai cu mine-n circul vechi
Să ne tragem de urechi

Hai cu mine la femei
Tu cu una, eu cu trei

Hai cu mine, Sigmund Freud, în idilica-mi poveste
Unde visul n-are capăt iar mesajul... te priveşte!

Companie de... stat
Mă scol dimineaţă,
Cu greaţă,
Şi cu faţa la cearceaf.
Praf!
De obicei, dorm cu mâna stângă sub pernă,
Pace eternă.
Mă trezesc,
Să nu putrezesc,

Fac un duş cu apă potrivită
Multă, cât pentr-o vită.
Citesc presa pe net
Pe sărite, neatent.
Mă îmbrac şi plec la birou
Cu maşina companiei, nu ca orice bou.
Acolo, secretara îmi iese-nainte
Cu cafeaua fierbinte,
Deşi i-am spus că nu beau cafea.
Da, dar ea bea!
Ne punem la taclale
Cam cât fierbe o oală cu sarmale.
Trecut de 12 şi jumătate
Este ora de masă, frate.
Pe la două mă-ntorc, frânt
Mă mai uit pe net, mai şi cânt.
Se face patru, gata!
Îmi iau borseta, sărut fata
Şi plec cu gaşca la bere
Caterincă la durere.
Târziu în noapte,
După unu jumătate,
Ajung, în fine, acasă
Nevasta, frumoasă şi ea, dar cam grasă,
M-aşteaptă c-un zâmbet zbanghiu
Şi ţipă că este târziu
Scot o brăţară cu multe carate
I-o vântur şi cade pe spate
O ridic, pe brăţară, îmi iau halatul de baie
Şi plec la duş să mă curăţ de zoaie.
După care,
După aşa o zi obositoare.
Merg satisfăcut la culcare.
Adorm ca un prunc, fără suzetă şi lapte,
Cu mâna stângă sub pernă jumate,
Cu gândul la o nouă zi în urbea cetăţii,
O zi grea de muncă în slujba societăţii...

La bãuturã
De la geamul vieţii mele,
Unde stau cu chirie pe pământ,
Văd două drumuri paralele
Unul fără capăt, altul fără fund
S-apuc pe primul, mi-este teamă, zău!
S-apuc pe-al doilea poate-mi pare rău
Grea cumpănă, să-mi aleg calea de urmat,
Să-mi prefigurez destinul de bărbat.
Şi-ntr-un gest, firesc,
Dau paravanul minţii la o parte,
Să m-aşez bine, să gândesc
Ecumenic, ca la carte.
Din cele patru evanghelii, sfintele scripturi,
Mi s-a arătat că o să fiu mereu pe drumuri.
Înveselit de-această veste, fără alte partipriuri
Fără frică, fără teamă
Am mai cumpărat un kilogram de struguri
La sticlă... Sfânta Zeamă!

Ion Bogdan 
Martin
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Un american 

ostracizat
Dan Stanca

Numele meu este Jeffrey Jow, sunt cetăţean nord-
american şi mă bucur de multiple avantaje. Am simţit 
chiar pe propria piele ce înseamnă să fii persoană non 
grata. Sintagma poate nu e cea mai potrivită sau are un 
conţinut prea dur, dar sensibilitatea mea recepţionează 
uşor ostilitatea venită dinspre ceilalţi. De aceea pentru 
o vreme am ales să dispar din ochii celor care mă 
acuză. M-am decis să mă retrag mai spre nord, în 
Canada împădurită şi tăcută, unde în scurt timp voi fi 
uitat, iar numele meu nu va mai da nimănui bătaie de 
cap. Oricum, pe măsură ce trece timpul, ajung uitaţi 
şi cei mai odioşi criminali, darămite unul ca mine care 
nu am făcut nimic rău, doar că la un moment dat, 
un moment critic din istoria recentă a poporului meu, 
am ales o variantă neconformă cu spiritul viril al marii 
naţiuni. I’m american. Ţipătul acesta care a înnobilat 
sute de milioane de laringe a muşcat şi din gâtlejul meu, 
dar altfel. Am înţeles, fir-ar să fie, altceva din mândria 
de a fi american. De aici mi s-a tras tot răul. Nu mi-a 
făcut nimeni nimic, doar că patronul mi–a cerut să-mi 
caut alt loc de muncă, aceasta după ce m-a invitat la 
cină într-un restaurant cu specific mexican. Era ca un 
gest de adio fiindcă aici oamenii nu se pot despărţi cu 
adevărat decât dacă au burta plină şi nu atât plină cât 
momită cu produse delicioase care răsfaţă străvechile 
noastre intestine, aşa a fost şi despărţirea de şef, mai 
ales că la masa aceea a fost prezent şi fratele meu mai 
mic, Steven, distinsul fizician, care vede universul 
numai în franje şi fractali şi, îmbătat de euforia 
dezintegrării particulelor, are tot dreptul să se amuze 
de conglomeratul vieţilor noastre banale. Altminteri e 
un om agreabil, nu mi-aş dorit alt gen de frate, mai 
ales că el nici nu ştie ce ştiu eu despre familia noastră. 
Mi-a respectat întotdeauna ataşamentul faţă de litere, 
chiar dacă acestea reprezintă un patrimoniu depăşit 
al umanităţii. Tot după părerea lui, în cel mai scurt 
timp oamenii nu vor mai avea nevoie de scris şi de 
citit, vor comunica sibilinic şi onomatopeic, fiinţe 
pur senzoriale sau conectate la marile maşinării ale 
jocului electronic. E persuasiv când vorbeşte despre 
lumea codificată a viitorului, constelaţii de cifre şi 
semne pe care nici un Champollion nu le-ar descifra 
de pe obrazul noilor piramide ale ştiinţei. În faţa lui mă 
simt ca un naufragiat care, pentru a nu se scufunda, e 
agăţat de scândurica limbajului tradiţional. Disputele 
din familia noastră au fost mereu stimulative. Altora 
li s-ar părea neinteresante, dar numai alături de 
Steven am trăit vertijul, când toate se sfărâmă sau se 
spectralizează, icoanele şi scripturile şi tot ce e pesmet 
de bun creştin sunt nimicite de vântul interstelar 
care înaintează în răspăr spre clipa originară, acel 
Big Bang sau cum s-o numi, când energia nu a mai 
avut măsură şi s-a revărsat într-un exterior niciodată 
epuizat, împingând astfel cât mai departe frontierele 
cosmosului. Oricum, nu e treaba scriitorului să se 
ocupe de asemenea chestiuni şi să facă din creieraşul 
său burghiu al gândirii teologico-ştiinţifice. Bătând 
în lung şi în lat America, am descoperit specimene 
pitoreşti, diverse, viu colorate, de la brokeri la 
mecanici şi de la crescători de vite la antrenori de 
tenis încât tot ce înseamnă plonjon spre obârşii pare 
chiar lipsit de bun simţ. Aşa e peste tot. Dacă am fi 
prea mulţi astrofizicieni am intra urgent la balamuc 
şi nimic din lumea asta nu ar mai avea gust. În faţa 
norilor de pulbere galactică, ciorba de roşii păleşte iar 
pătrunjelul nu prinde rădăcini în plasma moleculară.

Spre deosebire de Steven care de mic şi-a şlefuit 
mintea prin colegii de elită unde s-a remarcat 
întotdeauna şi a câştigat burse, altfel bătrânul nu şi-
ar fi permis să-l întreţină, eu mi-am făcut ucenicia ca 
reporter prin diverse redacţii obscure, deprinzând 
meşteşugul scrisului, aşa că până am ajuns la un 
adevărat curs de creative writing au trecut ani, dar tot 
mi-a folosit la ceva vânturarea prin America. Astfel am 
putut să-i înţeleg pe marii scriitori ai acestui pământ, 
pe care toţi îi invidiază, deşi nu prea au de ce fiindcă 
aici nimic nu se obţine uşor, doar că oricând poţi s-o 
iei de la capăt. Aşa ar trebui să fac şi eu, sunt încă 
tânăr, de ce nu aş realimenta din nou tractorul voinţei 
de-a trăi şi aş ara palma unei vieţi care până la ultima 
bătaie de puls nu se dă bătută? Dar, ciudat, parcă nu 
mai e America de mine… Aş tăia şuviţele destinului şi 
până la urmă le-aş arunca la coş. Mă întorc spre acel 
moment de la începutul toamnei de acum veo cinci-
şase anişori, toamna lui 2001, şi din nou mi se usucă 
gâtul aducându-mi aminte de teribilul „nine eleven”, 
de faptul că taman în acea dimineaţă îmi găsisem să 

mă plimb gură cască prin New York unde ajunsesem 
cu două zile în urmă fiindcă voiam să mă mai întâlnesc 
odată cu Sandra, fosta mea soţie. Pe atunci nu era 
„fostă” şi încă mai credeam că pot reface o căsnicie 
şubrezită. Întâlnirea de atunci nu a salvat nimic. 
Refugiată în casa părinţilor ei, un viloi cât un palat de 
la ale cărei ferestre bătrânii aveau zilnic în faţa ochilor 
zona cea mai frumoasă din Central Park, mereu 
înrourată, fragedă, fără pic de praf ori funingine, nu a 
vrut să mă vadă mai mult de cinci minute, vorba vine 
să mă vadă, de fapt nici nu şi-a ridicat ochii de pe 
claviatura de fildeş şi abanos a acelui Steinway 
veritabil, şi m-a lăsat pe urmă să bolborosesc în 
neştire, cuvinte fără noimă deoarece în auzul şi în 
inima ea nu produceau nici o vibraţie. Fusese bine 
dresată să-şi înăbuşe sentimentele, aşa că am fost silit 
să plec. După ce mi-am băut ceaiul verde, am luat-o 
spre ieşire mâhnit şi încrâncenat precum Paul Newman 
în rolul lui Chance, în “Sweet bird of Youth”, care încă 
mai speră s-o recupereze pe Heavenly, era zece 
septembrie atunci, într-o luni. A doua zi dimineaţă 
mergeam hai hui pe străzile marii metropole. Nu 
dormisem deloc bine, mă trezisem de mai multe ori 
peste noapte şi mă izbisem de cenuşiul ferestrelor de 
hotel, semn că soarele nu are de gând să răsară, 
chinuitor de lent trece uneori timpul noaptea…Cu 
prima rază de lumină am sărit din pat, m-am spălat, 
m-am bărbierit, trebuia să fiu pregătit, pentru ce? Ieşit 
din casă, mi-a dat prin cap să urc în unul din Turnurile 
Gemene, la restaurantul de la etajul 106, unde aş fi 
băut o cafeluţă neagră, în care nu aş fi dizolvat decât 
un strop de lapte. Leneş însă, am renunţat la proiect. 
Mai fusesem de câteva ori acolo, împreună cu Sandra, 
tot dimineaţa ca să vedem înălţarea soarelui din ocean, 
o văpaie fără pereche, şi totuşi perfect trasată circular. 
Ea era fascinată şi reuşea să-mi transmită şi mie 
emoţia. Într-adevăr, fără Sandra, răsăritul soarelui şi 
urcarea pe boltă nu mi-ar mai fi produs nici o 
încântare. Nu lenea, ci absenţa ei m-a făcut să stau pe 
loc. Şi aşa am scăpat de la moarte. Şi încă ce moarte! 
Ce aş fi simţit acolo, sus, bând cafeaua, iar deodată 
să-mi apară în faţa ochilor întâi mic, de dimensiunile 
unei păsări, apoi din ce în ce mai mare, până îţi dai 
seama că e un avion, vehicolul acela uriaş, aducător 
de urgie, spulberând tihna unui breakfast frugal! 
Giganticul Boeing a lovit între nivelele 96 şi 99 sau 99 
şi 102, a acoperit cu aripile sale intervalul a trei etaje, 
aşa că tot ce era deasupra acestei limite nu mai putea 
să aibă nici o şansă. Când am auzit bubuitura şi am 
văzut ditamai vâlvătaia roşu-aurie ca un rug suspendat 
în cer, m-am pus fără să vreau în pielea celor care 
atunci se aflau acolo sus şi am fost scăldat de o 
sudoare rece ca gheaţa din creştet până în tălpi. Dar 
m-am calmat repede. N-am mai stat o clipă pe gânduri, 
bănuind ce o să urmeze. Fără să întârzii, am şi intrat 
într-o clădire învecinată şi am urcat până la ultimul 
etaj, după care am ieşit pe platformă. Să fi avut 
clădirea vreo 50-60 de nivele, nu m-am obosit să le 
număr. Ştiam însă foarte bine ce am de făcut. Aparatul 
de fotografiat era deja amorsat, pregătit să-şi facă 
datoria. Rece, profesionist, voiam să imortalizez 
secvenţe unice. Ceea ce anticipasem s-a adeverit. De la 
acea înălţime vedeam mult mai bine ce se întâmplă 
sus decât dacă aş fi rămas în stradă. Întâi, amărâţii au 
început să fluture tot ce aveau la îndemână, feţe de 
masă, prosoape, cămăşi, ca să fie văzuţi şi ajutaţi. De 
parcă s-ar fi îndoit cineva de tragedia lor! Fluturau cu 
atât mai tare cu cât probabil nu le venea să creadă că 
ei, şi nu alţii, sunt la un pas de moarte. De jos urcau 
perdele groase de fum iar focul nu mai avea mult şi 
s-ar fi întins şi la etajul lor. Aşa a început nebunia. 
Nemaigăsind altă soluţie, unii s-au încumetat să 
coboare de-a lungul cornişelor verticale ondulate care 
separau şirurile de ferestre. Scena era neverosimilă şi 
chiar nu-ţi venea să crezi că oameni care la viaţa lor 
nu fuseseră în stare să sară un gard sau să se caţere 
într-un copac vor reuşi să coboare sute de metri pe o 
suprafaţă lucioasă, având dedesubt hăul şi înfricoşaţi 
de perspectiva prăbuşirii. Unul dintre nefericiţi s-a 
menţinut vreo două nivele, după care a alunecat şi a 
căzut în gol. Aparatul meu de fotografiat a clipit atunci 
satisfăcut şi a captat nenorocirea. Am făcut mai multe 
poze ca să am de unde alege. Sprinten, am ieşit din 
imobil iar apoi tot ca un gură cască am rămas în stradă 
privind spectacolul cutremurător. Cădeau săracii ca 
muştele, doar că muştele nu cad că-s uşoare, pe când 
oamenii grei vin spre pământ cu viteza glonţului. 
Bufniturile erau teribile. Cine ar fi îndrăznit să se ducă 
la locul unde nefericitul se zdrobise de asfalt? 
Echipajele de pompieri zbârnâiau în neştire şi maşinile 
lor roşii se şi adunaseră în jurul Turnurilor incendiate. 
Îmi făcusem datoria. Ziarul la care lucram avea să se 
mândrească cu ce urma să-i livrez. Vanitatea mea 
profesională – ruşine! – conta mai mult decât tragedia 
propriu-zisă. Am ales fotografia cea mai convingătoare. 
Un bărbat înalt, mulatru, cu picioare lungi şi încălţat 
în nişte mocasini de bună calitate, având capul în jos 
şi braţele bălăngănindu-i-se, aşa încât poza surprindea 
excelent deriva în care se afla. Conturul era puţin 

înceţoşat, dovadă că nu putea fi vorba de nici un 
trucaj. Omul fusese fotografiat chiar în timpul căderii, 
când deja prinsese viteză şi nimic, cu excepţia unei 
intervenţii supranaturale, nu l-ar mai fi salvat. Nu 
ştiam cine este nefericitul şi nici nu mă interesa. A 
doua zi, 12 septembrie, fotografia a apărut pe prima 
pagină a ziarului iar efectul a fost catastrofal. La urma 
urmei nu era doar vina mea că fusese publicată, dar 
toţi din ziar m-au găsit ţap ispăşitor. Din toate părţile 
s-a umflat valul de protest care a izbit năpraznic în 
redacţia noastră. Bastards, era cuvântul preferat. În 
asemenea momente grele pentru marele nostru popor 
nu aţi putut alege altceva mai nimerit decât poza unui 
nefericit care se omoară? Tonul indignării era uneori 
aspru, alteori temperat, cuvintele folosite pentru a ne 
incrimina erau fie dure, fie neutre, dar urmau o logică 
de fier tocmai ca să scoată în evidenţă lipsa de caracter, 
de patriotism, fuck you, Jeff, de ce nu ai propus şi tu 
altceva, un pompier erou, supravieţuitori fie şi mutilaţi, 
dar care trăiesc şi au ieşit învingători din lupta cu 
moartea, orice, nu un sinucigaş?… Redactorul şef m-a 
făcut cu ou şi cu oţet, iar mie nu mi-a trebuit mult să 
pricep că din partea mea se aşteaptă demisia, cum să 
zic, demisia de onoare! Mă purtasem ca un antiamerican 
şi nu mai aveam ce să caut într-o instituţie pentru care 
valorile morale sunt mai presus de orice. Pe urmă, 
după ce au apărut comentarii şi chiar cărţi care au pus 
la îndoială autenticitatea atentatului şi mai mult sau 
mai puţin voalat au acuzat cele mai înalte autorităţi ale 
statului de amestec în cumplitul act sau chiar de 
coordonare a acestuia, ceea ce făcusem nu mai avea 
cum să indigneze, dar am rămas mai departe pe tuşă şi 
astfel am rumegat lucruri esenţiale pentru viaţa mea.

Sandra, după ce i-a ajuns la cunoştinţă pocinogul, 
a avut o clipă de înduioşare, şi-a călcat pe inimă şi 
m-a căutat. Nu-mi dau seama cât era sincer mişcată 
sau doar stupefiată. Poate nu-i venea să creadă că 
spiritul meu dinamic, sportiv, mereu angajat, pentru 
care mă acuzase că o neglijez, a putut să treacă 
în extrema cealaltă şi să manifeste o perversitate 
scandaloasă. Ce te-a putut atrage la acel nefericit? 
Te-a excitat nenorocirea lui? Mititică, durdulie, dar 
apetisantă, provenind dintr-o familie din centrul 
Americii, acolo unde oamenii au rămas conservatori 
şi unde ritmul vieţii e lent, precum mersul turmelor 
de vite pe câmpurile mănoase ale fermelor, era în 
sinea ei o femeie aprigă şi credincioasă, care-şi spunea 
rugăciunea seară de seară, îşi îndrepta spatele când 
auzea imnul naţional şi nu-şi îngăduia nici o clipă de 
letargie. Dintr-o asemenea vână s-a ivit doar poporul 
american şi nu din specimene blazate. Pocinogul 
contribuia cu atât mai mult la îndepărtarea noastră. 
Ea nu avea ce face cu un bărbat care în cel mai trist 
moment din istoria recentă a ţării sale s-a purtat 
dezamăgitor. Enervat, i-am spus că mă voi reabilita. 
Cum? Voi face o anchetă minuţioasă prin care voi 
afla identitatea acelui om. The Falling Man, ăsta va fi 
subiectul noii mele cărţi, voi obţine declaraţiile rudelor 
acelui nefericit, el va fi noul erou al Americii, îţi promit. 
Sandra nu prea a fost atentă la promisiunea făcută 
de care până la urmă m-am ţinut, doar că nici rudele 
mortului nu prea au părut entuziasmate de strădaniile 
mele de-a scrie o carte, la ce bun? De aceea tot ce mi-
au spus nu a exprimat vreun ataşament special faţă 
de cel care nu mai era. Sora vitregă a nefericitului, o 
negresă corpolentă, originară din Dallas, nu s-a sfiit 
să mă admonesteze pentru ce făcusem, mărturisind că 
publicitatea ar fi deşănţată iar perseverenţa de prost 
gust. Cum era să trec în carte o asemenea declaraţie? 
Şi alţii au vorbit la fel. Sandra avusese dreptate să fie 
sceptică faţă de proiectul meu. Dar măcar să fi arătat 
vreo ţâră de admiraţie faţă de toate eforturile depuse ca 
să aflu cine este personajul. Mă zbătusem formidabil. 
Cu chiu cu vai aflasem că îl cheamă Jonathan Briley 
şi era inginer de sunet în localul de la etajul 106, unde 
dorisem în dimineaţa lui 11 septembrie să beau o 
cafeluţă. El se ocupa de ambianţa sonoră a localului 
şi era foarte bun în munca sa. Auzisem apoi că mai 
avea şi rău de înălţime, tocmai de aceea când urca la 
etaj nici nu se uita în jos, niciodată nu fusese tentat să 
arunce măcar o privire pe fereastră, teribil, ce-o fi fost 
atunci în sufletul său când, alături de ceilalţi, a început 
să facă semne disperate iar până la urmă, împins de la 
spate de flăcările cotropitoare, a ales soluţia saltului? 
Oricum, nu cu o asemenea carte m-aş fi reabilitat în 
ochii opiniei publice. Ce era de făcut atunci? Frisonam 
şi mi se părea că în asemenea condiţii, oaie neagră sau 
capră râioasă, nu mai aveam ce să caut pe pământ. De 
ce n-oi fi ales un pompier erou? Aş fi fost la rândul meu 
erou. Dar toată nebunia, dizgraţia şi stima pierdută nu 
formează oare un camuflaj în spatele căruia adun jerbe 
de amintiri, unele mai ciudate decât altele, care privite 
îndelung, mângâiate, şlefuite, ar putea să incendieze 
stâlpul încă ţeapăn al persoanei mele?
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Salues, salupus, salutabes, sunt Lamâie, cum îmi 
spuneaţi voi şi vreau a coresponda, nu înainte de a-ţi dori 
tot binele din lume ! Cu tot dragul, dacă eşti tu însuţi, 
marele Ciobălosu, primeşte ti prego urăturile noastre, căci 
ne-am fost întâlnit la fac, ţintirim al copilăririi tinereţii 
noastre şi am strigat catalogul. 

Cu bine, L

♠
Salut, don Gigioacă, nu ştiu ce oră poate fi acolo, 

la tine, dar aici e ora trezirii mele bătrâneşti, ora trei 
spre patru noaptea. Sunt foarte bucuros de restabilirea 
contactului, cel puţin ăsta pe calea e-mailurilor – să 
ştii că am şi skype şi quick cam, deşi nu sunt un adept 
al sofisticăriilor tehnicoase – şi află că am devenit de o 
promptitudine nemţească în dare de răspuns. Pentru noi, 
care nu avem obiceiul corespondenţei, e mare lucru.

Deh, ce să mai zici pentru început? Ne desparte în 
prezent un ocean de întâmplări petrecute separat în cei 
treizeci şi cinci de ani, dar ne apropie trecutul consumat 
împreună o vreme, poate cea mai frumoasă vreme a 
existenţei noastre. Nu ştiu dacă e aşa, un profesor de-al 
meu îmi mărturisea că şi-a urât copilăria şi adolescenţa, 
fiind târât mereu prin internate şi tot ceea ce-şi aminteşte 
din ele e un şir imens de bocanci pe care îi găsea mereu 
desperecheaţi. Sper că amintirile noastre au alt parfum şi 
despre el vom convorbi în continuare.

Am o casă, o famelie, un BMW la mâna a doua,  
nevasta are un Mitsu, cum îi zice ea, un Colt, îmi trăiesc 
părinţii, destul de tociţi de viaţă – mama la pat, după un 
atac vascular cerebral, tata cu Alzheimer – am un copil 
din prima căsătorie, o fată, plecată în Germania, care 
are şi aia o fată la rândul ei, cu asta, a doua, nu am (E 
Luminiţa, de la 411, o ştii, ne-am luat după ce ne-am 
întâlnit la douăzeci de ani de la absolvire) care-mi pune 
răbdarea la grea încercare, am un cabinet într-un bloc de 
garsoniere unde mă duc doar după amiaza, îmi convine, 
fusesem lector, nasol, stau pe la marginea Drumului 
Taberii, într-o vilă a nevestei ăsteia de-a doua, care e ceva 
calculatoristă pe la bancă, şi-a schimbat meseria că făcea 
naveta, ce să mai adaug? Mai citesc ceva şi merg să mă 
întind din nou! Am o tabletă şi zac cu ea în pat. După cum 
vezi, dorm în rafale, da’ tot adun opt ore.

Cu dragoste, Lemon

♠
Dacă obiceiurile tale de somn sunt constante, 

bănuiesc că acum eşti treaz. La tine este 3 a.m. şi dacă 
nu eşti beat, trebuie că eşti treaz...

Ce faci măi băiatule?
După ce am citit rândurile tale şi am stins ecranul, 

am rămas în tăcere pentru câteva secunde, suspendat 
parca într-o zonă „atemporală“...

Am încercat sa mi te imaginez acum, după cum te 
descrii tu, ca pe un „bunic ultra domesticat“, trăind o 
viaţă extraordinar de stabilă şi foarte mult „predictibilă“ 
în oaza ta din romanticul cartier de capăt de Bucureşti. 
După cum vezi, nu am diacritice.

Singura imagine pe care o pot avea cu tine însă, este 
aceeaşi pe care o păstrez de când te-am văzut ultima 
dată... Acelaşi tânăr, acelaşi zâmbet, aceeaşi minte 
ageră... Lămâie... Au trecut 35 de ani...

35 de ani de tăcere...
Situaţia asta mă face să mă gândesc la un eveniment 

pe cât de banal, pe atât de trist... Oamenii bătrâni de 
multe ori citesc anunţurile mortuare din ziar... De ce? 
Numai ei ştiu... Anunţurile sunt scurte, unele scrise mai 
bine, altele mai puţin... Toate însă nu sunt altceva decât 
monosilabice poveşti ale vieţii celor dispăruţi... Două sau 
trei rânduri care descriu tot ceea ce a fost mai important 
între naştere şi moarte...

Aşadar, trăiesc în Statele Unite din 1984... Începutul 
a fost foarte greu... dar în acelaşi timp, minunat... E de 
neuitat cum mi-au ars buzele după ce am simţit pentru 
prima data gustul libertăţii...

M-am căsătorit târziu... am doi băieţi, Connor şi 
Collin, de 13 respectiv 12 ani. Mama este cu mine. Locuim 
în Statul Connecticut, în M, un mic orăşel chiar pe coasta 
Atlanticului... Mă consider extrem de norocos... În rest... 
nu cred ca s-au schimbat prea multe... Timpul îşi ia 
tributul său... şi întoarce una câte una paginile vieţii...

Acestea fiind zise, regret nespus că nu am putut 
participa la ultima revedere... Sper însă că şansa să ne 
arunce în curând, din nou, pe o pagină comună... măcar 
pentru câteva rânduri....

Îţi mulţumesc pentru rândurile tale, şi toate bune,
Giocu aka Ciobalosu

♠
M-am trezit eu la patru şi jumătate, că am aprins 

radioul pe care l-am fixat sur RFI (ţii minte pasiunea mea 
franţozească?), dar am adormit cu el şi m-am trezit pe la 
şapte şi un sfert. Am citit mesajul tău şi se vede că te-ai 
înmuiat în viaţă, aşa după cum bănuiam. Voi reveni cât 
de curând, căci trebuie să mă pregătesc să plec să-mi duc 
la bancă soţia. Avantaj serviciu ! 

Cu tot dragul, N

♠
Acum sunt la mine la serviciu şi vreau să-ţi transmit 

sănătate mamei tale, ţie, să-ţi trăiască băieţii şi nevasta, 
noroc şi fericire !

Când ajung acasă, voi continua cu scrisul pe e-mail. 
Ai rămas acelaşi mare sentimental ! 

L

♠
Acum e şase şi unu a doua şi chiar m-am trezit. 

Am fost aseară la nişte prieteni care ţin un restaurant 
nemţesc pe lângă Hala Traian, pe Mihăileanu, şi am ras 
nişte eminente şi tradiţionale şniţele stropite cu bere la 
butoi, la piston sau la draft, cum vă place, as you like it. 
De fapt nu „nişte“, ci unul, că era cât urechea de elefant 
sau cât capacul de closet, dacă vrei comparaţii şi, deşi 
era presărat cu ceapă călită, cu muşchi ţigănesc şi cu 
ou, nu am avut arsuri. Trebuie să ştii că am gastrită 
hiperacidă, iau o jumătate de coaprovel şi o jumătate de 
pastilă de concor pentru pitpalac – o colegă de la Elias 
mi-a zis că e musai să am 12 cu 7, în mod normal eu 
posedând 14,15 cu 8 –, m-am operat de cataractă şi văd 
acum fără ochelari, m-am lăsat complet de fumat de 
rebelionul din anul de graţie 2000, nu mai suport nici 
fumurile nevesti-mii pe care o expediez pe terasa ce dă 
înspre curte, m-am procopsit cu una sută şi cincisprezece 
kilo – acum mă chinuiesc să cobor sub 0,1 tone, vreau 
să ating 90 maximum, pragul de unde doftoroaia de mai 
sus mi-a spus că-mi scoate mizeriile alea de buline, mai 
am păr, cum ziceam noi, pentru câteva duşuri şi o rafală 
viguroasă de vânt şi per total o duc bine, ceara mă-sii! 

Cum intru în birou îţi promit că-ţi trimit poze făcute 
de una, Georgiana, de la 408 parcă, să vezi cum arată CCA-
ul şi să vezi ce brumă de prezent s-a aşternut pe chipurile 
noastre din trecut! Îţi spun că pe unii colegi nu i-am 
recunoscut, i-am luat cu „dumneavoastră“  crezându-i 
profesori, de fapt distanţa dintre noi şi dascăli începe să 
tindă către zero! E destul de penibil, fie vorba între noi, 
Gigi, ca şi laudele ridicole pe care le glăsuiesc toţi când 
se strigă catalogul. Să vezi ce madamă înfoiată e Luiza, 
s-o vezi pe Tania de a venit cu neamţul ei cu mustăcioară 
din Stuttgart, s-o vezi pe Dana, care e prin America, pe 
Radu Bălăcescu, de aduce cu Demis Roussos, pe Topală, 
pe care eu nu l-am recunoscut, pe Bebe Roman, care e 
pe la Salvare etc! Fireşte, e un bun prilej de a mai da 
prin şcoală, cimitir al tinereţii, cum zice Bacovia, şi a mai 
retrăi clipe de demult. A propos, totul  este foarte vopsit şi 
modernizat, dar părea din plastic, pe bune, cu termopane, 
lambriuri melaminate, gresie pe culoare şi pe scări plus 
nişte busturi din ipsos suflat cu bronz, absolut execrabil, 
ale marilor titani ! 

Hai, că m-am lungit şi ţi-o fi şi ţie destul să-mi citeşti 
elucubraţiile de aici! Îţi urez un la revedere plăcut şi, cu 
tot dragul, te salutez ! 

Salutu-te-aş, L

♠
Hm,... Îmi dai un mesaj foarte interesant...
Am să încep cu partea mai puţin importantă. Pe tine 

te-am apreciat şi invidiat întotdeauna pentru graţia ta 
socială, şi mai ales pentru radarul tău extrem de curat 
în depistarea „neamprostismului“. Şi pentru că nu te-ai 
amestecat în tărâţe, de aceea nu te-au mâncat porcii...

Înţeleg că tendinţele mai sus menţionate ale unor 
foşti colegi nu au fost vindecate de trecerea timpului, ci 
(pentru unii), chiar amplificate...

Am sesizat lucrul asta din foarte sumara cross 
comunicare pe care am avut-o cu foarte puţini din aceia 
care au păstrat legături mai apropiate cu „promoţia 
noastră“. Ce pot sa spun... este păcat... viaţa îţi aruncă o 
şansă de a retrăi nişte amintiri frumoase... iar din păcate 
nu toţi ştiu să aprecieze calitatea momentului la adevărata 
lui valoare... Mă opresc aici, din respect pentru toţi aceia 
care au crezut în bun simţ şi discreşie. Caragiale, unde 
eşti??? 

În al doilea rând, felicitări pentru obţinerea licenţei de 
nefumător... M-am lăsat şi eu de ţigări (fără filtru, desigur) 
de mai bine de zece ani, mai exact, 1 Februarie,1997 
ora 18:20 (east coast)... Soţia ta ar trebui să-ţi urmeze 
exemplul...

În ceea ce priveşte „gabaritul“, asta se pare că este 
o epidemie generală, şi consider că trebuie tratată cu 
toată atenţia. Sunt convins că dacă ai trece la categoria 
„semigrea“ atât gastrita cât şi hipertensiunea se vor 
ameliora simţitor... Mişcarea este cel mai bun medicament. 
Îmi aduc aminte de tata... de când îl ştiu el se ducea şi se 
întorcea de la serviciu pe jos. Noi locuiam tot în Drumul 
Taberei iar el lucra în Giuleşti... Poate de aceea nu i s-a 
schimbat niciodată talia la veşminte...

Ştiu deja ce vrei să mă întrebi, şi am să-ţi şi răspund: 
fă ce zice popa nu ce face popa...

Revenind. Mulţam pentru călătoria în timp.
Ce mai faci, cum îţi petreci vara?
Pe curând,
Giocu

♠
Adicătelea eşti ironic spre sarcastic!?
S-ar putea să existe sau să hie ceva echivalent, că 

difuzoarele de pe plajă râgâie, pardon, eructează, pentru 
dumneata, necontenit reclame, muzici, bancuri proaste 
sau numai răsuflate.

Baremi tu eşti plecat de atâta amar de ani, dar dacă 
ai veni vreodată ai vedea că s-a schimbat poporul ăla pe 
care îl cunoşteai. Eu îmi dau seama de chestia asta stând 
aici. Cred că de afară se vede şi mai dihai.

Şi ştii ceva, se schimbă şi limba română, ţi-o spun 
eu, că oarecum mai citesc câte ceva.

Am fo’ fro patru zile la mare, pe întinsul litoral, unde 
au năpădit o mizerie şi o mitocănime, ceva de speriat!

Totul este lăsat în paragină, iarba de un metru, 
lacăte şi autoserviri.

Am şezut la neşte amici, la Eforie Nord, am hălăduit 
pe la 2 Mai, Vamă, Mangalia. Singurul oraş mişto, cu 
peşte ca lumea, borş de zargan, biban de mare prăjit şi 
cu o plăcintă bulgărească excepţională a rămas Mangalia. 

Fireşte, mai ai Neptunul, la insulă sau la bodega 
Cireşica, transformată în restaurant prezidenţial.

La Mangalia se şi vede mai puţin ţigănia, sunt mai 
mulţi turci şi tătari. Plus Mamaia, da’ e de fiţe ! Ne-am 
propus pentru sectembrie fie un Cipru, fie o Maltă, dar 
să vedem cum stăm cu banii, căci am intrat în ajustări. 

Mai revin, cu tot dragul, L

♠
Iubite frate, nici ironic şi nici sarcastic... Povestea 

vacanţei tale a adiat puţină nostalgie şi mi-a purtat prin 
faţa ochilor pelicula vacanţelor la care visam tot anul: 
escapada pe litoral, unde în funcţie de pile sau lovele aveai 
parte fie de o cameră la hotel fie de un petec de pământ în 
camping (cortul era de închiriat). Odată „stabilit“ pentru 
o durată, aveai libertatea să-i vezi pe străini (majoritatea 
şomeri, studenţi sau bugetarişti) cum se lăfăie în „luxul“ 
pe care numai valuta îl putea cumpăra, în timp ce 
muritorul de rând mânca acelaşi „patrician“ la „varice“...
sau sandwhich de la pachetul dinainte pregătit...

Singurul lucru care arunca o nota vesela în această 
partitură cenuşie era Radio Vacanţa... care, (mai puţin 
cenzurată) avea programe acceptabile, şi muzică oarecum 
contemporană... Era singura comoditate pe care „amărâţii“ 
erau permişi să o împartă cu „valutistii“.

În ceea ce priveşte degradarea limbii, a culturii 
şi a spiritului Românesc... deşi nu am avut prea mult 
„privilegiu“ să o constat personal, aud despre acest 
fenomen de la prea multă lume ca să mă mai îndoiesc de 
validitatea lui. Păcat...

Şi ca să mă întorc la precedenta idee... dacă nici 
Radio Vacanţa nu mai este... cu ce ne mai hrănim atunci 
iluziile...

Giocu Fugaru

♠
Bună seara la dumnevoastră!
Gioculeeee, dă-mi, rogu-te, fo adresă unde să-ţi 

trimit o carte mai recent apărută, scrisă de ăla de-I ziceam 
Parbriz sau Mortu, de la Haş, despre tinereţea noastră!

Cu tot dragul, L

Psss. Mă uit la o emisiune splendidă făcută de 
franţuji, Thalassa îi zice, de evaziune şi am văz’t toată 
coasta aia de pe lângă Coney Island şi Nantucket, cu 
insule nesimţit de frumoase şi cu vilele alea pleşcăite ale 
miliardarilor. Nu credeam că şi America e o ţară frumoasă!

♠
Draga Mişule aka Lămâie,
America este foarte frumoasă, într-adevăr... şi coasta 

Atlantică pe care o descrii… eu o numesc „acasă“.
Când vrei să-mi trimiţi un semn de viaţă, sau să ne 

faci o vizită, adresa mea este aia ştiută. 
Cu toată dragostea,
Ciobalosu

DESTINUL SE DEPUNE 
TORENŢIAL ŞI RANCHIUNOS

ROMAN – FLUVIU DIN SEMESEURI ŞI E-MAIL-URI

Nicolae Iliescu
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Marile bulversări sociale, războaiele, schimbările 
de regimuri politice conduc la modificări de direcţie în 
cultură. Uneori acestea sunt însoţite de contestatare 
sau revoltă. După primul război mondial, în numai 
patru ani, din 1920 până în 1924 „dadaismul”, prima 
etapă a suprarealismului, prin „banda dada” cum îi 
numeşte pe dadaişti un redutabil cunoscător, Olivier 
Stupp, a răscolit Parisul. Talentaţi şi ultra-provocatori 
André Breton, Tristan Tzara, Francis Picabia, Philippe 
Soupault, Paul Eluard, Ribemont-Dessaignes, Marcel 
Duchamp şi alţii vor organiza manifestări şi vor scoate 
reviste precum „Litterature”, „Esprit nouveau”, „Nouvelle 
Revue française” cu scopul evident de a scandaliza, de 
a atrage atenţia, fie şi prin stârnirea dispreţului sau a 
urii, asupra lor. Reînnoirea limbajului artei este o obsesie 
dar atingerea scopului se face prin rebeliuni deliberate în 
care nonconformismul urmăreşte aruncarea în derizoriu 
a ceea ce a fost şi încă mai este. La expoziţia Max Ernst 
din 1921, amicii lui proptesc în faţa uşii o scară dublă 
pe care se cocoţă cineva cu o bicicletă în braţe. Nici o 
trimitere la artă. Noii artişti vor scandal. Atât? Nu. Vor să 
conteste dar mijloacele academice nu le sunt suficiente. 
Recurg la şocarea publicului. După ruptura din 1924, 
suprarealiştii, continuatori ai dadaismului din care se 
desprind tot printr-un fel de scandal provocat de Breton 
cu „Manifestul suprarealismului” – noiembrie 1924 – vor 
fi şi mai orgolioşi. Ei nu se mai mulţumesc cu reînnoirea 
limbajului artei ci vor să transforme viaţa. În plus, vechea 
obsesie biblică a omului nou îi frământă şi pe ei în măsura 
în care vor, la rândul lor, un alt om. Jacques Rivière chiar 
crede că literatura este un fel de religie: „Scriitorul a 
devenit preot; gesturile lui nu aveau decât să aducă în 
ostia (cuminecătură la catolici, n.n.), care este opera de 
artă, prezenţa reală”. 

Sunt destule opinii în privinţa definirii post-mo-
dernismului. Cineva a încercat să găsească, de ex., o 
graniţă între romanul modern care îşi propune „să ajute la 
cunoaştere sau să cunoască realitatea” şi cel post-modern 
care îşi pune întrebări asupra fiinţei, „a posibilului”. Vag, 
insuficient. Dificultatea definirii curentelor nu vine de 
la fluidizarea scopului ci de la tehnicile artistice folosite 
atât în interiorul unei forme de artă cât şi în familiile 
artei: literatura, filmul, muzica, arhitectura, dansul, 
artele plastice. Adrian Marino în „Critica ideilor literare” 
atenţiona că „afinităţile artistice nu au nimic de-a face cu 
estetismul superficial”. 

Pe ce filieră putem să mergem pentru a pricepe 
post-modernismul românesc? Este delicat în 
contextul diferenţelor de interpretare şi de definire a 
post-modernismului în general. De aceea, pornind de 
la unele obsesii ale post-moderniştilor români, nu este 
foarte grav să-i plasăm în apropierea dadaiştilor. Nu avem 
scriitori care s-au ridicat la reputaţia unui post-modernist 
ca Milan Kundera, să spunem. Am încercat să-l propulsăm 
pe Mircea Cărtărescu dar fără rezultat pentru că scriitorul 
nu se cantonează în formule. În romanele lui, de ex., 
avem surpriza să găsim naraţiuni de un farmec clasic sau 
pagini în care scatologia este realmente gratuită. Direcţia 
trebuia căutat în altă parte, ca să spun aşa. Acolo unde 
au existat pretenţii, ne-am trezit cu nume orgolioase 
care nu ştiau că întârzie sau chiar rămân neputincioşi în 
ambianţa dadaismului. Să revenim asupra unor stări de 
lucruri pentru a se înţelege ce vreau să spun.

Dadaiştii au deschis drumul contestării radicale 
şi chiar iraţionale, uneori din impulsuri donquijotiste. 
Atunci, la începutul secolului XX, Breton, Eluard, 
Aragon şi-au făcut un nume prin negarea a ceea ce 
anchiloza valorile şi tradiţiile burgheze. După ce a reuşit 
să se afirme ca mişcare contestatară, „Dada” a sfârşit 
destul de repede prin a se autodistruge. Pentru cauze, 
nu poate fi luată serios în discuţie decât poarta larg 
deschisă mediocrităţilor. Acestea au supralicitat norocul 
şi au invadat mişcarea, diminuându-i din forţă. Mulţi 
reprezentanţi ai dadaismului au fost creatori mediocri şi 
zgomotoşi. Din păcate, cu toată faima de care se bucură 
în România Tristan Tzara – nu avem nici un motiv să o 
şifonăm – în contextul performanţelor în literatură, ale unor 
reprezentanţi de seamă ai dadaismului ca Breton, Aragon, 
el, Tzara, care a botezat mişcarea dadaistă nu se ridică, 
la nivelul acestora. În contextul general al artei dadaiste, 
imaginea lui este 
şi mai difuză. 

Mi-am dat seama de locul lui real între dadaişti când 
am văzut cea mai reprezentativă retrospectivă „Dada” 
organizată la Roma, în 1997. Autorul „Manifestului 
Dada 1918” a fost foarte puţin vizibil în expoziţie. Ceilalţi 
români nici nu au contat. Se vede că nu au avut suflu 
pentru marea performanţă. 

Drumul afirmării dadaiştilor este pavat cu scandal. 
Ei provoacă printr-un insistent şi arogant exerciţiu de 
negare a oricărei valori – şi de deconstrucţie – mai întâi 
o explozie de revoltă, apoi o bulversare în toate domeniile 
artei. În „Dadaphone no.7, Georges Ribemont-Dessaignes 
se întreba revoltat: „Ce este frumosul? Ce este urâtul? Ce 
este mare, tare, slab? Cine sunt Carpentier, Renan, Foch? 
Nu cunosc.” Acest exerciţiu de negare nu este în van şi 
nici unul dintre noii rebeli nu este dispus să cedeze. 
Revoltă generalizată în spatele căreia nu este greu să fie 
desluşite teribilismul şi ambiţia de afirmare. Tzara publică 
în „Bulletin Dada” următoarele rânduri care nu spun 
nimic dacă nu suntem atenţi la paradox şi nu înţelegem 
că rostul lor este de a scandaliza: „Dada se îndoieşte de 
orice. Dada este tatuu, Totul este DADA. Adevăraţii dada 
sunt împotriva Dada”. Ca un blestem, curând dadaiştii vor 
ajunge să nu se mai înţeleagă între ei. Ceea ce îi interesa 
era să fie cunoscuţi, lumea să afle de ei. Şi au reuşit. 
Mai întâi la 26 mai 1920 la „Festivalul Dada” organizat 
în sala Gaveau, la Paris – să spunem, pentru succes o 
„contribuţie” au avut-o şi militanţii socialişti. Au aruncat 
în ochii curioşilor gratuităţi cel puţin scandaloase. Au 
fost huiduiţi de cei care veniseră atraşi de anunţurile că 
dadaiştii se vor rade în cap, în public, vor organiza pugilat 
fără durere, se va auzi muzică sodomită şi va fi cunoscut 
sexul Dada. Au fost fluieraţi. Asta şi doreau. 

Să ne oprim puţin la sintagmele care repetă în 
cascadă cuvântul dada. Scopul lui Tzara este de a înfige 
cuvântul în creierul cititorului ca pe un pumnal. Este 
preocupat de acest gest încât merge până la a anula 
complet sensul şi rostul cuvântului, ceea ce se vede în 
ultima propoziţie: dadaiştii adevăraţi sunt anti-dadaişti. 
Logica perversă slujeşte scopului de a impune un 
cuvânt. În spatele acestui cuvânt este neant, nu există 
o construcţie, dar asta nu-l interesează pe scriitor. El îşi 
propune să şocheze. Atât. Este aici un program? Greu 
de constatat. Este un teribilism bine susţinut, asta da. 
Dadaiştii îşi propun să ridice osanale tovarăşilor lor de pe 
baricade fără să fie preocupaţi de susţinerea sau motivarea 
iniţiativei cu argumente valabile. A fost cazul lui Tzara 
căutat la Zurich şi adus la Paris în 1920 deşi nu se ştia 
mare lucru despre el. Era suficient că lansase „Manifestul 
Dada 1918”. Tânărul de numai 20 de ani soseşte într-o 
zi la Paris, trage la Picadia, avenue Emile-Augier (atenţie, 
în arondismentul 16, burghez!) şi are mari dificultăţi să-i 
explice persoanei care îl întâmpină ce vrea pentru că nu 
ştia decât aproximativ franceza. Aragon, Eluard, Breton îl 
înconjoară cu interes şi admiraţie. În mai puţin de un an 
prietenia se strică. Istoria ingratitudinii se repetă cu un 
alt dandy, Jacques Rigaut. Breton pretinde dadaiştilor un 
adevărat cult pentru acesta după ce-i citise profeţiile: „voi 
fi un mare mort”. Când a împlinit 30 de ani Rigaut şi-a 
tras un glonţ în creier. Breton pledase inutil. Mai cunoscut 
sau mai glorios nu l-a făcut pe Rigaut nici moartea! Să 
reţinem, însă, chiar şi din aceste cazuri, că dadaiştii nu 
sunt dispuşi să accepte ci să conteste valorile. „Singurul 
mod de a fi urmat este de a alerga mai repede decât 
ceilalţi” scria Francis Picabia care şi-a construit întreaga 
carieră pe scandal încât până şi cei care îi erau alături, 
Tzara şi Breton, prietenii lui de ieri, se întrebau pentru 
cine trudeşte acesta şi îşi răspundeau singuri: pentru 
artă, dar mai ales pentru el.

Conştient sau involuntar, fără îndoială mimetici, unii 
scriitori români se apropie de post-modernism călcând pe 
urmele dadaiştilor. Iată câteva mostre alese cât de cât pe 
criteriile dragi dadaiştilor.

Indiferenţa dadaiştilor faţă de pasul fals spre ideologie. 
Andrei Pleşu în „Cât de universală e universalitatea” (Dilema 
veche, 18-22 decembrie 2008) scrie: „Pentru salvarea vieţii 
pe pământ, conştiinţa „umanităţii” noastre solidare nu 
mai pare să fie suficientă. Umanitatea e prea diversă şi are 
dreptul să fie aşa”. În continuare sunt chemaţi în ajutor 
Gandhi şi Sachs. De ce!? Să spunem lămurit că teoria era 
pusă în 

contextul războiului din Irak (unii au destule datorii să-l 
fi motivat!). Bun! Dar de aici până la a-l invoca în acest 
context şi, în consecinţă, în sprijin, pe Gandhi care s-ar 
fi întrebat în secolul trecut dacă este sau nu „potrivită 
democraţia cu orice tip de civilizaţie”, pe Jeffrey Sachs 
pentru că „propune (atenţie!) să înlocuim „umanitatea” cu 
„specia”, drumul poate fi parcurs cu multe, foarte multe 
spaime. Dacă nu chiar cu friguri.

Contestarea valorilor. Considerarea drept „cadavre” 
a predecesorilor este un leit-motiv al dadaiştilor. H.-R. 
Patapievici nu este deloc original când spune că Eminescu 
este „un cadavru din debara”. Constatarea de „déjà vu” 
este evidentă pentru cunoscători şi numai copiii se mai 
amuză la o astfel de inepţie. Ce trebuie luat în serios ar 
fi interesul epigonilor din umbra directorului Institutului 
Cultural Român de a susţine inepţia. Aici ei sunt dadaişti 
cu legitimaţie. Au dovedit-o în atâtea rânduri încât le-ar 
face plăcere să le reamintesc asalturile. Nu le dau această 
satisfacţie.

Logica inversă sau calamburul: Angela Marinescu, o 
poeta în vogă, declară dadaist în România literară nr. 37 
din 21 septembrie 2007: eu scriu ca să nu mai scriu. Este 
o traducere liberă a trăsnăii lui Tzara „adevăraţii dada 
sunt împotriva Dada”. 

Gratuităţi. Stefan Foarţă: „A fost odată o gazetă de 
perete. Se dădea cu capul de perete, opunându-se doar 
când sporea producţia, per capita, de operete” (Dilema 
veche, 11-17 decembrie 2008). Urmuz avea infinit mai 
mult haz cu morala „Pelicanul sau babiţa” pe care o 
lipea la o falsă fabulă ce începe cu „Cică nişte cronicari” 
şi se termină cu: Galileu scoate-o sinteză/ Din redingota 
franceză,/ Şi exclamă: „Sarafoff,/ Serveşte-te de cartof!”. 

Teribilismul. Preferinţa spre „sodomie”, anunţată de 
dadaişti la Festivalul Dada menţionat mai sus nu scapă 
românilor. Un exemplu: La Muzeul de artă modernă 
contemporană am găsit cândva reprezentarea picturală 
a sodomiei. Într-un tablou al unei pictoriţe, mioara din 
faimoasa baladă românească este sodomită de cei trei 
ciobani. Pictoriţa, poate nu ştie, a mers mult mai departe 
decât dadaiştii. Altul: de un deceniu, un grafician a 
acaparat o revistă săptămânală pe care o ilustrează 
obositor cu linii drepte sau curbe, puncte şi virgule, din 
când în când ocupând şi un colţ de pagină cu şiruri de 
cuvinte închise preţios într-un chenar. 

Pofta de scandal. Despre mimarea poftei de scandal 
de către dadaiştii noştri întârziaţi ce să mai spunem! Să 
amintim numărul special al revistei „Dilema” din 2000 în 
care, cu avantajul curajului produs de manifestarea în 
grup (tehnică tot dadaistă), unii tineri, încă fără nume, 
se năpustesc asupra lui Eminescu. Întreaga construcţie 
a post-modernismului românesc – atâta cât este – este 
concepută pe contrariere, negare, şoc şi scandal. Pe 
câmpul bătăliilor cel mai pronunţat se relevă refuzul 
trecutului, cu tot ce a însemnat şi a produs. 

Există o schemă a psihologiei contestării. Se recurge 
la clişee în care sunt infiltrate cuvinte, idei sau ideologii, de 
obicei gândite pe negarea trecutului şi ignorarea valorilor. 
Crezul care a stat la temelia fostei construcţii este decretat 
fals. Acţiunea este dusă în grup, concentric, tenace şi 
constant. Nici o critică, nici o rezervă, nici o interogaţie 
nu îi tulbură pe contestatari. Din contră, îi stimulează. 
Au chiar nevoie de iritare, de scandalizare. Le-ar prii să 
fie insultaţi, prigoniţi, interzişi. Puţini le mai dau această 
satisfacţie. De aceea ei încă mai rămân oarecum în 
centrul atenţiei. Mişcarea este susţinută cu orice mijloace. 
Pentru a ţine piept, 
incriminarea politică au 
transformat-o în armă. 

Nimic nou sub 
soare. Niciodată nu 
a fost altfel. Numai 
în privinţa înălţimii 
obiectivelor diferenţele în 
timp sunt evidente. 

(Din vol. Neamul şi Babilonia. Spiritul public 
în cultura română)

Câte ceva despre  
dadaismul românesc şi obsesia contestării

George Apostoiu
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Grafica lui 
SORIN ADAM

Corneliu Ostahie
Fără îndoială, partea cea mai cunoscută şi cea mai 

apreciată a creaţiei plastice a lui Sorin Adam o constituie 
pictura în ulei. Frecvenţa cu care a expus lucrări realizate 
în această tehnică, dar poate mai important decât atât, 
formula sa compoziţională care constă într-o structurare 
energică, pregnantă şi, în acelaşi timp, armonioasă 
a suprafeţei, alături, indubitabil, de paleta bogată, 
eclatantă, amintind de „furia” fovistă, întoarsă însă la 
timp din drumul previzibil spre incandescenţă, au făcut 
ca grafica semnată de el să treacă în planul doi, atât în 
cadrul expoziţiilor personale, cât şi în cel al percepţiei 
generale a publicului iubitor de artă. 

Simţind parcă nedreptatea pe care singur şi-ar 
putea-o face consimţind în continuare la tolerarea unui 
permanent şi nemeritat efect de centrifugare, nu atât 
vizual, cât axiologic, din cauza căruia desenele, pastelurile 
şi acuarelele sale au fost şi continuă să fie îndepărtate 
discret din zona de interes maxim, transferându-şi 
imperceptibil o parte a valorii lor intrinseci asupra picturii 
în ulei, prin punerea şi mai accentuată în evidenţă a 
acesteia, Sorin Adam a decis, în urmă cu câteva luni, să 
publice, în regie proprie, un catalog în paginile căruia a 
adunat cele mai reprezentative creaţii grafice concepute 
de-a lungul carierei.

Efectul acestui demers a fost şi rămâne fără îndoială 
cel scontat: grafica lui Sorin Adam apare, poate pentru 
prima dată, într-o lumină cu adevărat benefică, pe deplin 
meritată, care-i relevă în întregime valenţele estetice 
superlative, multe dintre desenele sale în tuş, în creion, 
sau în cărbune, ca să ne oprim deocamdată doar la 
acestea, dovedindu-se a fi, în ceea ce priveşte intensitatea 
impactului asupra privitorului şi durata remanenţei pe 
retina, dar şi în sensibilitatea acestuia, cu nimic mai 
prejos faţă de cele mai apreciate dintre lucrările lui în 
ulei. Nudurile senzuale, caline, portretele suave, scenele 
cu iz oriental, precum şi cele cu rezonanţă paseistă sunt 
principalele subiecte abordate de artist prin intermediul 
mijloacelor specifice acestui gen grafic elementar, cărora 
le împrumută însă ceva din vitalitatea debordantă a 
stilului său pictural, desenând mai puţin cu peniţa şi 
mult mai mult cu pensula înmuiată în tuş.

În ceea ce priveşte pastelul, este cât se poate de 
evident faptul că Sorin Adam se numără printre acei 
plasticieni care se simt tentaţi să speculeze mai vechea 
ambiguitate referitoare la încadrarea acestuia ba în 
sfera graficii, ba în cea a picturii, plasându-l, chiar cu 
ostentaţie uneori, în cea de-a doua. Nu a făcut şi nu face 
însă acest lucru într-un mod expozitiv, didactic, ci într-
unul asertoric, adică pur şi simplu pictând pasteluri. Este 
adevărat, tehnica sa este una nu tocmai convenţională, ea 
imprimând imaginii rezultate o consistenţă cvasitactilă, 
datorată în primul rând evitării efectului de matisare ce 
se manifestă consecutiv aplicării soluţiilor de fixare. Însă, 
mai relevant decât acest aspect este faptul că peisajele 
mediteraneene, compoziţiile cu flori şi nelipsitele, de la o 
vreme încoace, scene orientale care alcătuiesc universul 
tematic al pastelurilor lui Sorin Adam beneficiază de un 
tratament cromatic elaborat cu aceeaşi minuţie şi cu 
aceeaşi aplecare spre luxurianţă întâlnite în cazul paletei 
destinate picturii în ulei. 

Cam la fel se prezintă lucrurile şi în cazul acuarelei, 
gen pe care artistul îl abordează sporadic, dar în care 
excelează de asemenea, delicateţea şi fragilitatea aparentă 
a lucrărilor realizate în această tehnică fiind fie subliniate, 
fie compensate cu mult rafinament printr-o binefăcătoare 
vigoare cromatică şi printr-un mod decis şi temeinic de 
compunere a câmpului plastic.

Îmi amintesc acum că, răsfoind (la rugămintea 
artistului, care dorea să se asigure că totul va fi în regulă 
şi că nu vor apărea greşeli de ortografie, dar nu numai 
din acelea) macheta albumului înainte de trimiterea sa 
la tipar, mi-am imaginat la un moment dat că mă aflu, 
de fapt, într-o galerie pe simezele căreia sunt expuse 
originalele tuturor reproducerilor pe care le conţine. 
Am comparat acea etalare imaginară cu oricare dintre 
expoziţiile de pictură ale lui Sorin Adam pe care le-am 
văzut – şi cred că le-am văzut pe toate –, încercând să 
desluşesc în care dintre aceste două ipostaze creatoare 
este el mai talentat, mai expresiv şi, în ultimă instanţă, 
mai valoros. 

Rezultatul? Nu am reuşit, oricât m-am străduit, să 
ajung la vreo concluzie, fie ea şi parţială, ceea ce înseamnă 
că atât pictura, cât şi grafica semnate de el provin din 
matricea uneia şi aceleiaşi opere, care se remarcă prin 
unitate conceptuală şi stilistică, fiind admirabil definită 
de criterii ce denotă că în spatele ei se află un artist 
riguros şi coerent, de o mare autenticitate.

ARTE
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CORNELIU 
OSTAHIE

Revelaţia clasică 
într-o lume a 

experimentului
Aureliu Goci

O poezie subtilă, emanată sub o aureolă misterioasă, 
uneori dialogată, dar mai frecvent străbătută de apariţii şi 
rezoluţii în genul enigmatic al lui E. A. Poe, scrie Corneliu 
Ostahie, autor discret şi nu prea fecund care, după ce 
publicase în „Luceafărul”, „Cronica”, „Argeş”, „România 
literară”, debutează prin concurs cu placheta Balans, în 
caseta „10 poeţi tineri” la Editura „Junimea”, 1976. 

Muzeul straniu (Editura „Dacia XXI”, Cluj-Napoca, 
2011, colecţia „Poeţi contemporani”) este antologia 
volumelor publicate între 1980–1989: Recif (1980), 
Experienţe pe sufletul viu (1983), Existenţa de probă 
(1985) şi Ochii corbului Poe (1989), o selecţie decenală 
rămasă valabilă şi astăzi.

Versuri lungi construiesc texte de largă respiraţie şi 
amplitudine, fără podoabe stilistice şi fără punctuaţie, 
un discurs liric compact şi cursiv, apropiat de formula 
tipologică numită, înainte de apariţia lui Nichita, poezie 
filosofică. Este vorba de o filosofie a limbajului în care 
elementele-cheie sunt: „cuvintele” şi „memoria” care 
construiesc „imagini” peste imagini, dereglate ca într-un 
film mut şi în care se spune o poveste fără comentariu. 

Fără nicio sugestie explicită, discursul liric 
performează o comunicare erotică cu slabe distincţii 
dialogale, dar de o mare gravitate, care înţelege cu aceeaşi 
comprehensiune şi sigiliul devastat al sângelui, şi evoluţia 
cosmogonică a aştrilor, şi relaţiile cu actualitatea.

Poet mărturisitor, de mare gravitate, un fin ascultător 
al propriei interiorităţi, nu se lasă contaminat de 
strălucirea şi diversitatea experienţelor şi experimentelor 
din imediatitatea sa existenţială, rămânând fidel unui 
concept etern de poezie, reactivat în toate epocile de 
scriitorii adevăraţi.

Poet cu un timbru personal şi un discurs liric 
polivalent şi de amplitudine, Corneliu Ostahie s-a 
bucurat încă de la debut de o bună primire din partea 
criticii şi a colegilor de generaţie, deşi a rămas detaşat 
de curentul general al promoţiei optzeciste. Textele 
sale, sentimentale dar incisive, perfecţionează până 
la disperare un autoportret de performanţă care însă 
rămâne nefinalizat, ca în silogism: „atâtea lucruri pe care 
nu le ating atâtea istorii sporind / un adevăr repetabil / 
recunoştinţa atâtor prejudecăţi încălcate mireasma unui 
veac/ de demult / ca o lamă de silex mutilând inocenţa: 
/ sub mica nacelă a spaimei / fiinţa repetă prin simţuri 
amănuntele primei înfrângeri / îndepărtează armuri 
ponosite de pe alte şi alte-nţelesuri /îşi pipăie nervii / 
seduşi de o criză rebelă înaintează prudent sub privirile 
/ noastre / poate că unul din noi ar trebui să-i arate 
direcţia morţii / dar nimeni nu are curajul: / în spatele 
ochilor plini de candoare închipuirea îşi prinde / o mână 
în dinţii de fosfor / ai paşnicii maşinării de fabricat 
silogisme. din nou un sacrificiu complet inutil: / „oricâte 
premize oricât de perfecte însă niciun fel de concluzii”.

La debut, autorul era solicitat maximal de posibilităţile 
poeticii clasice, de profunzimea şi variabilitatea de 
semnificaţii deţinute de o „ars combinatoria”, gravă şi 
impersonală, diferită de pragmatismul lingvistic, de 
spiritul ludic, autoreferenţialitatea şi comedia limbajului, 
trăsături distinctive ale generaţiei optzeciste. 

Alte poeme cultivă forma şi atitudinea unor false 
manifeste de generaţie care, în esenţă, hiperbolizează 
individualizarea, profetismul în pustie, izolarea. Textul 
se deschide spre „imagine”, „vedere”, vizual şi tot ce ţine 
de o realitate palpabilă, dar sugrumă, ori măcar ignoră, 
incantaţia, muzicalitatea şi tot ce ţine de sonoritate.

În esenţă, poetul rămâne însă un „sentimental” care 
deţine întregul arsenal de „cântece” şi „suferinţi”, la „un 
pas de umilinţă şi viciu”: „singur îndepărtat ireal / printre 
atomii luminiscenţi pe sub plasa / energiilor insesizabile 
care nu se sfârşesc vreodată ci trec / doar dintr-o formă 
în alta / dintr-o viaţă în alta dintr-o memorie veche într-o 
memorie nouă / zvâcnind / printre nervi şi tendoane 
printre vertebre membrane / şi ncheieturi istovite / 
împingând o maree de limfă pe creştetul fiecărei celule 
/ incendiind cu o torţă / de sclipitoare iluzii cele cinci 
continente ale întregii simţiri / se aude cântecul inimii 
mele // ca niciodată iubindu-l eu ştiu că în strâmtorile 
cărnii coboară / numai spumele lui vişinii sterilizate de 
milă că tot ce rămâne / pluteşte haotic într-o coroană 
prea densă ignorând armonia / superba curbură / 
a lacrimii care plonjează decis în transparenţa ostilă 
// ca niciodată iubindu-l ca niciodată păşind ispitit / 
de încăperea retrasă spre scundele-i ziduri deasupra a 
mii / de ceţoase-alveole / prin care foşneşte lichenul / 
deasupra a mii de-ntâmplări slobozite / din încleştările 
cauzei / ca niciodată îngrijorat pentru soarta oricărui 
anotimp / ce divulgă / o nouă fisură în lanţul de suferinţi 
amânate, de mici laşităţi / învăţate-ntre timp să-şi 
răzbune instinctul cameleonic / să-mi ceară la nesfârşit 
socoteală / eu singur la un pas de umilinţă şi viciu eu 
singur / mă las întristat de cântecul inimii mele”.

Poetul, între nuclee intens semnificante, haşurează 
şi zone umbratice, cultivă misterul şi mitologiile 
iniţiatice, conturează autoportrete deformate, la modul 
expresionist devine, cum recunoaşte singur, un agent 
al „straniului” şi al unei lumi de himere care poate să 
însemne o hiperbolizare a vechiului muzeu imaginar în 
care s-a adunat întreaga înţelepciune a lumii.

Unul dintre puţinii poeţi din ultimele promoţii care 
nu pune nicio miză pe spiritul ludic, nici pe afilierile la 
diferite grupuri de avangardă, Corneliu Ostahie a mizat 
pe discreţie şi seriozitate. Pentru el, poezia nu este „joc”, 
nici „joacă”, nici măcar în sensul superior, nichitist.

Poezia performează gravitatea sunetului pur, într-o 
reverberaţie de catedrală, fără vreo derivaţie satirică ori 
conotaţie comică.

Nu e neapărat o poezie în haine cernite, cât un 
discurs de mare sobrietate şi gravitate.

Să fi fost vreodată luată şi altfel decât în glumă cartea 
de vizită a „miliardarului în rime” Edmond Rostand? 
Istoria începuturilor literare româneşti, bunăoară, ar 
putea trece ea însăşi drept o versiune a Mioriţei, dacă te 
gândeşti că, afară de „oi mai multe / mândre şi cornute / 
şi cai învăţaţi / şi câni mai bărbaţi”, baciul moldovean 
mai era de invidiat şi pentru bogatele pomelnice de 
domnii (Ureche, Costin tatăl şi fiul, Neculce), un tezaur 
istoriografic în comparaţie cu care stângacele crâmpeie de 
cronici muntene şi transilvane – „istorii de partid” le zicea 
în derizie Călinescu – par mai curând nişte caricaturi 
ieftine din vreo gazetă politică.

De-acum însă, odată cu Nicolae Goja, maramureşenii 
se vor putea lăuda că îşi au şi ei propriul letopiseţ, căci 
romanul Fabrica de iarbă (Editura Eurotip, Baia Mare, 
2011) a fost conceput în chipul unui adevărat hronic de 
„domnie” din vremurile noastre – vorba Danezului – „ieşite 
din ţâţâni”, cu o predoslovie în care autorul îşi explică 
demersul de pe poziţii testimoniale : „Deoarece domnul 
Radu n-a scris o istorisire cât de mică despre faptele sale 
(...) mă voi încumeta eu să le adeveresc, aşa cum le-am 
aflat când l-am urmărit ani la rând ca pe un lider al nostru 
ce este şi acum şi va fi cât timp va trăi.” Aerul responsabil, 
aproape solemn, cu care îşi legitimează întreprinderea 
nu este totuşi al unui contemporan oarecare, ci al unui 
subtil mucalit, maimuţărind mai degrabă contraspionajul 
local decât civismul („ca cetăţean observator ce sunt şi 
agent responsabil de comunitatea noastră românească 
şi de soarta întregului cartier”, respectiv a hoştezenilor 
din fostul sat Hoşteze, azi cartierul băimărean Pintea 
Viteazul), pentru ca mărturia, la fel ca odinioară recursul 
la divinitate al lui Miron Costin, să-şi obţină creditul : „prin 
urmare cele ce voi scrie de acum pe foaie au temeinicie şi 
adevăr şi ne putem bizui pe ele”.

Nu mai puţin diligent se arată cronograful atunci 
când îşi justifică alegerea eroului pentru cartea sa.  
„Domnul Radu” este un personaj exponenţial, unul dintre 
acei toboşari ai retrocedării fostelor moşii şi ai Restauraţiei 
feudalismului valah, militant „cu simţ civic ieşit din 
comun” şi „domn exemplar din cartierul nostru”. Nu din 
niscai viţă boierească scăpătată încolţesc revendicările 
acestui respectabil pensionar, fost maistru metalurgist, ci 
din convingerea lui că „are răspunderi obşteşti şi un scop 
de atins în era post-comunistă democratică, să caute 

actele originale şi să înfiinţeze asociaţia composesorală”. 
El îşi cheamă foştii consăteni la lupta cu urbanismul 
statului român modern şi cu noii „baroni” municipali ce-l 
reprezintă („Jumătate Baia Mare este pe pământul nostru, 
oameni buni”), inspirat poate de mirobolantul precedent 
al revendicării Aradului, pe motiv că păşunea şi pădurea 
de altădată fuseseră cumpărate de ţăranii din Hoşteze 
de la contele Ludovic Karoly, feudal cu castel la Carei. 
(Cum de ajunsese ţara Dacilor liberi moşie în stăpânirea 
barbarului, asta numai FMI ştie.) Logic aşadar, vatra 
trebuie repusă în situaţia anterioară, respectiv demolate 
oraşele moderne, reconstruite vechile castele medievale, 
reînscăunaţi urmaşii grofilor, reintrodusă şerbia, retractat 
Supplex libellus valachorum de la 1791 etc., adică restitutio 
in integrum, nu ca în postcomunista Ungarie vecină 
unde nu s-a retrocedat nimic şi nu s-a umblat cu jalba 
în proţap. „Toată România miroase a pământ”, constata 
Cioran, şi n-ar fi putut-o ilustra mai bine decât cu cazul 
acestui combatant: „Sentimentul că pământul de sub 
picioare este al tău şi numai al tău n-are egal, ce sclavie 
să locuieşti la bloc şi să ştii că între tine şi pământ este 
vecinul Lupan, iar mai sus de tine stă vecinul Horincar 
şi abia apoi vine Tatăl din cer.” Dar nu atât ideologia face 
din „domnul Radu” un personaj reprezentativ, cât obsesia 
bigotă a propriilor convingeri, bineştiuta fudulie agresivă 
a ignorantului. „N-am studii juridice, dar am simţ de 
dreptate”, se îmbăţoşează el, mai sigur pe îndreptăţirea 
lui ca de teorema lui Pitagora. Cum însă tribunalele nu 
te întreabă dacă ai convingeri, ci probe, eroul pierde 
procesul intentat municipalităţii şi, odată cu el, propriul 
cumpăt, iscând pitoreşti scene de menaj: „Pentru a-l 
calma, doamna Radu i-a tras o palmă. <Bată-l Dumnezeu 
de pământ, că-l cumpărai cu banii pe care i-ai cheltuit pe 
avocaţi !> <Ai dreptate, dar nu mă las, nici dacă mor. (...) 
Ceva mai tare ca mine mă obligă să merg mai departe, 
până la moarte.” Nu-i aşa că un Gelu Ruscanu l-ar fi 
felicitat pentru acest imperativ husserlian al principiilor? 
Iată-l deci pe intransigentul lui Nicolae Goja, de fapt, 
nu doar exponent al propriului cartier, ci al unui întreg 
popor, despre învrăjbirea căruia vorbeşte, culmea, tot el 
atunci când vinde la talcioc săptămânal „obiecte stranii, 
cum ar fi o pereche de coarne de berbec de rudă, lăcuite”, 
iar pe clienţii interesaţi de cărţi îi îndrumă cu rezumate 
vulgarizatoare de pe vremea bădiei Cîrţan: „<Cât costă ?> 

<Doi lei. E foarte bună, e vorba de-o fată simplă, nevastă-
mea a plâns, o veţi da şi altora, mai multe nu vă spun.> 
Cea mai căutată carte este Moromeţii de Marin Preda. <Am 
avut-o, Moromete este un ţăran ce nu se poate adapta 
la agricultura capitalistă bazată pe capital şi profit, mai 
veniţi pe aici.> <Dar Mioriţa o aveţi?> <N-o mai am. Aici 
e vorba de destinul celor trei ţări româneşti care mereu 
s-au ucis între ele. Ca-n biblie Cain şi Abel.>” Şi pentru 
ce fratricidul nostru naţional, dacă nu tocmai pentru 
pământ? Paradoxal aşadar, conflictul domenial al acestui 
justiţiar înseamnă la nivelul comunităţii locale exact 
ce denunţă dânsul la nivel naţional, un bellum omnium 
contra omnes – iar povestea se va consuma până la ultima 
ei pagină fără ca această contradicţie să fie sesizată: „Au 
trecut opt ani de la acele zile de revoltă şi-l regăsim citind 
Mizerabilii – vrea să înţeleagă de unde vine răutatea din 
oameni.” Un bonz i-ar explica sec că nu-i nici un mister, 
că toatele relele vin numai din propriile dorinţe, tot aşa 
cum lui Nathan Înţeleptul îi zicea templierul lui Lessing 
„Mulţumeşte-te să fii om”. Dar pentru actuala noastră 
societate de consum, asemenea mesaje antimaterialiste 
par sosite de la nişte civilizaţii extraterestre. Câţi ar ghici, 
bunăoară, că „Fericirea Naţională Brută” (sic) este în mod 
oficial principala bogăţie a statului Bhutan?

Memorabilă sau nu sub aspect epic, „domnia” 
Radului cel Drept este în orice caz un interesant exemplu 
de tehnică cinematografică în structurarea acestui roman-
cronică. Ceea ce produce iluzia evoluţiei personajului e 
succesiunea capitolelor în felul derulării rapide a cadrelor 
unui rolfilm, pornind o numărătoare inversă a zilelor de 
la 261, precum A.M.R.-ul răcanului nostru de altădată 
scris pe toate zidurile cazărmii, ba câteodată chiar şi a 
nopţilor, serilor, dimineţilor, amiezilor („Amiaza 104”), 
îndeobşte pe sărite şi uneori cu retrogradări neaşteptate 
(Zilei 229 b îi succed bunăoară 228, 221, 214 etc.). 
Altminteri, luate fiecare în parte, secvenţele funcţionează 
doar anecdotic, limitate la faptul divers sau la vreun 
episod biografic de mică întindere, 1-2 pagini, ori câte un 
tablou. Autoscopiile şi retrospecţiile eroului mai adaugă 
şi ele, către final, impresiei dinamice. În metamorfozele 
peisajului, martorul convertirii satului natal la urbanism 
îşi oglindeşte propria încărunţire şi transfigurare, de 
la militantism la resemnarea filozofardă („Dar ce este 
omul decât un floc în calea lumii” etc. – reeditare a 

HRONICUL DOMNIEI LUI RADU CEL DREPT
Emil Lungeanu
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clasicului fatalism din letopiseţ cu „biet omul supt vremi”) 
şi nostalgică: „Se încheiase, vedea bine, lumea ţăranilor 
cu boi ce trag la plug, a carelor încărcate cu fân în colţuri, 

a caselor cu tărnaţ şi prispă. Din ce-a fost a mai rămas 
un măr pătul în muzeul satului, pentru a-l ajuta să nu 
se usuce domnul Radu se urinează la rădăcină de câte 
ori trece pe acolo”. Transformată apare şi concepţia 
asupra dreptăţii, lăsată în cele din urmă în seama justiţiei 
imanente ca o dicke Bertha, a poverii propriei vinovăţii 
după tipar dostoievskian: „Hoţii care i-au furat bicicleta şi 
sculele din garaj sunt profesionişti, au ghilotină de tăiat 
lacăte, vor ajunge la închisoare mai devreme sau mai 
târziu, nu scapă, îi ajunge vremea să se predea, nu se 
mai suportă pe ei înşişi, vor să fie pedepsiţi de oameni 
şi să ispăşească pedeapsa ce li se cuvine.” Dar, afară de 
funcţiunea periodizării, procedeul numărătorii inverse a 
zilelor nu pare să ducă lipsă nici de tâlc: Zilele omului pe 
pământ sunt numărate. Şi totuşi, majoritatea semenilor le 
irosesc, trăind ca şi cum ar fi veşnici.

Ceea ce izbuteşte să absolve de banalitate această 
scurtă istorie a hoştezeanului este pitorescul oralităţii, 
expresia nudă, neprelucrată cu inginerii estetice. 
Autentificarea se face nu doar prin impresionanta galerie 
a regionalismelor, ci şi printr-o artă descriptivă de o 
percutantă expresivitate, cu aglomerări substantivale 
ca la Creangă şi cu hiperestezii în genul beţiilor osmice 
practicate de un Gheorghe Crăciun în Pupa russa. Nişte 
locatari protestează că „miroase a clor în tot blocul, iar 
şeful nostru a decis că mai bine să miroasă a clor decât să 
pută a urină de câine, cu referire directă la familia Szilaghy 
de la etajul I, ţin un pitbull şi le pute apartamentul a pişat 
şi ei a câine de parcă dorm în pat cu dihania”. În spital 
„se internează oameni de la ţară, scot din sacoşă papuci 

cu balegă pe talpă şi pijama de sudoare acrită. Şi hainele 
miros a grajd, nu s-a răbdat să nu intre în grajd ca să 
vadă vacile de-s bine (...) Câte un căpos de ţăran îşi bagă 
sub pernă sfeterul de lână cu bumbi, tot salonul miroase 
a zer de oaie.” Cecilia îl admonestează pe Soso „miroşi 
a henţ, măi copile, ca un ţigan”, biblioteca profesorului 
Jurje „miroase a hârtie uscată” etc. Unele detalii veriste 
îi servesc cronicarului şi ca prilej pentru fulgurante 
inserţii autobiografice, aşa cum se întâmplă spre pildă 
în diferendul repartizării garajelor: „a intervenit domnul 
Radu şi a trasat cu vopsea albă locurile de parcare, late de 
2,20 m, ori 9 fac exact 20 m, plus că a scris numerele de 
înmatriculare pe fundaţia blocului, la mine MM 06 JJJ”. 
Frazarea se articulează în mod simplificat, prin parataxă 
şi prin logică deductivă de tip post hoc, ergo propter hoc.

Dezinvolt în alcătuire, iute şi ritmat ca un cântec 
maramureşan, romanul semnat de Nicolae Goja e un 
exemplu de reuşită a simplicităţii şi a scriiturii fruste, 
descotorosite de găteala şi rafinăriile livrescului. Titlul – 
o genială antonomază – îl îmbracă perfect, „fabrica de 
iarbă” nefiind alta decât chiar mult disputatul pământ, 
temelia Vieţii însăşi şi a întregii civilizaţii, la care fiece 
mort îngropat mai adaugă câte o cărămidă: „Ce rămâne 
în urma mea, se întreabă domnul Radu. Nimica, 
îngrăşământul natural, altceva nimica.” Pentru muritorul 
fără de speranţă al acestui circuit închis („pământ eşti 
şi în pământ te vei întoarce”), cartea durabilă ce i-a fost 
dedicată reprezintă o promisiune de viaţă veşnică.

TEODOR MAZILU
păcălirea cenzurii 

Geniul nu ţine cont de constrângerile esenţiale, el 
îşi croieşte drum şi prin stâncă. Dacă un Bulgakov – 
inventator de formulă dramaturgică – a fost căsăpit de 
cenzura stalinismului, Teodor Mazilu, băiat de Ferentari, 
nobil prin spirit, boem şi redacţional, s-a lansat şi s-a 
impus în lumea demenţială a teatrului, în plină dictatură, 
venind din proză, cu galeria palavragiilor pe care i-a 
selectat, etichetat şi satirizat

Cu Mazilu, o nouă direcţie, inconfundabilă, lua 
naştere în dramaturgia noastră postbelică – satira fără 
menajamente şi curtoazii etice ca pe vremea lui Aurel 
Baranga. Cu Mazilu s-a produs un eveniment: întronizarea 
încă de la debut. Miracolul s-a produs pe neaşteptate cum 
se produc toate miracolele, după debutul fulminant cu 
piesa „Proştii sub clar de lună”. Cine erau de fapt proştii? 
Tovarăşii care l-au promovat. Nu, nici vorbă, proştii 
erau – în viziunea oficială – cei care nu înţelegeau sensul 
evoluţiei societăţii, cei care rămâneau în afară, scursurile 
mic-burgheze, duşmanii de moarte ai omului nou din care 
s-au cernut apoi noii oameni noi, profitorii anului 1989. 
Insectarul dramaturgului cuprindea un Gogu multiplicat, 
cu amantele lui, dar şi Doni Juani, Madgalenele, 
inchizitorii, călăii şi nebunii care fac istorie. Comediile 
maziliene, frumoase ca o zi de septembrie la Veneţia, au 
vedere spre Caraimanul ideilor şi au pus cruce teatrului 
conjunctural, foarte servil tematic, din ultimul sfert al 
veacului XX în România. Foarte mari actori printre care 
s-au numărat neuitaţii  Octavian Cotescu, Gina Patrichi, 
Rodica Tapalagă etc. şi foarte multe teatre l-au montat, 
pînă nu demult, pe Mazilu într-un delir de adoraţie, critica 
dar mai ales publicul l-au ratificat un scriitor comis absolut 
inedit, scânteietor,  uimitor prin densitatea monoloagelor 
bazate pe autointrospecţia abjecţilor şi cu memorabile 
formule sintagmatice.  Rafalele de aplauze au decis soarta 
debutantului în 1961 pe scena de la Gradina Icoanei. 
Eram acolo, înghesuit în colţul din dreapta al foaierului 
sălii ca într-un nou Ierusalim literar – noul prooroc al 
Comediei româneşti, mic de stat, chel şi emoţionat, primea 
felicitările care îl copleşeau din toate părţile.

Mazilu era la noi oarecum paralel cu minunea 
Ionesciană, care făcuse la Paris dintr-un scriitor 
negaţionist slătinean un membru al Academiei Franceze 
şi poate cel mai titrat autor al secolului atomic, fondator 
al teatrului absurd, mai prolific decât Samuel Beckett, 
mai substanţial în viziunea panoramică asupra condiţiei 
umane şi rinocerice. Dar Mazilu nu i-a fost epigon şi nici 
nu putea fi, căci un nou geniu se retrage instinctiv din 

faţa altuia, mai vârstnic, nu-l deranjează concurenţa, 
nu-l sperie valoarea. Seva noului vizionar satiric gâlgâia 
de vitalitate, forţă telurică, imaginaţie divină. Inventase 
un limbaj, ocupase un teritoriu.

Nu l-am cunoscut personal. O interferenţă, în 1964, 
la Teatrul de Comedie, după ce s-au interzis Proştii, 
Mazilu trebuia relansat cu alt text. Tocmai atunci m-am 
găsit să apar şi eu cu Hoţii de monumente când se repeta 
aproape conspirativ Somnoroasa aventură. Ce titlu superb 
de comedie! 

Fenomenul UNITER
Când spui UNITER, zici Caramitru, şi când zicem 

Caramitru, ne gândim la UNITER. Adică un unicat teatral, 
cultural. Internaţional. E firmă: Tatăl şi Fiul. Croită regal. 
Când tatăl se va duce – (dez)ordinea firii – va rămâne 
copilul. Un superdotat. Cu toate calităţile mediatice care 
transformă o gală cu actori şi sponsori în eveniment 
naţional. Şi foarte emoţional, căci evenimentul debutează 
cu pomelnicul – amintirea celor dispăruţi în cursul unui 
an. Vibrezi când realizezi că nu-i mai vezi. Pe Tocilescu, 
pe Mărăscu, pe Emil Hossu… actori, regizori, scenografi 
din toate teatrele ţării. E o coagulare de spirite. Paul 
Everac e readus în memoria noastră prin omisiunea listei. 
Mereu Ion Caramitru, uniteristul, a avut întotdeauna 
grijă de valori, sa nu scape vreunul nepomenit. E o suita 
de umbre ale Teatrului care oficiază gala. Nu sunt uitaţi, 
dimpotriva, teatrele cu minoritari.  

Gala UNITER funcţionează ca un ceas învârtit de dl. 
Ion Caramitru. El indică ora exactă în lumea  teatrului. 
E bătaie solemnă ca de orologiu, dogită. Când bate 
gongul intră în scenă Hamlet. A fi sau a nu fi premiat, 
Măria-sa Ion Caramitru este, uni în sectorul dramei şi al 
treduieiu asa, aşa cum dl. este Horaţiu Mălăele genial în 
comedie. Nu-mi pot imagina un Hamlet mai aristocratic 
decât cel pe care l-a creat la noi părintele UNITER-ului. 
Vocea marelui actor răsuna cu un timbru aparte, semnul 
unicităţii actorilor de prim-rang. Nu forţează nimic. Merită 
titlul de Sir acordat de Monarhia britanică. Nu e al doilea 
Laurence Olivier, este Caramitru Întâiul.

Are aghiotanţi intelectuali valoroşi, un mecanism 
bine pus la punct al sponsorizărilor din regatul 
îmbogăţiţilor solid, care cotizează bucuroşi la acoperirea 
cheltuielilor galelor, exact, iată, de două decenii. Sponsorii 
s-au mai schimbat, unii s-au mai blazat. Dacă la primele 
evenimente bancherii erau fericiţi că sunt invitaţi pe scenă, 
că dau mâna cu Caramitru, că-şi sporesc publicitatea şi 
intelectualitatea prin simpla atingere a Zeului, partenerul 
de o viaţă al Thaliei, treptat o parte din corifeii banilor,  
înţelegând şi mai profund importanţa lor mesianică 
financiară, s-au retras de pe scena cheltuitoare cu artişti,  

preferând domniile lor forumurile de afaceri. Cu elegantă 
recunoştinţă, dl. Caramitru îi prezintă telespectatorilor 
pe cei care obţin profituri în piaţa românească şi pe  
ambasadori timizi care vorbesc străineşte pe româneşte  

Les jeux sont faits
Premiile le fac comisiile imparţiale, atent alcătuite, şi 

le împart invitaţii de onoare. Premiile răsplătesc valorile 
momentului, gâdilă orgoliile eterne, satisfac setea de 
putere artistică a celor ce le conferă şi întregul spectacol-
festivitate încoronează Cultura. Nu banii contează, ci 
placheta. Nu lipsesc mici nedreptăţi, mari subiectivisme, 
favoritisme, aşa cum se întâmplă şi la Festivalul de la 
Cannes şi la Oscaruri. Dintre cei mai valoroşi, norocoşi 
sunt cei care înving. Se conferă şi premii pentru întreaga 
activitate celor care merită cinstea în timpul vieţii ajunsă 
spre sfârşit, dar şi premii inutile, post-mortem,  atribuite 
marilor spirite care au dispărut mai pe neaşteptate. 
Lovituri de teatru. Unii fie au uitat să fie premiaţi, fie au 
fost premiaţi de prea puţine ori. 

În sală abundă figurile cunoscute de pe scenă, de 
pe ecrane, dar atenţie, majoritatea o reprezintă invitaţii, 
nominalizaţii, aspiranţii la premii, cronicarii atestaţi 
de UNITER, câţiva foşti premianţi, şi viitori poate 
nominalizaţi. Din toate generaţiile. Privindu-i pe unii 
mai vârstnici cum aplaudă, cum şuşotesc, deja începi 
să te gândeşti la sfârşitul piesei lor. Tinereţea e favorita 
evenimentului. Actriţe care de care mai expresive, mai 
emotive, dau farmec serii unice. Televiziunea Română 
când e gazdă, când e sponsor. Depinde de împrejurări. 
Deliciul serii îl fac emoţiile premianţilor care se întrec în a 
mulţumi părinţilor care i-au născut, colegilor care nu i-au 
invidiat aşa de mult, străbunicilor de la care au luat gena 
şi nu în ultimul rând profesorilor, directorilor din teatrele 
de unde provin, dar şi amfitrionului atât de  experimentat 
şi în crearea de show-uri.

La UNITER s-au dat 20 de premii de dramaturgie  
în două decenii, regulat. Că hâr că mâr, dar s-au dat, 
că nu s-au jucat piesele premiate în marea hardughie 
naţională şi în teatrele-satelit, e cu totul altă chestie. Nu 
mai sunt urâtele vremuri de altădată, din paleolitic, când 
Mazilu, D.R. Popescu, Sorescu, Tudor Popescu, Băieşu 
nu erau duşi cu preşul şi erau jucaţi. Astăzi şi premianţii 
se bucură de obscuritate, total ecranaţi de Bebe ep e  şi 
nunta lui Părulţă, de naşul Imreş  şi de naşa ex-Geletano. 
Altă nobilime.

Alteţa sa regală şi moştenitoarea tronului, posibil 
viitoarea regină a României, Margareta, e floarea cea mai 
rară a UNITER. Nobleţea familiei regale este frapantă: 
educaţie, sânge albastru, modestie, şi ne fuge gândul de la 
Tiranie. Recunoştinţă eternă Coroanei Culturale. Oare nu 
bunica, regina Elisabeta, a fost aceea care l-a pus la punct 
pe Titu Maiorescu care nu avea încredere în managerul 
Caragiale şi i-a ordonat să-l numească director la Teatrul 
Naţional, singura funcţie importantă din timpul vieţii 
comediografului? Unele regine au mai mult fler şi caracter, 
fapt dovedit de strălucita epocă culturală elisabetană. Nu 
sunt republican, nu sunt monarhist, sunt muritor, dar nu 
pot fi nevăzător că pe scena UNITER, cu prinţul Hamlet 
al nostru în rol de şambelan la marea Curte a Teatrului, 
a făcut Regalitatea primii semnificativi paşi după lunga şi 
nedreapta sa ostracizare. Regi, regine, prinţi şi prinţese 
înnobilează dramaturgia – tragedia şi comedia. Cea mai 
bună piesă, aleasă fireşte pe gustul clasic al teatrologilor 
UNITER, e înmânată de o figura încoronată.

DIN REZERVAŢIA 
DRAMATURGILOR

specii rare
Dinu Grigorescu
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9 mai 2012
Şedinţa din 9 mai a Cenaclului 

„Literatorul” condus de scriitorul Nicolae 
Iliescu, a fost una dintre cele mai complexe, având 
în vedere şi Festivalul Internaţional Primăvara 
Poeţilor, coordonatoare fiind Linda Maria Baros – 
poetă şi traducătoare de origine română, stabilită 
de mult timp în Franţa, la Paris. În program: 
lansare de carte „Angoasă dulce-amară”, Editura 
Juventus-Press, 2012, autoare Gabriela Zăvălaş-
Anghel şi un semnificativ moment poetic susţinut 
de:  Allora Albulescu-Şerp, Ioan Es. Pop, Marilena 
Lică-Maşala, Ioan Maftei Buhăeşti şi Constantin 
Kapitza.

Moderator: scriitorul Nicolae Iliescu.

Printre creatorii şi iubitorii de poezie 
şi în general de literatură, în Sala 

Mircea Eliade a Bibliotecii Metropolitane Mihail 
Sadoveanu, Bucureşti, s-au aflat: Aurel Maria 
Baros, Ştefan Dorgoşan, Mircea Coloşenco, 
Cezarina Udrescu – Director la Societatea 
Română de Radiodifuziune, Ion C. Ştefan, Florica 
Gh. Ceapoiu, Ioana Stuparu, Carmen Focşa, 
Gim Laurian, Constantin Bordeianu, Dorian 
Ionescu-Pascal, Gabriela Iacob, Andreea Mihaela 
Năstase, Ioan Alexandru, Ioan George Enache, 
Ion Bârsan, Marilena Caraghiaur şi alţii. 

Punctul de început al reuniunii l-a constituit lansarea 
cărţii „Angoasă dulce-amară”, iar invitaţii autoarei pentru 
prezentarea celor scrise au fost: Marilena Lică-Maşala, 
ziarist, scriitor şi sociolog de origine română, stabilită 
la Paris, Allora Albulescu-Şerp – poetă, Preşedintă a 
Fundaţiei literare „Liviu Rebreanu”, Piteşti şi scriitorul şi 
criticul literar Eugen Cojocaru. 

Spicuiri din prezentarea cărţii „Angoasă dulce-
amară”: Allora Albulescu-Şerp: „Gabriela 

Zăvălaş-Anghel, membră în Uniunea Ziariştilor Profe-
sionişti, este o prezenţă activă în lumea scriitoricească, 
un ambasador al culturii argeşene pe plaiurile capitalei. 
Ca scriitoare este bine reprezentată în Dicţionarul 
Biobibliografic Scriitori, Publicişti, Folclorişti ai Argeşului. 
Cartea „Angoasă dulce-amară” aş numi-o un jurnal cu 
aspecte luate din cotidian. Este frecventă tema iubirii 
dintre oameni, iubirea de natură, de patrie. I-aş recomanda 
să meargă pe poezia miniaturală în stil haiku”. Eugen 
Cojocaru: „Mă bucur că particip la acest cenaclu, că am 
fost invitat să prezint una dintre cărţile unei scriitoare al 
cărei umor duce către absurd, trimiţându-l pe cititor către 
absurdul lui Adamov. Doamna Gabriela Zăvălaş-Anghel 
are în palmares un număr de volume ale căror teme 
umoristice încep chiar din titluri: „De ce iubim bărbaţii”, 
„Efectul razelor de lună asupra galoşilor de gumă”, 
„Promiţoiu” şi altele. Tabletele Gabrielei Zăvălaş sunt, 
de fapt, pamflete morale cu un lexic personal halucinant, 
multe dintre ele fiind adevărate eseuri (exemplifică citind 
din creaţia autoarei, dar, mai ales, enumerând titlurile 
tabletelor”. Marilena Lică-Maşala: „Sunt foarte fericită că 
mă aflu aici, mai ales de Ziua Victoriei. Permiteţi-mi, mai 

întâi, să citesc în variantele română şi franceză, un poem 
pe care i l-am dedicat Gabrielei Zăvălaş-Anghel, scriitoare 
al cărei rol de a ţine legătura între cercul literar din Piteşti 
cu cel din Bucureşti, i se potriveşte de minune. Acest poem 
a fost publicat în revista „Literatorul”. Găsesc că Gabrielei 
îi lipseşte un critic literar empatic, care să înţeleagă 
substratul scrierilor sale. Îi mulţumesc domnului Eugen 
Cojocaru pentru geniala prezentare a cărţii „Angoasă 
dulce-amară”. Nicolae Iliescu: „Gabriela Zăvălaş-Anghel 
este o foarte acidă autoare de pamflete”.

Momentul poetic din cadrul Festivalului 
Internaţional Primăvara Poeţilor a fost bogat şi 

semnificativ, cu lucrări din creaţiile proprii sau ale altor 
poeţi, prezentate în română sau în franceză, încă o dovadă 
că poezia nu cunoaşte hotare.  Allora Albulescu-Şerp a 
citit poeme în română din creaţia proprie şi în franceză din 
creaţia Lindei Maria Baros. Marilena Lică-Maşala s-a 
prezentat cu creaţie proprie bilingvă, română şi franceză. 
Ioan Es. Pop a citit în română, un grupaj de poeme 
inedite. Tot în română, din propria creaţie a citit Ioan 
Maftei Buhăeşti următoarele poeme: (Dorinţe împărtăşite, 
Nuanţare, Ceea ce sunt, Clipa, La marginea lumii, Vinul 
tânăr). Din recentul volum publicat, ce are ca titlu 
„Memoratorul de vise”, Constantin Kapitza a prezentat 
poemele: Naştere, Întunecaţi de tăcere, Apăsarea inimii, 
Voci, Sufletul geamăn. În încheierea programului, poetul 
Gim Laurian a citit o fabulă, nu înainte de a specifica: 
„Poetul este Arhanghelul şlefuit de Dumnezeu”.

Ioana Stuparu

C
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„Ana, Luca şi cu Dej au băgat spaima-n burgheji”, 
auzeam când, venit la Bucureşti, umblam prin centru, în 
vara lui 1946. În 1946, secretar general al PCR era Dej, 
dar rima cerea ca numele său să fie pe locul trei. Nu 
numai. Nici azi nu se ştie – a vrut Ana Pauker să conducă 
efectiv PCR, ca secretar general, sau a refuzat, cum se 
spune, sub motivele exprimate chiar de ea în faţa lui 
Molotov – era evreică şi femeie, ceea ce „la popor” nu 
mergea. S-a scris enorm despre această femeie, care nu 
era o frumuseţe, dar nu i s-au negat inteligenţa, ca şi 
fanatismul, ceea ce nu prea se leagă cu o minte foarte 
ascuţită. Fie. Se spune că , aflând despre moartea lui 
Stalin, abia în 1954, a început să plângă, la care 
Moghioroş, care o vizita (şi o supraveghea, evident) i-a 
spus – „Plângi ca o proastă, dacă trăia tătucul erai de 
mult împuşcată”. Născută în 1893, în judeţul Vaslui, 
Hanna Rabinsohn, fiica unui evreu sărac, nepoată de 
rabin, s-a angajat în „lupta de clasă”, a fost arestată, 
împreună cu soţul , Marcel Pauker, în 1923, a avut o 
viaţă aventuroasă, ca şi tovarăşul ei de viaţă, pe care l-a 
înşelat adesea, cum a procedat şi el, a avut, se spune, 
trei-patru copii proprii, doi înfiaţi, s-a despărţit de Marcel 
Pauker, acesta fiind lichidat în 1938, iar se spune, cu 
participarea Anei, deşi unii biografi , precum Robert Levy, 
Gh. Brătescu (ginere) susţin contrariul. Foarte posibil, 
dar fanatismul Anei a făcut ca ea să nu renunţe la 
„idealurile” comuniste, deşi putea să ştie destule despre 
asasinatele politice care au presărat „drumul victorios” al 
stalinismului în URSS. După îndepărtarea de la putere a 
grupului „fracţionist” Pauker-Luca-Teohari Georgescu 
(tendenţios numit „evreu” de revista lui CVT), Anei Pauker 
i s-au adus învinuiri care de care mai fanteziste şi 
perverse – sionism, spionaj, încurajarea legionarilor (era 
o indicaţie a NKVD ca legionarii, consideraţi adversari ai 
lui Antonescu, să fie încurajaţi să intre în PCR, ca apoi să 

fie urmăriţi mai lesne), aplicarea colectivizării cu forţa (ea 
s-a opus exact metodei de colectivizare forţată, spre a 
evita o reacţie violentă din partea ţăranilor). Este demn de 
a fi reluată lectura unui interogatoriu la care un slugoi 
precum Ion Vinţe a supus-o pe Ana Pauker, în 1956 
(material publicat de Stelian Tănase în „Sfera Politicii” 
după 1989), în care acest semianalfabet o numeşte pe 
fosta demnitară comunistă „trădătoare”, la care Ana 
Pauker răspunde – „Cum pot fi eu considerată membru al 
Partidului care mă consideră totodată trădătoare?”. 
Derizoriul era evident, dar cine să-l sesizeze? Acum, 
numeroşi critici ai regimului comunist se rezumă la 
pomenirea numelor evreieşti – Pauker, Nikolski-Grinberg, 
Răutu-Oighenstein, la care, cum am arătat sunt adăugaţi 
prin „uz de fals” T. Georgescu, Gogu Rădulescu, Vasile 
Luca ş.a. care nu erau nicicum evrei, unii fiind căsătoriţi 
cu evreice. Nimeni nu neagă aportul unor evrei la 
edificarea regimurilor comuniste din estul Europei, din 
URSS, dar, vorba fostului Şef Rabin dr. Moses Rosen, în 
China cine a adus comunismul? Un „bun prieten” de la 
revista lui CVT spune, „Păi de aia, acolo, socialismul a 
reuşit”. Ei, asta este, prostia nu are nici lăţime nici 
lungime. În privinţa lui Ion Gheorghe Maurer, Ana Pauker 
a avut o vină de a-l fi marginalizat, nu se ştie din ce 
motive, pentru că nici Maurer nu era antisemit, nici 
Pauker nu şi-ar fi permis să atace un român (Maurer 
avea, totuşi, origine mai „impură”, dar ce contează), fiind 
o internaţionalistă 100%. Gheorghiu-Dej avea motive să 
se ferească de Pauker, poziţia ei în PCR era solidă, ea a 
fost trimisă în URSS în schimbul unui naţionalist 
basarabean, Ion Codreanu, numai pentru a conduce 
secţiunea română din cadrul Internaţionalei moscovite, 
devenită apoi, COMINFORM. În plus, deşi nu era lipsit de 
anumite abilităţi intelectuale, Dej era incult, nu cunoştea 
nici o limbă străină, era un necunoscut pe plan extern, 

singura calitate pe care Stalin a şi 
apreciat-o fiind originea muncito-
rească (plus apartenenţa etnică, 
română). Ana Pauker a păţit ceva 
asemănător cu Lev Trotzki, doar că a 
murit de cancer în 1960 şi nu a fost 
lovită cu ranga precum Trotzki, în 
Mexic, iar la noi Ştefan Foriş, de 
către şoferul lui Pantelei Bodnarenko, 
general de Securitate, mort în pace şi 
bunăstare peste mulţi ani. Am 
văzut-o, prin anii ’50 pe Ana Pauker, 
într-o lojă a Teatrului Evreiesc de 
Stat, era singură, o femeie cu un păr 
bogat, alb, desigur păzită cu grijă. 
Pentru ce o păzeau? Probabil că se 
aştepta un ordin, oricând, să fie 
lichidată. Dar Dej nu a avut 
îndrăzneala s-o facă. Hruşciov nu 
era Stalin, asasinatele nu-i erau atât 

de la îndemână, deşi a fost şi el un dictator, doar că 
vorbea şi râdea mult, iar GULAG-ul i se părea inutil, sub 
aspect economic. Citind stenogramele discuţiilor la 
nivelul conducerii de partid, după 1953, anul morţii lui 
Stalin, surprinde starea de derută, de tratare la modul de 
bârfe şi răfuieli personale, care domnea în interiorul 
acesteia, vechii stalinişti se luptau cu neo-staliniştii, 
Valter Roman, Petre Borilă, Gh. Apostol, N. Ceauşescu, 
Dej se credeau îndreptăţiţi să vorbească în numele unei 
democraţii interne, de fapt, inexistente, într-o manieră 
„conspirativ-divagantă”, delaţiunea fiind la ordinea zilei. 
Ana Pauker şi cei care o susţinuseră lipseau, se putea 
spune orice despre ei, actul de la 23 august 1944 era 
considerat un merit al PCR, după ce Moscova îl 
considerase o „trădare” (Stalin dorea să elibereze cu 
armata sovietică Bucureştiul, pentru a impune de la 
început un regim prosovietic). Este adevărat că Ana 
Pauker susţinuse punctul de vedere moscovit. Se spunea 
că a avut relaţii personale cu Molotov, Voroşilov, iar 
salvarea ei de la moarte ar fi venit din partea acestora. La 
un moment dat, Dej a dispus arestarea fratelui Anei, 
Zalman Rabinsohn, cu scopul de a o implica pe fosta sa 
rivală într-un proces antisionist, dar planul a dat greş, iar 
Zalman a ajuns în Israel. În 1968, Ceauşescu a reabilitat-o 
în mod demagogic pe Ana Pauker şi pe alte „victime ale 
abuzurilor lui Dej” cum s-a exprimat noul şef al partidului 
unic, deşi în momentul excluderii Anei Pauker din 
conducere nu scosese un cuvânt, cu toate că era membru 
supleant al biroului politic. La fel de oportunişti au fost şi 
Gh. Apostol, Miron Constantinescu, deveniţi pe loc, în 
1968 foarte înţelegători faţă de soarta defunctei Pauker, 
care nu avea cum să le „mulţumească”. Oarecum mai 
consecvent a fost Moghioroş, care s-a abţinut mereu în a 
o condamna pe „deviatoare”. Se ştie că Ana Pauker a fost 
un idol pentru voluntarii comunişti români din Spania 
(1936-1939), pentru comandanţii diviziilor româneşti 
organizate pe teritoriul sovietic din prizonieri de război 
(Tudor Vladimirescu, Horia, Cloşca şi Crişan). Literatura 
legionară postbelică apărută în Vest o compara pe Ana 
Pauker cu Elena Lupescu, comparaţie cu totul absurdă, 
cu substrat net antisemit. Aceeaşi literatură îi pune în 
seamă uciderea unei activiste legionare, anticomuniste, 
Ecaterina Gata, faptă pe care Ana Pauker nu avea cum să 
o comită, pentru că nu se ocupa cu cercetări penale. Nu 
se ştie de ce, în revista „Time” a fost reprodus prin anii ’90 
un articol cu titlul „Ana Pauker cea mai puternică femeie 
a lumii”. Cu totul rizibil, niciodată Ana Pauker nu a fost 
„pumnul de fier” al regimului comunist din România, iar 
România nu a fost cea mai mare putere a lumii, de unde 
o asemenea „gogoaşă”? Că a fost colaboratoare apropiată 
a NKVD, a conducerii moscovite, fără doar şi poate. Era 
convinsă şi a murit cu convingerea că URSS este 
„bastionul” comunismului, care comunism este singurul 
„garant” al fericirii omenirii. Am găsit într-un număr din 
„Dosarele istoriei” un portret al graficianului G. Loewendal 
făcut tatălui Anei Pauker – „Herş Rabinsohn”. Un bătrân 
cu barbă mare, cu ochi de înţelept, un evreu, se pare, 
credincios şi fără porniri revoluţionare. Cum a ajuns fiica 
pe baricadele iacobinismului leninist-stalinist ştie doar 
Dumnezeu. Poate că în alte împrejurări ale vieţii drumul 
ei ar fi dus-o în Ţara Sfântă, ar fi fost, poate, o personalitate 
bună/rea în Orient? Eşecul Anei Pauker în viaţă, în 
politică este o pildă a unui eşec de mari proporţii al 
internaţionalismului marxist, utopic şi pernicios în final.

Ana Pauker – un itinerar ciudat
Boris Marian


