
„TRECERI ȘI PETRECERI”  
PRINTRE „UȘI” ȘI „FERESTRE”

Apropierea de lucrările lui Ion Anghel  reprezintă intrarea în enigma-
ticul  spațiu compus și simbolizat de el și care urmărește o halucinantă 
traiectorie care nu-i scapă nicicând de sub control. 
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Poemele lui Eugen Dorcescu mizează, în primul rând, pe 
beneficiile asumat austere ale meditaţiei. E vorba, însă, de o 
meditaţie ce lasă în penumbră reflexivitatea, valorile şi repe-
rele raţionalităţii, pentru a-şi anexa efluviile afectivităţii...

La porțile diafanului

Iulian BOLDEA
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Ștefan MURA
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Oricum, contactul aproape traumatic pe care l-am avut, 
în anii 90, cu mituri şi mistificări literare mutante, provenite 
din comunism, mă îndreptăţeşte să înregistrez cu satisfacţie 
depăşirea unor mitizări incipiente....
pag. 5-6

Ştefan Aug. Doinaș între 
mitizare și revizuire (II)

Dumitru-Mircea BUDA
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•	 Ajută-ne să îl 
cunoaștem mai bine pe 
Ștefan Mura…

Ștefan Mura este un om 
simplu, fericit, familist și care 
se trezește de dimineață, bea 
cafea, merge să lucreze ceea ce 
îi face plăcere, plătește facturi, 
(se) alimentează, doarme... 
Are gânduri și planuri, unele 
planuri sunt și realizate, 
unele lucruri îl surprind 
plăcut și atunci se bucură, alte 
lucruri îl iau pe nepregătite 
și atunci încearcă să iasă din 
încurcături.

•	 CAPU’ DE BIZON este 
prima ta colaborare cu 
Theodor-Cristian Popescu. 
Cum a fost?

Ștefan Mura: Minunat. M-am 
bucurat de fiecare moment 
de repetiție cu Cristi. De 
fiecare dată când mergeam la 
repetiție eram foarte fericit. 
Mi-ar plăcea să am parte 
doar de astfel de întâlniri. 
Eram provocat să caut, să 
mă documentez și să îmi dau 
silința mult mai mult decât 
de obicei. Cristi a creat mediul 
perfect pentru a mă face să îl 
înțeleg pe Bobby (personajul pe 
care îl interpretez în Capu’ de 
bizon).

•	 Cum te-ai simțit să 
joci alături de Nicu Mihoc 
și Dan Rădulescu?

Ștefan Mura: Mă simt 
privilegiat. A dat un mare 
noroc peste capul meu J. 
Acest spectacol a venit la scurt 
timp după ce am terminat 
facultatea, iar două luni de 
repetiție cu Dan și Nicu au 
însemnat pentru mine cât 
încă o facultate. Vreau să cred 

că sunt o persoană sinceră și 
corectă, așa că nu exagerez 
atunci când afirm aceste 
lucruri cu privire la Dan și la 
Nicu.

•	 Îți dorești să joci un 
personaj anume?

Ștefan Mura: Nu. Îmi doresc 
să joc ceea ce mi se potrivește, 
ceea ce cred regizorii că mi se 
potrivește și am încredere în 
ei că își concep spectacolele 
cu utilitate și creativitate, 
în beneficiul publicului și al 
echipei. Dacă aș fi în situația 
în care nu aș juca în niciun 
spectacol și aș avea prea mult 
timp de căutări ca să-mi fac 
propriile spectacole, atunci 
aș găsi cu siguranță ceva ce 
vreau să joc în mod special. 
Deocamdată vreau să mă joc, 
să joc cinstit, sincer, să încerc 
să fiu cât mai atent la cerințele 
regizorului și în armonie cu 
spectacolul.

•	 Ce face Ștefan Mura 
atunci când nu e pe scenă?

Ștefan Mura: În mare parte...  
navetează cu „Utila”, merge la 
Maramureș, îl plimbă pe Paco, 
lucrează la casa de la Maiad, 
se căsătorește-n secret de 3 
ori cu aceeași fată, se uită la 
seriale cu detectivi holiști pe 
care nimeni nu le-nțelege, se 
joacă la pian sau la chitară, 
în timpul ăsta spunându-
și că mai bine ar citi ceva, 
hrănește și mângâie pisica, își 
taie degetele cu flexul și apoi 
stă toată noaptea la SMURD 
reproșându-și că mai bine și-
ar fi învățat textele în timpul 
ăsta, se supără pe teatru și 
se angajează administrator 
la păcănele sau muncitor 
necalificat la service auto. 

După ce am terminat 
facultatea, am avut două 
tentative serioase de-a mă 
rupe de teatru. Prima dată 
m-am angajat la o sală de 
jocuri mecanice unde am stat 
5 ore, angajat cu acte în regulă, 
după ce am parcurs toate 
procedurile de angajare. Apoi 
m-a sunat Nicu Mihoc și mi-a 
propus să intru în proiectul 
ăsta și nu aveam cum să spun 
nu. Erau Nicu Mihoc, Dan 
Rădulescu și Cristi Popescu 
– o școală de teatru. Sincer, o 
școală de teatru pe care sunt 
conștient că ar fi putut să o 
parcurgă altcineva, dar am 
avut șansa să o fac eu. A fost 
pentru mine o confirmare 
că teatrul există; că există 
oameni faini. L-am văzut 
pe Dan Rădulescu, repetând 
încontinuu text, de cum intra 
pe ușă și până se urca în 
mașină, muncind cu toate 
motoarele turate la maximum. 
Text, text, text... L-am văzut pe 
Nicu Mihoc la o repetiție, când 
în vreo 15 minute a făcut 5 
personaje consistente, jucăușe, 

valabile, cu o lejeritate de mare 
rafinament. Cinci personaje pe 
care le-am văzut doar eu și 
Dan și care-l căutau pe Donny 
în Capu’ de bizon.

•	 Cum e Bob, personajul 
pe care îl interpretezi în 
Capu’ de bizon? 

Ștefan Mura: Bobby e un 
băiat cu bun simț și exagerat 
de recunoscător într-o lume 
care impune tupeu și sânge 
rece. El are voință și ar face 
multe lucruri ca să-i câștige 
încrederea lui Don, dar ceea ce 
știe să facă cel mai bine e să 
le ducă baieților cafele și să fie 
ascultător. Situația poate părea 
ușor asemănătoare cu ceea ce 
vedem în jur, nu? Toți știm 
genul ăsta de oameni cu bun 
simț, care stau cuminți la cozi, 
care plătesc facturi și impozite 
și care nu zic niciodată nimic.  

Interviu realizat de 
Laurențiu Blaga

Ștefan Mura:

„DEOCAMDATĂ VREAU SĂ MĂ JOC, SĂ JOC CINSTIT, 
SINCER...” 

Actorul Ștefan Mura a absolvit arta actorului în 
cadrul Universității de Arte Târgu-Mureș. Din 
anul 2014 a colaborat în diverse spectacole ale 
Teatrului Național Târgu-Mureș (Principiul lui 
Arhimede, Don Quijote, Vivaldi și anotimpurile, 
Trei surori, Supernove, Cartea Junglei). Acum, 

este cel mai proaspăt angajat în echipa de actori 
a Companiei Liviu Rebreanu. Pe Ștefan îl puteți 
vedea în rolul lui Bob, din CAPU’ DE BIZON de 

David Mamet, regia Theodor-Cristian Popescu, 
spectacol ce va avea premiera 

sâmbătă 17 februarie 2018, de la ora 19:30, 
la Sala Mică.
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e, astfel, fundamentat pe 
ritualizarea propriilor afecte, a 
propriilor resorturi perceptive, sau, 
cu alte cuvinte, pe stimularea unei 
energii simbolizant-imaginative 
prin care elementaritatea îşi 
arogă un halou de misteriozitate, 
un vertij kathartic ce transformă 
subit sentimentul de alienare, 
starea de deceptivitate a omului 
modern în patos al redempţiunii, 
în fervoare ce corporalizează 
inefabilul. Giudeţul sufletului cu 
trupul e, mai degrabă, o formă 
de devoţiune unificatoare decât 
semnalare a unei antinomii 
ireconciliabile („Sufletul/ e tot atât 
de subţire,/ precum/ scara de-
azur/ rămasă în urma unei/ dâre 
de/ fum,/ scara de-azur ce leagă/ 
cenuşa/ de cer./ Ea, scara de-azur, 
tainica punte/ între neantul de 
jos şi/ celestul mister./ Doar ţinta 
fumului/ nimeni n-o ştie./ Fumul 
nu mai e nici în/ lumea de-aici,/ 
nici nu ajunge-n Împărăţie./ 
Fumul/ şi de duh, şi de/ trup se 
desparte./ Fumu-i substanţa şi/ 
scrumul/ amintirilor moarte”). 
Poemele lui Eugen Dorcescu sunt, 
de fapt, tot atâtea somaţii adresate 
profunzimilor lumii, adâncurilor 
universului, unei sacralităţi 
întrezărite, unei lumini difuze 
ce nu se arată pe deplin. Tăcerea, 
absenţa, înserarea, modulările 
unui timp mitic, acestea sunt 
toposurile predilecte ale poetului, 
acele elemente ale figuraţiei 
lirice care îi configurează un 
relief propriu, într-o rostire de 

Iulian BOLDEA

La  porţile  diafanului

 Poemele lui Eugen 
Dorcescu mizează, în primul rând, 
pe beneficiile asumat austere ale 
meditaţiei. E vorba, însă, de o 
meditaţie ce lasă în penumbră 
reflexivitatea, valorile şi reperele 
raţionalităţii, pentru a-şi anexa 
efluviile afectivităţii şi mirajul 
unei senzorialităţi difuze. Virgil 
Nemoianu îl încadrează pe autor 
într-o anumită tradiţie a poeziei 
religioase, trasând şi reperele unei 
atitudini polemice faţă de poezia 
„acrobaţiilor estetice”, lipsită, 
aşadar, de necesara profunzime 
a atitudinii şi viziunii: „De multă 
vreme susţin părerea minoritară 
că literatura română modernă, 
literatura ultimilor 200 de ani, 
are ca temelie un subtext religios. 
Explicaţia mea este, pe scurt, 
următoarea. Presiunile unei 
modernizări pripite şi anorganice 
intră în conflict (după 1800 sau 
cam în acea perioadă) cu o tradiţie 
cam trândavă şi nu prea intens 
creatoare, ale cărei forme nu se 
mai potriveau cu cele, în continuă 
schimbare, ale Vestului pururi 
exemplar. În aceste condiţii, 
autorii îşi păstrează în sinea lor, 
şi în structurile lor interioare 
(uneori inconştient) valori şi 
imagini ale unui trecut real şi/ 
sau imaginar. Suprafaţa însă 
râvneşte să fie «acceptabilă» unei 
ere noi. În consecinţă se constituie 
astfel lumi ficţionale niţel cam 
bizare dar nu lipsite de interes. 
Există fireşte şi destui scriitori 
români care se abţin de la astfel 
de acrobaţii estetice, abordând 
în mod nemijlocit şi deschis o 
tematică religioasă. Aceştia nu 
sunt, categoric, printre cei mai 
neînsemnaţi în istoria literaturii 
române: prozatori, dramaturgi, 
poeţi, eseişti, din trecut şi din 
prezent. Nu este locul potrivit 
pentru enumerarea lor. Printre 
aceştia se numără şi timişoreanul 
Eugen Dorcescu. Volumele sale, 
uneori direct inspirate de texte 
biblice, alteori de lirica subiectivă 
în toată rotunjimea ei, nu se sfiesc 
să includă dimensiunea religioasă 
a omului alături de anxietăţile sau 
bucuriile lirice inevitabil prezente 
în orice poezie a lumii”.

Starea de graţie e 
alcătuită, aşadar, din intermitenţe 
ale trăirii, din resursele elegiace 

ale litaniei, din diafanităţi mai 
mult sau mai puţin ilicite şi din 
retranşări ale eului în armoniile 
abia presimţite ale elementelor: 
„Vine seara. Vine/ clipa de tihnă./ 
Vine somnul, vine coşmarul, 
dar şi/ dramul acela divin/ de 
odihnă./ Voi cădea, lin, adânc, 
în/ ghimpatele visuri,/ voi pluti, 
cum se-ntâmplă,/ mereu,/ în 
tenebre şi-abisuri./ Dar, alături 
de-acestea, mi se dă/ şi o sfântă 
uitare./ Domnul revarsă asupră-
mi/ şi balsam şi răcoare./ Câteva 
ceasuri măcar, până/ când zorii 
îmi bat/ la fereastră,/ cu degetul 
lor diafan,/ de culoare aurie şi-
albastră./ Atunci, mă ridic,/ şi 
Domnul, zâmbindu-mi,/ mă 
duce/ pe drumul ştiut,/ în calvarul 
ştiut:/ un om şi o cruce.” (Prolog). 

 Alcătuită din sugestii 
ale sacralităţii şi din penumbre, 
din semitonuri mai degrabă 
decât din sunete ample, poezia 
lui Eugen Dorcescu îşi însumează 
semnificaţiile într-o simbolistică 
a misterului, ce proiectează 
asupra lucrurilor de aspect 
banal o paloare nebănuită, un 
reflex neaşteptat, o lumină ce le 
adânceşte acestora rosturile şi 
expresivitatea. Un superb poem 
transcrie în notaţii suple, de 
maximă concizie şi reverberaţie 
lirică, trecerea duhului sacru prin 
lume, printre obiecte şi fiinţe 
anodine, prin spaţii citadine 
deposedate de aură simbolică 
(„Printre şanţuri şi/ gropi,/ printre 
mari utilaje, şi/ grămezi de 
ciment,/ a trecut, dintr-o dată,/ 
în oraşul/ răscolit şi dement,/ a 
trecut, pe alături,/ volatil, indecis,/ 
izvorât din eter,/ zămislit din 
neant şi/ din vis,/ a trecut,/ şi apoi 
s-a făcut/ din văzut,/ nevăzut,/ a 
venit, a trecut,/ a pierit -/ poate-un 
nor plin de/ lacrimi solare,/ poate 
duhul Poienii,/ poate-un crâng/ 
înflorit...”). Pentru autor, poetul e 
fiinţa care caută să identifice şi 
să descifreze rădăcinile lucrurilor, 
să afle originaritatea elementelor, 
într-un fel de descensus ad inferos, 
excurs revelator şi iniţiatic spre 
o lume a virtualităţii pure, a 
iluminărilor subite, a absenţelor 
ce nu sunt nimic altceva decât 
învestituri ale sacrului: „La 
rădăcina celor/ ce sunt,/ de pildă, 
la/ rădăcina zilei/ acesteia,/ stă, 
deopotrivă,/ primordialul/ Cuvânt/ 
şi fiinţa mea,/ tremurătoare, 
firavă,/ ca trestia./ La rădăcina 
celor/ ce-au fost/ înainte ca toate 
să fie,/ era doar infinit,/ fără sens, 
fără/ rost,/ şi doar veşnicie./ La 
rădăcina celor/ ce fi-vor curând,/ 
sub divina, dorita,/ clemenţă,/ 
e numai neantul/ dintr-un 
mormânt,/ clocotind de/ absenţă”.

Mecanismul poetic 

litanie, ce-şi interzice tonalitatea 
retorică, amplitudinea timbrului, 
preferând în schimb modulaţia 
elegiacă, dicţiunea solemnă 
şi o poetică a elipsei, prin care 
nerostitul dobândeşte o pondere 
şi o valoare semnificativă în 
raport cu ceea ce e spus/ scris. 
În versurile lui Eugen Dorcescu 
timpul stă sub instanţele 
sacralităţii, îşi pierde ponderea 
şi acuitatea, demonia clipelor e 
îmblânzită, ritualizată, sublimată 
prin intermediul unei expresii 
poetice liminare, ce îmbină 
graţiozitatea şi clar-obscurul: 
„Aici se scurge timpul mult 
mai lent,/ Se mişcă dormitând, 
ca-n diligenţă./ Absenţa însăşi 
nu este absenţă,/ Căci n-a ieşit 
complet din contingenţă:/ E doar 
o domolire de accent./ Fiinţa-i 
durativă. Se dilată,/ Trecând din 
anotimp în anotimp./ Deplină-n 
spaţiu, se prelinge-n timp/ Şi pare 
că nu piere niciodată./ Eternitatea 
rustică, atentă/ La orice salt 
anarhic şi brutal,/ E-asemeni unei 
mări de crini şi mentă,/ Cu soare 
şi cu ape de opal./ Cu diligenţa 
timpului, absentă,/ Dansând, la 
infinit, pe-acelaşi val”.

Nu lipsesc proiecţiile 
apocaliptice ale unei lumi din care 
sacralitatea s-a retras („Numai 
Tatăl nu este”), a unei lumi a 
golului, a absenţei, a negativităţii 
şi neantului. Eugen Dorcescu se 
dovedeşte, prin cărţile sale, unul 
dintre cei mai importanţi poeţi ai 
sentimentului religios de azi. 
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Poezii de Gheorghe BOTEZAN

***

gropi adânci în cerneala care așteaptă pana
gropi adânci și râsete-râsete negre
fără grimasă lângă gropi adânci
și râsete albe ca varul în stingere de cerneală
v-ați trezit din amorțeală
doar atunci când varul scria
alb pe alb fără nici un fel de cerneală.

***

cântau satisfăcute pe o notă muzicală unică
despre var
apoi venit-au îngerii cu dușul prihănirii
și al rugăciunii
le spuse așa: afurisitelor nu vă mânjiți cu 
varul
și nu înghițiți porumbeii
lepădați-vă de zgomotele mici
și de tot ceea ce fâlfâie
ascultați cuvântul rugăciunii micuței nepri-
hănite
ele le arătară smalțul dinților alb ca varul
și cântau satisfăcute pe o notă muzicală
unică despre var
apoi se făcură nevăzute.

***

domnișoarele de gheață care gândesc ca prin 
sticlă
au o transparență de lumină umedă
toate sunt de gheață și gândesc ca prin sticlă
în lumina lor umedă de conjunctură
când apare el marele cerc
domnișoarele se sperie se dizolvă
și își pierd geometria.

***

sunt în interiorul unui sâmbure atomic
simt ancestrala substanță
în bătătura sclipirii lumești
iar profunzimea ei
ascunsă-n adevăr dezvăluie
o masă albă uriașă de lumină
ca o lebădă căzută din cer
se întunecă lumea
și devine un ocean de Lumină divină.

***

e totuși singurătatea geometriei în spațiu
e totuși ca o întindere curgătoare
albă și adunată – ea este materia
din care se pot construi îngeri
apoi albul se adună și mai mult
își arată identitatea ca o piatră
în perfecțiunea ei geometrizantă
viermele alb apare din străfundurile lui
apoi coboară iarăși acolo
prin mici canale la o mare adâncime în atomi
să vadă capătul miraculos
și adn-eul care formează cerul și mintea 
noastră.

***

vocea ei pâlpâia pe diagrama unei inimi 
bolnave
și după aceea inima s-a trezit
iar vocea ta construia îngeri din bătăile inimii
cuvântul acela pe care l-ai rostit
l-a prins Dumnezeu între degete
și l-a depus în creierul unui om tânăr
a înțeles că iubirea e cuvântul sădit de el.

***

Sarea are dulceața ei
Dulcele amărăciune
Privire curbată-temă virgină
Eul subiect de cunoaștere

Evidența e împotriva ei
Te iubesc printre îngeri
Alerg pe o linie albă să văd substanța
Privesc apoi cerul pătat de culori, de cuburi
Mă întorc să îmi văd trecutul alergării
Văd praful alb-linia albă dispăruse.

***

Punct muzical, nebuloasă a perfecțiunii
Poem cântat dintr-o dimensiune atomică
Abia se aude limbaju’ notelor muzicale
Cum cei de-afară ascultă muzica și
Graiul lui Dumnezeu.

***

Sclipitor de întuneric desăvârșit
Adâncime din care nu poți construi imagini 
și îngeri
Fiindcă e ca neantul
Neantul e inuman – fără trăsături
E nimicul total – un zero uriaș
Într-un interior care nu există
Punctul de praf la nivel atomic naște nori
Iar lumea prinde dimensiune și formă
Și ne naștem noi.

***

Doamne zice mama cloșcă
unde-mi sunt puii de nori
i-am clocit atâta vreme
i-am născut și-acum sunt ploi.

***

Oul plin de căldură lovește din „interior de 
galben”
În coaja putredă de așteptare
Și plânge să se nască pentru lumină
Soarele – un gălbenuș minuscul ca universul 
la început
Degajă lumină din nou.

Cântec șchiop în metafizic

E ușoară ca o frunză – ca paiul
Ca o adiere de vânt
Ca o privire de motan
Sau ca un strigăt interior
E mai ușoară ca o scamă
Mai ceva ca o petală
Mai ușoară ca un gând
Ori o lacrimă interioară
Ea este cea mai vie
E ca o rană verticală
Ca un semn sau ca o barcă
E figura de stil
Un nor fără perdea
Un balon de săpun o minge plutind
Este sfera secționată
Și metafora ca un ghem
Este coarda lui Paganini
Ea este țepoasa fără țâțe
Viermele metafizic
Ea e lipitoare tare sugătoare
E săgetătoare fără înfigătoare
E un cântec ancestral
Cu săgeți în cerebral
Ea nedefinita – simbiotica sculptură
E cea mai ușoară – e cea mai nebună
Ea e cea mai goală pe dinăuntru și pe dina-
fară
E și metafizică și ancestrală
E pisica din adâncuri
Fără țâțe fără sfârcuri
E model sau e statuie
O privești profund și nu e
După aceea am încercat să-mi aduc aminte
De cea ca petala ca frunza ca fluturele
Ca privirea de motan
Sau ca acel strigăt acel semn
Am încercat să mă conving
Că ea e starea interioară
Că ea e ninsoarea și metafora interioară care 
mă bântuie.

***

tătucul cu viziuni le zise:
dați-vă la o parte înfometaților
lăsați aluatul să dospească
pe urmă intrați în dezordine în interiorul lui
și modelați
nu mâncați partea crocantă a materiei
modelați miezul ideilor
elocința e o fata morgana
celălalt aluat e universul vostru interior
din care curge lapte și miere.

***

vă pupați și iarăși vă pupați
unii pe alții
și iarăși îmbrățișări de leopard
ca oamenii care și-au băut cerneala.
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Dumitru-Mircea BUDA

De la apetenţa pentru plura-
litate, porneşte mobilitatea gân-
dirii culturale a lui Doinaş şi 
vocaţia sa comparatistă. „Satis-
facţia sa, notează Grigurcu, 
se declară ori de câte ori poate 
releva o corespondenţă a funciarei 
unităţi istoric-estetice”. Se înţe-
lege că identitatea proprie a teo-
reticianului, hrănită simultan 
din abudenţa de culturi şi modele 
culturale nu prea mai poate fi 
definită riguros, cel puţin nu în 
paradigma clasată a modernităţii. 
Criticul găseşte totuşi nişte „tră-
sături” sau „note” individuale. 
Pe lângă „aprehensiunea fixării, 
nesaţiul unei avalări de forme 
poetice”, ar mai fi o „oroare de 
necultivat, de inform”. Extreme, 
aşadar, contrarii coincidente, iar 
în desenarea lor se va cantona, o 
bună bucată de vreme, receptarea 
lui Doinaş. Nu trece neobservată 
discuţia despre funcţia mito-poe-
tică a limbajului şi, în genere, 
încă actuala evaluare a limbajului 
poeziei moderne înterprinsă de 
Doinaş. E valorizată şi sintagma 
de „modă poetică”, împreună cu 
întregul rechizitoriu făcut de 
Doinaş „mimetismului”, „beţiei 
de imagini”, „falsei profunzimi”, 
„delirului verbal”, concepte beli-
gerante ce referă de îndată la 
Maiorescu, în logica lor exigentă 
şi, mai ales, într-o nostalgie a 
clasicităţii. Ca şi în parada de 
„execuţii” aduse didacticeşte în 
sprijinul teoriei şi al „cauzei” 
proprii. În orice caz, Doinaş face, 
scrie Grigurcu, „mai curând im-
presia unui cenzor celest, a unui 
profet de o ingenuă mânie coborît 
din norii bubuitori ai adevărurilor 
sacre.” A cărui „comprehensiune 
generoasă” l-ar apropia, iar ideea 
e într-adevăr provocatoare, de 
Ion Pillat. Dar, aş adăuga, tocmai 
prin „nevoia unei concilieri, a unei 
reîntoarceri în cadrul oficiului său 
uman” l-ar aduce şi în preajma 
unui proto-postmodernism trecut 
printr-un filtru umanist.

Trei ani mai târziu, în 
Între critici, Gheorghe Grigurcu 
revine asupra eseistului Ştefan 
Aug. Doinaş, analizând, acum, 
volumul din 1980 (Lectura poeziei). 
Între critici nu mai operează cu 
secţiuni separate, înglobând fără 
diferenţiere (afară de cea produsă 
de titlurile sugestive ale profilelor) 
autorii discutaţi. Ca urmare, şi 

Doinaş face aici un salt de statut, 
de la poet cu vocaţii teoretice, 
cum rezulta din clasificarea lui 
anterioară, la eseist sau, cum 
scrie Grigurcu în titlul articolului, 
Un cetăţean al Bibliopolisului. 
Impresionează „poetizarea cărţii”, 
girată de stilistica ei rafinată şi 
expresivă, care e, în cuvintele 
criticului, „învestită cu atributele 
propriei sale esenţialităţi”. Cons-
truirea propriei identităţi în text, 
estomparea limitei dintre acesta 
şi existenţă sau, cum spune 
Grigurcu, dintre „Carte şi Viaţă” 
sunt, toate, semne ale livrescului ce 
cucereşte spaţii vaste în conceptul 
de literatură al lui Doinaş. Sunt 
fenomene pe care, însă, deşi le 
intuieşte şi numeşte exact, critica 
lui Grigurcu nu simte necesitatea 
de a le explora pe spaţii mai largi. 
Dovadă că analiza le expediază, 
dacă bine am înţeles, în condiţia 
unor elemente de autoritate a 
personalităţii poetului, construind 
un spaţiu de protecţie, din care 
luciditatea şi idealitatea se pot 
exercita netulburate. Nu-i vorba 
că livrescul nu ar fi un asemenea 
spaţiu, că el n-ar fi funcţionat, sub 
comunism, atât de eficace astfel. 
Doar că el reprezintă şi altceva, 
mult mai semnificativ: nu doar 
o opţiune, un construct conştient 
al intelectului, ci şi o fatalitate, 
o formă a crizei discursului în 
modernitatea târzie, când ni-
mic nu pare a mai fi rămas 
nespus, într-o formă artistică, 
şi căreia postmodernismul îi 
oferă soluţii de detensionare 
prin renegocierea cu trecutul. 
Până să devină o temă majoră 
(pentru optzecişti, tratată diferit, 
desigur, de grupările diferite 
ale acestora, de la textualismul 
lunediştilor la neoexpresionismul 
ardelenilor) şi un instrument 
hermeneutic (cum se întâmplă 
la Al. Cistelecan în Poezie şi 
livresc), până să fie convertit 
într-un criteriu de apartenenţă 
la paradigma postmodernă şi 
într-un argument revendicativ 
(ca la Mircea Cărtărescu, în 
Postmodernismul românesc, unde 
Doinaş e citit într-o asemenea 
grilă postmodernistă), livrescul a 
fost, cred, pentru o bucată de timp, 
chiar substanţa imaginarului 
şi limbajului poeziei româneşti 
postbelice. Exploatat de Doinaş 
şi de cerchişti, el irigă subtil 
versurile unor poeţi păstraţi în 
canonul undeground al literaturii 
române, a unor „ciudaţi” prin 
incompatibilitatea lor cu discursul 
general al neomodernismului 
şaizecist (Leonid Dimov, Mircea 
Ivănescu). Rămâne, totodată, 

antologică o „şopârlă” specifică 
epocii pe care Grigurcu o stre-
coară cu dibăcie spre finalul 
caracterizării autorului Lecturii 
poeziei: „Iar Biblioteca şi Arta au 
constituit, se ştie, scrie el, cele do-
uă teribile fobii ale Calibanilor de 
totdeauna”. E clar că teoretizarea 
livrescului, dând „autoritate poe-
mului”, însemna, pentru atunci, 
un motor al rezistenţei prin 
cultură, iar acest rol părea  mai 
mult decât suficient, pe moment, 
în literatura română.

Dar Gheorghe Grigurcu re-
vine, în repetate rânduri, asupra 
eseisticii lui Doinaş, după răs-
turnarea dictaturii comuniste. 
Într-un număr din 1997 al Româ-
niei literară, de pildă, criticul poate 
numi liber anumite cauzalităţi, 
ca aceasta, din introducerea arti-
colului despre Doinaş: „Dincolo 
de structura cerebrală, înclinată 
spre operaţiuni programate, a au-
torilor, ori de firea „rece” a unora 
dintre ei, credem că s-a produs 
astfel [prin impersonalitate, n.m, 
D.-M. B.] o dublă reacţie la ingratul 
context istoric: pe de o parte, un 
lirism al „absenţei”, acea trecere de 
la „fapt la ideal”, pe care o statua 
Mallarme, deci un soi de repliere 
şi de boicot al eului ameninţat 
în libera sa expresie, pe de altă 
parte, cartezianismul sui generis, 
o abordare raţională a actului 
poetic, ca un protest împotriva 
iraţiunii proliferante, a absurdului 
năvălitor din preajmă”. Merită 
observat că, la şapte ani de la 
revoluţie, criticului i se pare că „nu 
mai puţin interesantă decât poezia 
lui Doinaş se înfăţişează eseistica 
sa”. La fel de interesantă, aşadar, 
dar ţinută tot drept adjuvant al 
poeziei, încercând, crede criticul, 
„a o justifica printr-o extinsă, 
doctă şi nuanţată pledoarie”. Nu 
contest că eseurile lui Doinaş vor 
fi pledând pentru poezia acestuia, 
dar acelaşi lucru se poate spune 
şi invers şi, în fond, observaţia 
devine irelevantă, în afara faci-
litării a ceea ce s-a tot făcut 
în ultima jumătate de secol în 
exegeza doinaşiană, adică analiza 
poeziei prin lentilele eseurilor. Nu 
ştiu cât mai poate fi de profitabilă 
o asemenea înţelegere, iar dacă 
a fost, într-adevăr, profitabilă 
la un moment dat, aceasta s-a 
datorat unui fel de pact de ga-
rantare şi protecţie reciprocă între 
opera literară şi cea teoretică a 
lui Doinaş: sub comunism, câtă 
vreme Doinaş era citit prin Doinaş 
nici poezia şi nici eseurile n-aveau 
cum să deranjeze ideologic. A 
face din opera unui scriitor un 
cerc hermeneutic închis era arta 

dominaţiei ideologiei oficiale 
atunci. Nimic mai mult decât o 
închidere într-un semnificant 
unic, oricât de valoros şi înalt 
academic. Pe când o deschidere 
prin acceptarea pluralităţii 
simultane a identităţii unui autor 
trebuie că era de neacceptat. O 
teorie despre livresc, de pildă, 
sau despre cunoaştere, care nu 
mai era ţinută să lucreze doar, 
demonstrativ, în propria operă 
literară, putea deveni deranjantă 
fiindcă intra în concurenţă şi 
genera pluralitate cu teoriile, 
puţine şi clare, bine acordate 
ideologiei oficiale, acceptate 
unanim. La Blaga, poate, pericolul 
acestei deschideri se vede mai 
clar: filosofia lui ar fi contrazis 
unica filosofie oficială, marxism-
leninismul. La Doinaş lucrurile 
sunt poate mai puţin vizibile, dar 
câte cărţi de teorie literară de 
anvergura celor scrise de autorul 
lui Născut în Utopia, manevrând 
cu asemenea familiaritate şi 
inteligenţă în spaţiul întregii 
culturi occidentale şi teoretizând 
atât de curajos un „program” 
livresc ce n-avea nimic comun 
cu realismul socialist au fost oare 
lăsate să apară în epocă?

Motivele unei asemenea sim-
plificări, în tandem cu o mitizare 
convenabilă ideologiei oficiale (ca 
orice autor mitizat, Doinaş urma 
să fie şi falsificat în discursul 
cultural public, redus la ceea ce 
era strict convenabil) – transpar 
şi în rândurile articolului pomenit 
anterior al lui Grigurcu. Unul 
singur, aleator, e cât se poate de 
evident: neîncrederea în poezia 
ocazională, situată în contratimp 
cu toată utilitatea social-politică a 
literaturii impusă prin teze direct 
de către dictator. Păcatul miturilor 
literare cu origini în comunism 
(chiar admiţând că în cazul lui 
Doinaş mitizarea comunistă a 
fost cu mult mai firavă decât în 
cazul altor poeţi, şi nu e vorba 
aici de Eminescu ci, chiar, de o 
bună parte a şaizeciştilor) e acela 
al perenităţii în anii democraţiei. 
Prima explicaţie ţine de practica 
pedagogică: manualele de litera-
tură se înlocuiesc mult mai 
greu decât era de aşteptat şi 
actualizări din mers ale celor 
de liceu continuă să fie studiate 
bine-mersi în România până prin 
jurul lui 2000. A doua explicaţie e 
necesitatea miturilor literare în 
mentalitatea unui popor, apetenţa 
intelectualului pentru acestea, ca 
repere identitare. Or, un mit în 
ascensiune e aproape imposibil de 
schimbat în codul lui genetic, 

(Continuarea în pag. 6)

ŞTEFAN AUG. DOINAŞ ÎNTRE 
MITIZARE ŞI REVIZUIRE (II)

- Continuare din numărul lunii ianuarie -
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să spunem (iar acest cod, pentru 
Doinaş, însemna aplicarea reţetei 
mitizante eminesciene – clişee 
decupate din critica literară, 
din cea mai „cuminte” critică 
predecembristă şi accent pe 
câteva texte, dacă e posibil pe unul 
singur – cum s-a şi întâmplat). În 
fine, a treia explicaţie e procesul 
anevoios cu care s-a reuşit, foarte 
târziu, repunerea în discuţie 
a conceptului de canon literar 
şi refuncţionalizarea acestuia. 
Abia în jurul lui 2000 o dezbatere 
privind canonul (şi în primul 
rând acela şcolar) a reuşit să fie 
aprinsă de optzecişti, dornici, 
printre altele, să îşi introducă 
numele din propria generaţie, 
precum şi tradiţia considerată de 
ei autentică (şi care are meritul 
de a face dreptate unor autori, 
printre care şi Doinaş, ţinuţi în 
penumbră) în manuale. Până să 
îl ajungă din urmă dezbaterea 
despre canon, Doinaş, foarte activ 
şi politic, avea însă deja construit 
un fel de mit ale cărui origini 
şi linii mari de percepţie am 
încercat să le evidenţiez. Marele 
dezavantaj, repet, era acela al 
ignorării operei lui eseistice, dar şi 
al prozei, teatrului, interviurilor, 
corespondenţei. 

Faţă de mitul lui Eminescu, 
extrem de inflamat şi devenit, 
pentru cei tineri, insuportabil 
la finele secolului XX, mitizarea 
lui Doinaş e, încă un work-in-
progress. Dacă lui Eminescu 
„gâlceava” din paginile Dilemei 
anului 1999 i-a salvat scrierile 
postumele, articolele polemice, 
cele politice şi, mai ales, cores-
pondenţa de dragoste, de pers-
pectiva uitării, dându-i, prin 
ele, şansa de a fi redescoperit ca 
poet (în ciuda crizelor de isterie 
naţionalistă ce nu au lipsit în acel 
moment), e greu de spus în ce mod 
de maximă eficienţă i-ar putea fi 
readuse cu adevărat în atenţia 
publică cărţile de eseu, interviurile, 
proza sau teatrul lui Doinaş. 
Teoria literară cred că îi datorează 
o revanşă, post-mortem. Pentru 
că Orfeu şi tentaţia realului, Poezie 
şi modă poetică, Lectura poeziei 
sau Măştile adevărului poetic au 
acţionat mai degrabă latent, non-
explicit, asupra criticii româneşti 
în ultimii ani de comunism şi, 
cred, continuă să fie referinţe de 
marcă şi în prezent. Aş îndrăzni 
să cred că, dacă lui Blaga i-au 
valorizat, în cele din urmă, 
opera filosofică mai ales criticii 
literari, lui Doinaş îi vor actualiza 
eseurile criticii universitari. Dacă 
în poeticile cotidianului contem-
poran nu prea pare să mai fie loc 
de concepte atât de savante ale 
literaturii şi lucrează, oricum, un 
fel de oroare de livrescul pe care 
optzeciştii l-au epuizat şi clasat 

ca temă şi element polemic, 
ca spectacol al procedeelor 
intertextuale, în universitate 
istoria mult mai tolerantă şi 
exhautivă dar şi riguroasă a 
conceptelor culturale nu poate 
evita contribuţia lui Doinaş. Tot 
în universitate se vor recupera şi 
corespondenţa şi interviurile sale, 
ca şi toate scrierile lui cu caracter 
politic, pentru că în curriculele 
universitare ele sunt inestimabile 
pentru istoria literaturii. Dar şi 
pentru teoria elitelor, de pildă, sau 
pentru studiile culturale. 

Sunt suficiente semne, de 
altfel, că receptarea lui Doinaş 
se normalizează, că încep să se 
detensioneze determinările stricte 
în care era percepută opera lui. 
Un întreg număr monografic, din 
2003, al revistei pe care a fondat-o, 
Secolul XXI, conţine contribuţii 
importante, preocupate să mute 
accentele mult prea acute ale 
receptării de până atunci. Nume-
le din dosarul critic sunt printre 
cele, tot mai numeroase, care 
domină exegeza doinaşiană 
contemporană, insistând pe 
reevaluarea benefică a operei 
scriitorului în întregul acesteia şi 
pe dezideologizarea interpretării 
acesteia. Daniel Cristea-Enache, 
de pildă, scrie un articol intitulat 
Proza cu sânge alb, şi e relevant că 
el porneşte chiar de la sugerarea 
„blocajului” pe care o operă de 
anvergura celei a lui Doinaş îl 
poate produce, compusă fiind, 
cum scrie criticul, din două rafturi 
lungi de bibliotecă şi impunând 
prin „modul său cu totul personal, 
de a fi impersonal, abstras din 
sine însuşi şi din imediatul pestriţ, 
respirând aerul Ideii şi al culturii 
înalte”. Impersonalism numit 
astfel şi de Grigurcu, încă în anii 
80, dar pe care Cristea-Enache îl 
numeşte direct „evazionism” şi 
îi rezolvă scurt raţionamentul 
istoric. Criticul vorbeşte apoi 
despre o construcţie a identităţii 
pe o teorie clasică, şi ea, desigur, 
construită ca edificiu al rezistenţei 
la teroarea istoriei, dar e vorba 
despre un clasicism supra-istoric, 
tipologic. Fireşte, o astfel de 
poziţionare conceptuală facilitează 
semnificativ relectura operei lui 
Doinaş. Câteva pagini mai încolo, 
Ion Bogdan Lefter vede, într-un 
articol despre Eseistica lui Doinaş 
drept inevitabil eseul ca opţiune a 
unui poet cult, savant şi rafinat. 
Pentru autorul Recapitulării mo-
dernităţii, poetul şi eseistul sunt 
identităţi „gemene”, în fiinţa 
creatoare a lui Doinaş, temperând 
o natură clasică, ce trăieşte sub 
fatalitatea erudiţiei. Poemele şi 
eseurile nu sunt decât coduri ale 
aceleiaşi sensibilităţi, existând 
într-o consubstanţialitate totală: 
„e totuna cu a spune că versurile 
lui Doinaş nu puteau prinde corp 

decât ca transfer al formaţiei sale 
culturale „clasicizante” în alt 
cod: poetul n-ar fi putut exista 
decât împreună cu geamănul său, 
eseistul „academizant””.

În urmă cu mai bine de un 
deceniu, când apare Dicţionarul 
esenţial al scriitorilor români sub 
direcţia Zaciu-Sasu-Papahagi, 
iar Doinaş e un „clasic” încă în 
viaţă, interesul major al criticii 
pare centrat tot pe poezie. Scris 
admirabil, articolul dedicat au-
torului de Ştefan Borbely porneşte 
analiza lirismului doinaşian de 
la un text din Orfeu şi tentaţia 
realului (1974) – Traducere imagi-
nară sau fragmente despre epi-
gonism -, considerat „artă poetică 
in nuce”, criticul evaluând astfel 
raportul dintre model şi operă, 
sensul estetic al ispitei unei 
rivalităţi cu modelul şi conceptul, 
celebru, de „epigonism major”, 
în sensul unei „comuniuni arhe-
tipale” cu modelele provocate 
la reactivare. Altfel spus, nu 
modelele propriu-zise sunt 
vizate, ci înseşi arhetipurile de 
la baza acestora. Prin urmare, 
poezia doinaşiană preferă senti-
mentului şi exteriorităţii, ca 
surse generatoare, spaţiul mediat 
cultural al livrescului, fiind 
„arta unui fapt de construcţie, 
poetul nefăcând altceva decât să 
„traducă” într-un nou limbaj, al 
său propriu, ritmul interior al 
unui text preexistent”. Interesant e 
că Borbely pune această fatalitate 
a filtrului cultural în relaţie cu un 
„complex”, păstrând ghilimelele 
criticului, numit Lucian Blaga. La 
mijloc e un fenomen de construcţie 
dialectică a identităţii poetice 
când prin adeziune, când prin 
opoziţie faţă de maestru. Lucru 
vizibil, după cum demonstrează 
criticul, de la relieful stilistic al 
poemelor şi până la substanţa 
ontologică, să spunem, a acestora. 
În vreme ce „tristeţea de nuanţă 
elegiacă” detectabilă pe fondul 
poeziei lui Doinaş descinde din 
„tristeţea metafizică” blagiană, 
aceasta are însă o soluţie 
salvatoare în recucerirea explozivă 
a kalokagathon-ului. În cuvintele 
lui Borbely: „sfârşitul nu este total, 
implacabil, ca la Blaga, pentru 
că din combustia lucrurilor se 
înalţă o nouă şi unică frumuseţe, 
dominată de abstractul extatic al 
raporturilor pure”.

Patru ani mai târziu, în 
Dicţionarul general al literaturii 
române, e vizibilă preocuparea 
de a preciza calibrul eseistului şi 
traducătorului, aproape la paritate 
cu acela al poetului. Meritul 
major al studiului semnat de 
Roxana Sorescu este că propune 
o perspectivă a pluralităţii şi 
simultaneităţii ipostazelor crea-
toare ale lui Doinaş, un proiect de 
revizitare integrator, dacă se poate 

spune astfel, a literaturii, teoriei 
literare, traducerii şi traduc-
tologiei acestuia. În plus, Doinaş 
pare, în lectura Roxanei Sorescu, 
cel mai postmodern, chiar dacă 
termenul propriu-zis e evitat în 
text, din avatarurile lui propuse 
de critică. Pentru că autoarea îl 
vede în dualităţi sinergice care îl 
recomandă astfel. În primul rând 
„foarte cult, stăpânind perfect cele 
mai variate procedee tehnice de 
construire a unui poem”, lucid, 
„poeta doctus şi poeta laureatus”, 
dar şi având „o imaginaţie 
vizionară prin care depăşeşte ca 
amploare pe toţi contemporanii 
săi”. E remarcată, apoi, mutaţia 
la nivelul conceptului de ori-
ginalitate pe care Doinaş o pro-
duce, acel livresc identificat de 
mai toată critica literară drept 
alternativă la afect, literatura 
devenind deopotrivă „meşteşug” 
şi „replică”. Citind ca „replici” ale 
unor modele livreşti (de la Goethe 
la Wallace Stevens) marile balade 
doinaşiene, Roxana Sorescu suge-
rează, implicit, apartenenţa scrii-
torului la acea arhicunoscută defi-
niţie a postmodernismului drept 
„problemă de citare” şi manipu-
lare a formulărilor culturale 
preexistente în discurs lansată 
de Eco. Mai ales că dintre „toate 
atitudinile poetice cunoscute”, 
experimentate de Doinaş, nu a 
lipsit, scrie autoarea, „inserţia 
creatorului în universul ficţional 
instituit de limbaj”. Studiul Roxanei 
Sorescu e şi primul context 
oficial, să-i spunem, canonic 
(prin prestigiul girat de Academia 
Română Dicţionarului general...) 
în care vocaţia de traducător a 
scriitorului e afirmată răspicat şi 
persuasiv. Ca „excelent traducător 
şi teoretician al traducerii”, Doinaş 
are o contribuţie fundamentală 
în acest domeniu creativ, 
întrucât „principiile enunţate de 
el rămân o cartă a traducătorului, 
semnificativă pentru caracterul 
ei general-valabil”. Mi se pare 
la fel de meritorie insistenţa 
decisă asupra calităţii eseurilor, 
corect situate la graniţa filosofiei 
cu poezia, limbajul poetic şi 
religia, dar şi în zona foarte 
actuală a ceea ce Roxana Sorescu 
numeşte „construirea identităţii 
personale în raport cu alteritatea” 
şi „răspunsul civic şi politic la 
provocările prezentului”. Am citat, 
fragmentar, câteva fraze compacte 
ale studiului care explicitează 
exact nivelele defavorizate de 
receptare ale operei lui Doinaş, 
considerate pentru multă vreme 
auxiliare poeziei.

Aminteam, în chiar debutul 
acestui articol, contribuţia 
substanţială la exegeza doinaşiană 
a lui Virgil Nemoianu, autor, 
printre alte numeroase 

(Continuarea în pag. 7) 
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(Continuarea din pag. 6) 
studii dedicate scriitorului, al 
până nu demult unicei monografii 
doinaşiene. Cartea, publicată în 
două ediţii (a doua, revăzută şi 
adăugită, în 2004) e, poate, cea 
mai decisă actualizare efectuată 
asupra lui Doinaş, şi, în orice caz, 
cea mai ambiţioasă ca formulă, 
încercând să ofere o versiune 
deschisă de interpretare a întregii 
opere poetice şi reunind metode 
de abordare a căror diversitate, 
programatică, din câte înţeleg, 
încearcă să convingă despre 
pluralitatea postmodernă a 
acestei creaţii proteice. E un 
studiu desfăşurat pe două paliere 
fundamentale – cel al sensibilităţii 
estetice şi cel al „imaginaţiei 
politicului”, supunând poemele, 
pe rând, unei analize morfologice, 
care urmăreşte diacronia viziunii 
poetice şi a imaginarului, apoi 
uneia de ordin stilistic (inedită 
şi inovativă), raportul poeziei 
cu dictatura şi, în fine, geneza 
personalităţii culturale a lui 
Doinaş, care contituie şi capitolul 
efectiv monografic, legând 
evoluţia culturală a scriitorului 
de mediul social, anii formaţiei 
intelectuale, Cercul literar, dar 
şi de ideologiile concurente între 
care scriitorul optează. Eseistica e 
tratată ca „amplificare filosofică” 
şi compartimentată judicios, iar 
relaţiile ei de adâncime cu „lupta 
ideologică” sunt cartografiate 
convingător, ca şi în cazul 
traducerii. În fine, un „Epilog 
provizoriu” explică sintagma 
simbolică din titlul cărţii, „Surâsul 
abundenţei”, argumentând că 
modelul cultural oferit de Doinaş 
e unul al rezistenţei victorioase 
la dictatură, opunând abundenţa 
barocă a scrisului totalitarismului. 
În addenda cărţii Virgil Nemoianu 
publică, sub titlul Reevaluări, un 
interviu cu Daniel Cristea-Enache, 
din care am preluat câteva sugestii 
în introducerea acestui articol 
dar şi textul unei conferinţe 
argumentând şansa la posteritate 
a lui Doinaş prin elemente la care, 
de asemeneam, m-am raliat pe 
parcursul articolului meu.

Am rezumat, nepermis de 
mult, poate, tezele şi mizele 
cărţii lui Virgil Nemoianu, dar 
aceasta ca o formă de compromis: 
monografia sa merită ea însăşi 
un studiu amănunţit, separat, 
care ar fi depăşit, sunt sigur, 
limitele unui articol mult mai 
general, urmărind „naşterea unui 
mit” al lui Ştefan Aug. Doinaş 
drept consecinţă a contactului 
operei sale cu receptarea pre şi 
postdecembristă.

O a doua monografie Doinaş îi 
aparţine lui Aurel Pantea, autorul 
ei propunând o hermeneutică 
hiperaplicată a poeticii doinaşiene, 
discutând ecuaţia dintre subiect 
şi realitate, statutul acestora şi 

funcţiile ontologice regeneratoare 
ale poemului. Din nou, o iniţiativă 
ce de-mitizează imaginea fixată 
în determinări simplificatoare 
a autorului Alfabetului poetic şi 
valorifică, în simultaneitate cu 
vizionarismul poezie sale, vocaţia 
teoretică. De altfel, o parte din 
argumentele lui Aurel Pantea, 
despre care presupun că sunt 
fundamentate în carte, sunt 
sintetizate într-un articol apărut 
în 2007 în România literară sub 
titlul Şt. Aug. Doinaş, teoretician al 
poeziei.

Tot un critic universitar, 
Iulian Boldea, şi tot într-un număr 
relativ recent al României literare, 
dedică un articol convingător 
Eseisticii lui Ştefan Aug. Doinaş, 
amplificat într-un studiu ce stă 
să apară într-un nou Dicţionar 
de critică şi teorie literară, unde 
conceptele teoretice ale lui Doinaş 
vor fi puse în comunicare nu doar 
cu cele ale întregii critici literare 
româneşti a secolului XX ci şi cu 
acelea ale celor mai importanţi 
critici şi teoreticieni occidental ai 
literaturii. Studiul lui Iulian Boldea 
pleacă de la identificarea a două 
dimensiuni „aparent distincte” 
(şi, am adăuga, considerate 
chiar distincte o vreme), dar, 
în fond, „consubstanţiale”, „rod 
al aceloraşi opţiuni poetice şi 
filosofice”. E vorba de o „riguroasă, 
aplicată şi, mai cu seamă, fermă 
conştiinţă a poeziei” şi, abia, „în 
al doilea rând, o viziune poetică, 
cu alt cuvânt o practică a scriiturii 
întru totul armonioasă şi de o 
coerenţă indiscutabilă”. Ambele, 
subsumabile unui temperament 
apolinic şi transcrise în „epi-
gonismul major” care nu e doar un 
concept teoretizat ci şi un element 
de poetică al propriului lirism. 
De altfel, e doar un caz particular 
într-o serie neîntreruptă de 
echivalenţe absolut explicite. 
Dacă poezia e deschisă spre idee 
şi predispusă viziunii „eleate”, 
concepţia despre poezie a lui 
Doinaş i se pare lui Boldea a fi 
„de nuanţă neo (sau post) clasică”, 
operând însă, cum arăta şi Ştefan 
Borbely, la nivelul arhetipurilor 
sau, în cuvintele lui Al. Cistelecan, 
la „nivelul ideal, al esenţelor”. 

Desigur că o asemenea 
poietică clasicizant-arhetipală 
iradiază şi în (şi se susţine prin) 
o foarte acerbă refuncţionalizare 
conceptuală a limbajului. Evi-
dentă, pentru Boldea, inclusiv la 
nivelul viziunii traductologice a 
lui Doinaş, care vorbeşte despre 
„provocarea deliberată” de către 
traducător a „clipei unice” când 
experienţa poetică originară a 
operei se reactualizează în limbaj. 
Valoroasă e şi discutarea, de către 
critic, a conceptului polemic 
doinaşian de „modă poetică” 
drept o formă de individualizare 
a scriitorului şi de renegociere a 

originalităţii prin „remodelarea 
sinelui” şi „apelul la elementul 
inedit, stimulator”. E subliniată, de 
asemenea, pluralitatea valorilor 
(esenţială şi pentru Grigurcu sau 
Nemoianu), precum şi racordarea 
lui Doinaş la multitudinea poe-
ticilor modernităţii, elemente 
ce întăresc, în fond, actualitatea 
scriitorului. De altfel, Boldea 
remarcă şi citează convingător 
definiţia doinaşiană a poeziei 
moderne ca autonomizare a lim-
bajului poetic şi „pulverizare” a 
fundamentelor romantismului şi 
clasicismului, extrem de actuală 
şi incitantă. 

În fine, numeroase din argu-
mentele evidenţiate în ultimele 
abordări ale eseisticii lui Doinaş 
mă fac să cred că e imperativă o 
traducere, măcar într-o selecţie 
semnificativă, a textelor sale teo-
retice. E foarte posibil ca o astfel 
de iniţiativă, vizând, iată, un nivel 
mult mai traductibil şi asimilabil 
în spaţiul cultural european 
al operei lui Doinaş ar fi, fără 
îndoială, o şansă de readucere 
decisivă în contemporaneitate 
a scriitorului. Opera poetică, pe 
lângă traducerile propriu-zise, ar 
putea beneficia, de asemenea, de 
traducerea rapidă a monografiilor 
deja existente, a unor culegeri de 
studii şi, poate, scrierea direct în 
limbi de circulaţie internaţională 
a unor astfel de volume. 

Am întârziat să amintesc ceea 
ce consider că reprezintă ultimul 
semn al mitizării/ mistificării 
lui Doinaş: aşa-zisa „demascare” 
a lui drept colaborator al fostei 
Securităţi. Despre lipsa de 
justificare efectivă a acuzelor 
şi a detractorilor iviţi de îndată 
în presa noastră (din păcate, 
articole defăimătoare am citit 
chiar şi într-o publicaţie literară 
importantă, Cultura), a scris 
mai mult decât suficient Virgil 
Nemoianu în monografia sa 
pentru a le demonstra nefondarea. 

Parcursul rapid prin câteva 
ipostaze ale receptării operei lui 
Ştefan Aug. Doinaş pe care l-am 
efectuat în paginile anterioare 
e, inevitabil, insuficient şi 
fragmentar. Am ales, forţat de 
context şi de disponibilitatea 
textelor, mai ales abordările în 
care era privilegiată dimensiunea 
eseistică, teoretică, a scrisului lui 
Doinaş. Încercând să urmăresc, în 
paralel cu creşterea în pregnanţă 
a interesului pentru aceasta, 
semnele unei deblocări dintr-
un mit absolut neprofitabil al lui 
Doinaş ca poet-eseist şi eseist-
poet, autor al unei poezii unanim 
decretată drept valoroasă dar 
insuficient exploatată, până de 
curând, interpretativ (redusă 
la formule de un reducţionism 
supărător), a cărui vocaţie 
teoretică obişnuia să constituie 
doar un inventar de concepte uşor 

adaptabile lecturii propriei poezii. 
Poate că unele ipoteze sunt uşor 
exagerate iar unele consideraţii 
vor părea excesiv de expeditive, 
dar prefer, totuşi, să cred, că 
tendinţele abuzice şi carenţele 
receptării lui Doinaş au putut 
fi, totuşi, aproximate coerent. 
Oricum, contactul aproape trau-
matic pe care l-am avut, în 
anii 90, cu mituri şi mistificări 
literare mutante, provenite din 
comunism, mă îndreptăţește să 
înregistrez cu satisfacţie depăşirea 
unor mitizări incipiente cum cred 
că a fost, până de curând, cazul lui 
Ştefan Aug. Doinaş. 
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- Cum te cheamă?
- Elena.
- Elena şi mai cum?
- Şi Lena câteodată…

Acolo, DINCOLO (de 
Nistru), ecourile exploziilor şi 
muşcătura gloanţelor în carne 
vie şi-n ziduri au imprimat 
urme de neşters, îndoliind 
inimi şi idealuri. Acolo, 
DINCOLO (de suferinţă), un 
Nistru înnegrit de supărare își 
prăvale unda spre Marea cea 
Mare şi Neagră.

Dar şi ACOLO, pe pământul 
românesc furat şi minţit al 
Transnistriei, se mai nasc şi 
cresc copii în datina neamului 
şi în rostirea limbii româneşti. 
Aspru vămuită doar candoarea. 
O viaţă nesigură şi-a încrustat 
asprimile pretimpuriu pe 
chipul lor, estompând surâsul 
vârstei dintâi. Nici poveştile 
nu le mai sunt poveşti. Feţi 
Frumoşi? Bărbaţi tineri, 
trăindu-şi în cârjele disperării 
zilele. Eroi ai Rezistenţei, în 
urmă cu niște ani; uitaţi de 
un Dumnezeu nemilostiv şi 
de oameni astăzi, într-o lume 
scalvă grijilor şi lipsurilor şi 
umilinţelor de tot felul, fără 
rază de lumină, fără punct de 
reazem speranţei.

Aceştia – eroii, acestea 
poveştile lor adevărate.

Pătrundem într-o lume 
apropiată şi totuşi atât 
de străină, de depărtată, 
receptată prin ochi şi suflet de 
copil, într-o preajmă de 1 Iunie. 
Micuţa noastră interlocutoare, 
Elena - „şi Lena câteodată”; 
mai rar, vremea diminutivelor 
alintătoare rămasă fiind într-
un tărâm tot mai îndepărtat de 
duritatea zilei prezente, parcă 
de poveste şi el -   , Elena Buga, 
8 anişori, ne-a ieşit în cale la 
Chişinău, aflată la „bunei”.

- Sunt o fetiţă de 8 anişori, 
clasa a II-a. O să fiu într-a III-a. 
Sunt fetiţa tatii. Semăn mai 
mult cu tata. 

- Pe tata cum îl cheamă?

- Igor. Sunt şi fetiţa mamei. 
Dar am alunele, ca tata. Tata e 
militar, iar mama dictor.

- Dictator.
- Nu, dic-tor! Traduce texte.
- Eu ştiam că lucrează la 

tele-viziune, la Tiraspol.
- Da, la televiziune, traduce 

texte.
- Din ce limbă în ce limbă?
- Din rusă în moldovenească, 

din moldovenească în rusă.
- Din şi în română nu?
- Acolo-i şi română câteo-

dată, da’ mai mult, totuşi, 
mold-ovenească.

- După tine, Lena, 
când e română şi când 
moldovenească limba asta? 
Tu, acum, vorbeşti cu mine 
moldoveneşte sau româneşte?

- Îmi pare că moldoveneşte…
- Iar eu ce limbă vorbesc cu 

tine?
- Română.
- Ne înţelegem perfect. E 

vreo diferenţă?
- Nu.
- Atunci, ce limbă vorbim?
- Română. Numai 

cuvintele-s schimbate oleacă.
- Pe mămica ta cum o 

cheamă?
- Ana.
- Ana şi mai cum?
- Anişoara o numesc 

câteodată.
- Ana-Anişoara-i româncă?
- Moldoveancă.
- Şi tata Igor?
- E rus. Da’ bunica-i 

ucraineană.
- Rus născut din părinţi 

ucraineni?!
- Tata ştie şi ucraineana, 

dar el vorbeşte ruseşte. E ofiţer 
în Armata a 14-a. Maior.

- Dacă pleacă Armata a 14-a 
la Moscova, vă mutaţi şi voi?

- Eu nu ştiu nimic ce-i 
acolo, ce lucrează tata.

- Nici nu are voie să spună 
la copii ce fac militarii. Aţi 
avut la Tiraspol şi vremuri 
mai grele, când a fost războiul 
din 1992-1993.

- Eu nu eram atunci.
- Nu erai când s-au 

bătut moldovenii cu cei din 
Transnistria.

- Da’ eu nu ştiu. A fost o casă 
şi-aşa o ars. Au fost lupte. Eu 
m-am născut în Mongolia. Eu 

acolo m-am născut. Mama 
şi tata acolo lucrau. Locuiam 
cu mama şi tata într-un 
apartament.

- Nu în iurtă?! Cât ai stat în 
Mongolia?

- Până la câteva luni. Nu-mi 
amintesc. Dar ţin minte c-am 
fost slabă Şi nu-mi ajungea 
laptele. Şi atunci mama l-a 
chemat pe bunelu’. A venit cu 
avionul şi m-a luat. Da’ mama 
cu tata au rămas să lucreze 
acolo.

- La Tiraspol este lapte?
- Da, se vinde.
- E scump?
- Vreo, dacă ne socotim, o să 

fie vreo 200. Nu de lei, ca aici, 
cum îs banii noştri. Acolo-s alţi 
bani. Noi am avut găini. Şi le-o 
furat. Acolo, aveam un câine.  
Şi mă tem că a adormit câinele 
cela, sau i-a dat drumul. Sau 
i-a spus pe nume.

- Cine să le fi furat, soldaţii 
sau răii?

- Răii! Şi ea, dacă-i prostuţă 
(căţeaua – n.n.), înţelege 
dacă-i spui pe nume, gata-i 
bucuroasă. Şi le-o furat în 
timpul ista! Am avut înc-o 
pisică şi au aruncat-o în 
fântână. Multe pisici am avut. 
Şi-au murit, şi-au fugit. Avem 
vreo 12 pisici de tot.  

- Cu pisicile-i clar. Cu şcoala 
cum o duci? Sunt mai multe 
şcoli la Tiraspol?

- Da,dar una e 
moldovenească. Sute de copii. 
A fost şi grădiniţă, dar acum 
trebuie să se-nchidă, să fie 
şcoală muzicală. Şi mă tem 
că o să-ndurăm la Şcoala 120. 
Am învăţat şi pianul. Nimeni 
dintr-ai mei nu cânta la 
pian. Dar într-o zi am deschis 
televizorul şi am văzut un 
om care cânta la acordeon. Şi 
m-am dus un an la acordeon. 
Şi-al doilea an, mama m-a dus 
la pian. Şi-am rămas la pian. 
Dar acordeon am acasă, dar 
nu-i al meu, e  al lui unchiul 
meu. E bine, numai că sunt 
băieţi răi, care ne bat. 

- Care-s mai răi?
- Să-i numesc?
- Nu cu numele; cei 

care vorbesc ruseşte sau 
„moldoveneşte”?

- Avem mulţi băieţi răi. Toţi 

îs răi! 
- Fetiţele-s bune sau mai 

sunt şi bătăuşe printre ele?
- Sunt şi bătăuşe. Iaca, de 

exemplu, ca Jenia de la noi 
din clasă, îi înaltă. Şi se bate. 
Îi bate şi pe băieţi.

- Dar din ce pricini vă 
bateţi?

- Ne batem când ne sfădim. 
Câteodată, ne numim cu 
cuvinte din celea de care 
niciodată n-am făcut. Sunt 
copii care spun cuvinte rele, 
care scriu pe podea. Şi încă pe 
scaun care scriu avem!

- Doamna învăţătoare îi 
lasă?

- Ea îi ocărăşte. Dar ei nu se 
învaţă minte.

- Copiii care cântă la pian 
nu cred să fie bătăuşi.

- Iaca Jenia. Cântă la pian şi 
se bate!

- Se poate aşa ceva? Cine o 
fi învăţat-o?

- Mă tem că mămica. Se 
vede că ea a auzit cuvintele 
rele acasă.

- Şi părinţii n-o bat când 
vorbeşte urât, nu sunt bătăuşi?

- Ea vorbeşte aşa numai 
la şcoală, acasă se teme. Nu, 
că acasă-i curăţel. La şcoală-i 
murdar.

- Tăticul tău, dacă-i militar, 
e bătăuş sau nu?

- El nu-i bătăuş E bun. Şi 
mama tot e bună.

- La şcoală,  învăţaţi şi 
lucruri bune.

- Limba engleză, 
matematică, limba română, 
muzica, desen.

-  Şi ce vrei să te faci, Lena?
- Eu o să fiu muzicant şi o să 

lucrez la televiziune. Operator.
- Unde va fi televiziunea 

aia?
- Nu ştiu.
- Poate, în străinătate. 

Unde-i mai bine, în străinătate 
sau acasă?

- În străinătate. La bunica, 
de exemplu, la Chişinău, e mai 
bine, că mi-i dor de ea.

- Eu gândeam la străinătate 
departe. America…

- Aicea-i mai bine. Nici n-aş 
vrea să mă duc în America. 
Că-i ţară străină.

itinerar basarabean
Mihai SUCIU - Reporter prin „cenușa imperiilor” III

Motto: „Ziua de 1 Decembrie 2018 va fi ziua dojanei buneilor noștri!”
                                        (O tânără basarabeancă migrată în Italia)

TRANSNISTRIA, prin ochii candorii
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Momentele vin și pleacă. Oamenii apar 
și dispar din viața noastră ca și cum nici 
n-ar fi fost vreodată acolo. Sentimentele di-
verse ne încearcă regulat, și parcă de fiecare 
dată e diferit. Experiențele vieții noastre ne 
construiesc , ne modelează cu o pricepere 
aproape emfatică. Nimic nu rămâne la 
fel, totul se schimbă în ritm alarmant. Am 
încercat de multe ori să țin viața în loc. Și 
ori de câte ori aveam impresia că reușeam, 
mă trezeam stând din nou în fața oglinzii, 
cu ochii încărcați de somn, cu părul răsfirat 
în toate direcțiile și cu chipul scufundat în 
confuzia care îmi înrăurea fiecare cotlon 
al minții: Până la urmă cine eram astăzi? 
Aveam mereu impresia că izbuteam să mă 
regăsesc, însă ceea ce găseam de fiecare dată 
era doar vechea eu. Ceea ce eram în prezent 
era în fapt consecința acelei căutări. Produsul 
introspecției la care îmi supusesem mintea. 

Desigur, au fost și multe momente în 
care îmi doream eu însămi să mă schimb. 
Nu neapărat pe mine în sine, cât acțiunile 
mele, stilul de viață. Câteodată reușeam, câ-
teodată nu. Dar mereu am încercat. Mereu 
am fost chinuită obsedant de această nevoie 
nebună de control asupra propriei persoane. 
Pentru că simplul gând de a mă lăsa în voia 
destinului mă înnebunea, îmi dădea univer-
sul lăuntric peste cap.

Nu există vreun lucru, vreun sentiment, 
vreo trăire pentru care să nu făuresc o for-
mulă matematică bine structurată în minte. 
Îmi plăcea să las viața să mă surprindă, dar 
paradoxal voiam cu disperare să fiu pregătită 
pentru orice situație. Îmi plăcea să mă cu-
nosc, să mă descopăr, să știu de ce trebuie 
să mă feresc, sau chiar cum aș reacționa la 
anumiți stimuli. Nu concepeam să mă sur-
prind vreodată pe mine însămi. Așteptam ca 
alți oameni să mă surprindă. Era o teorie ce 
mi se părea perfect rațională. 

Și atunci, de ce a dat greș? 
Poate pentru că sentimentele te schimbă. 

Îți schimbă așa-zisele tipare, îți schimbă ati-
tudinea, felul în care percepi lucrurile. Desig-
ur, nu îți pot schimba esența și nici nu îți în-
tunecă definitiv rațiunea, decât dacă permiți 
asta în mod inconștient. Și dintr-o dată, totul 
a început să stea în loc.

O să o spun pe șleau, urăsc adevărul. 
Nu,nu îmi este frică să îl accept și în 

niciun caz nu aș îndrăzni să îl contest. Pur 
și simplu îl detest, atâta tot. Și până la urmă 
să fim serioși, trăim într-o lume infernală. 
Singura cale de supraviețuire e să fugi cât 
mai departe de realitate, trăind într-o sferă 
ficțională și mințindu-te singur, fie să te in-
tegrezi încet, dar sigur, în adevărul universal. 

Orice soluție ai alege-o, vei fi fericit în 
cele din urmă. Problema intervine atunci 
când, realist din fire și totodată un om cu 
principii solide, te pierzi undeva la granița 
celor două. Așa ajungi să accepți adevărul, 
detașându-l în același timp. Și să fiu a naibii 
dacă nu e cel mai dureros lucru posibil. Să 
realizezi cum stau de fapt lucrurile, să știi că 
basmele au apus odată cu poveștile pe care ți 
le citea mama când erai copil, însă să nu fii 
capabil să aparții acestei realități nefaste. Să 
vezi lucrurile în toată mizeria lor, fără măști 
colorate, dar să nu te poți împăca cu ideea 

că trebuie să te scufunzi și tu în groapa cu 
noroi în care se scaldă cu atâta nonșalanță 
societatea. 

Realitatea e acolo, în fața ta, făcându-ți 
cu mâna și chemându-te să te alături pradei. 
În același timp,minciuna încearcă să te 
ademenească cu zâmbete calde și fantezii 
iluzorii, spre așa-zisa scăpare din ghearele 
crude ale adevărului. Iar tu te afli între cele 
două extreme, nefiind cu adevărat sigur de 
care ești mai scârbit. Nu vrei să trăiești nici 
în adevăr, dar nici în minciună. Și speri în 
adâncul sufletului tău, că poate-poate vei 
mai întâlni vreun rătăcit care nu și-a ales 
încă partea. Care ar prefera să moară singur 
cu demnitatea sa umană, decât să își trăias-
că viața cu jumătate de inimă. Crae, asemeni 
ție, oricât de mult și-ar dori, nu ar putea să se 
abandoneze uneia dintre extreme. Pentru că 
are atât o minte ageră, cât și un suflet curat. 
Iar mintea nu l-ar lăsa să trăiască în min-
ciună și nici sufletul în adevăr.

Nu doresc nimănui să fie un refugiat în-
tre două lumi paralele. Până și eu, dacă mi-
ar permite principiile să aleg, as face-o fără 
resentimente. Dar nu pot. Am încercat, serios 
că da, și nimic. Am petrecut o bună parte din 
timp de partea adevărului, și nu m-a plăcut 
ce devenisem. Apoi am reconsiderat cealaltă 
variantă, dar nu am rezistat prea mult. Am 
văzut că nu îmi merge într-o parte, am încer-
cat în alta. Și iată-mă din nou aici, de unde 
am plecat. 

Uneori mă gândesc că unii oameni pur 
și simplu nu pot fi fericiți, apoi mă plesnesc 
mintal, pentru că m-am săturat să drama-
tizez. Fericirea trebuie să existe pentru fie-
care, în diferite forme, desigur. Și dacă te-
ai găsit și tu mai răzvrătit și „neînșeles” pe 
lumea asta, doar nu oi fi singurul nebun. 
Oricât de unici ne-ar plăcea să credem că sun-
tem, nu e chiar așa. Dacă tu simți un lucru 
și gândești într-un anumit fel, atunci poți fi 
sigur că mai există cel puțin încă o persoană 
care trăiește aceeași „dramă existențială” ca și 
tine. Iar când vei găsi acea persoană (sau per-
soane), nu vei mai simți că trebuie să îți alegi 
baricada. Vei prefera să rămâi unde ești și îți 
vei mulțumi că nu ai plecat de acolo, că nu 
ți-ai trădat propriile convingeri. Sau că deși 
ai plecat, te-ai intors în locul de proveniență, 
mai sigur ca niciodată de cine ești de fapt. Și 
abia atunci vei înțelege valoarea principiilor 
umane. 

Alexandra SPINGOS

Trăiri 
contradictorii…

Poezii de 
Ioan ASTĂLUȘ
TÂRZIU

Sufla un vânt pustiu
dinspre tine.
Mugurii 
n-au mai putut aştepta.

TAINE 

Sub zâmbetul cocotei
stau îngropate tristeţi,
frădelegi
şi iubiri în care te poţi regăsi.

 
RUINA

Dincolo de acoperişuri,
singur turnul de pază,
n-a fost anunţat 
că războiul s-a sfârşit
acum 2oo de ani.

O LUME DE MUŢI

Puţini vor pricepe că-n linişte
se ascund alte cuvinte.
Cu neruşinare privim înapoi
la buza paharului plin.

ŢARA MEA

Cu trei dungi tatuate pe inimă,
ies din morminte eroii
care niciodată n-au aflat 
pentru ce şi-au dat viaţa.

TUFA DE ZMEUR

Moise n-a văzut niciodată 
frunzele verzi ale manei.
Dar poporul pustiului,
mai cară şi acum apă cu pumnii
la rădăcina toiagului înmugurit.

OM

Ai rămas doar
o simplă intenţie,
înainte de-a te retrage 
sub ocrotirea maimuţei.

PRIMĂVERI JAPONEZE

Când s-a ridicat ceaţa,
de pe Palatul Imperial,
a plouat mărunt
cu fori de cireș.

AMINTIRI

Pe zidul dintre iubiri
cineva a plantat
flori de colţ.
Doar tu încerci să-l dărâmi.
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Dan Mircea FĂRCAȘ

Totul este bine și frumos până în momentul 
în care „împielițatul” de reprezentant comer-
cial sau agentul de vânzări, nimic altceva 
decât „un lup îmbrăcat în piele de oaie”, ca să 
nu se vadă că are „pielea obrazului tăbăcită”, 
reușește să „intre sub pielea” clientului făcân-
du-l pe acesta să „nu își mai încapă în piele” de 

bucurie, convingându-l că face una dintre cele 
mai bune afaceri din viață, cumpărând mași-
na, pe care dealerul dorește să o vândă (știe el 
de ce!), la un preț special „croit pentru pielea” și 
buzunarul clientului. Odată tranzacția închei-
ată, cumpărătorul este lăsat „în pielea goală” 
și cu buzele umflate, în unele cazuri chiar „cu 
pielea luată până la os” și nu pentru a tapița 
interiorul mașinii cu piele naturală (că nu prea 
se mai foloșeste!), ci doar pentru a-i arăta cli-

entului cât de puternic este și se simte impor-
tatorul auto, pentru care „pielea clientului” nu 
valorează, nici măcar cât o ceapă degerată.

Abia după ce a simțit această umilință „pe 
pielea lui”, cumpărătorului îi va fi foarte clar 
„ce le poate pielea” dealerilor auto, care vând 
cu nonșalanță „pielea ursului din pădure”. El 
nu trebuie să aștepte să i se „încingă pielea” 
de nervi, datorită timpului irosit din cauza 
discuțiilor inutile cu dealerul, care par a se 
prelungi la nesfârșit Dacă cumpărătorul riscă 
și „își pune pielea la saramură”, dacă el mobi-
lizează și pornește la luptă chiar cu riscul de 
a rămâne „doar cu pielea de pe el”, sau dacă 
e dispus chiar să „își vândă pielea de pe el” 
asumîndu-și orice risc, el poate să îi arate dar, 
mai ales, îi poate demonstra importatorului 
auto că dacă „este gros la piele”, poate „simți 
pe propria lui piele” ce se poate întâmpla, și 
că poate fi „vai de pielea lui” dacă clientul 
supărat a hotărât să „își vândă foarte scump 
pielea.”

Într-adevăr „numai pielea clientului” știe 
cât îl doare că a fost luat de fraier și „cât poate 
răbda în piele” mâncărimile pe care i le pro-
duce pielea falsă, sau așa-zisa piele ecologică, 
de pe scaunele mașinii, vândută drept piele 
naturală.

Se întâmplă asta pentru că cei care i-au 
vândut mașina nici măcar nu se gândesc să 
se transpună în „pielea clientului”, deoarece 
agenții de vânzări „nu își mai încap în piele” 
de bucurie că au găsit un nou fraier. Pentru că 
„îi cam mănâncă pielea” și fac pe grozavii cu 
clientul. Sau doresc să lase impresia că „nu își 
tem pielea” de nimeni și de nimic, sperând să 
„i se facă pielea de găină” cumpărătorului la 
vederea faptului că dealerul auto se crede mai 
presus de lege, pe care își permită să o încalce 
cu nonșalanță!!!

Morala este cât se poate de clară : „Cînd ești 
„gros la piele” și ai „pielea de drac” nimeni nu 
va „râvni la pielea ta”, nici măcar „pieile roșii”, 
din cauza faptului că „atunci când ai pielea 
groasă” aceasta se vede, fără să fie nevoie „să 
te îmbraci în piele de vulpe” pentru că oricât 
te-ai chinui „pielea ta nu face doi bani” și nu 
valorează nici cât o ceapă degerată, datorită…. 
proastei calități!!!

PS: Acesta este un pamflet și trebuie tra-
tat ca atare!!!

Dacă ai „pielea groasă”, te 
poți simți confortabil atunci 
când… ești „ud până la piele”?
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Trăim într-un timp greu 
de pătruns pînă și pentru forța 
închipuirii. Nevoia de adevăr și de 
dreptate, ambiguitatea existenței 
artistului, anonimatul prelungit 
al subiectelor tari, obscuritatea 
cotidiană a sensului, lumea răs-
turnată și plină de locuri comune, 
deconcertarea care sparge toate 
regularitățile – acestea, în fugă,  
par a fi caracteristicile lumii în 
care, firesc, te întrebi: cine mai 
este artistul, și deci, cine este 
Ion Anghel? Cine este cel care de 
curînd, în preambulul expoziției 
lui de la Constanța,  afirma despre 
propria-i artă : “Consider că arta 
mea își va găsi liniștea atunci cînd 
emoția privitorului o va depăși 
pe cea avută de mine în fața 
șevaletului”. Acest Eu este, după 
cum, iată, o mărturisește avid de 
comunicare cu un privitor pe care 
și-l imaginează sau care, sfîrșește 
prin a deveni martor al creației 
și a creatorului solitar care își 
poartă stigmatul simplității și al 
singurătății.

 Apropierea de lucrările lui 
Ion Anghel reprezintă intrarea 
în enigmaticul  spațiu compus și 
simbolizat de el și care urmărește 
o halucinantă traiectorie care nu-i 
scapă nicicînd   de sub control. 
Analiza spațiului imaginat iconic 
de Ion Anghel include ramificații 
ontologice și antropologice care 
capătă greutate în oricare dintre 
lucrările prezentate în expoziție. 
Omogen și paradoxal totodată, 
în aceeași măsură plin de sens 
și de echilibrată armonie spațiul 
este indicat prin semne sau prin 
obiecte care trec cu grație dintr-o 
lume în alta.O lume dominată de 
diversitate, în mișcare, o lume 
a concepțiilor individuale și co-
munitare, Mișcările de orice fel 
sînt reflectate în planul  gestual 
al psihicului care poartă în același 
timp și  amprenta spațiului din 
care provine obiectul practicat pe 
baza căruia s-a născut obiectul 
interpretat.. Legată de spațiu, 
ușa, ( în care Gaston Bechelard 
vedea înainte de toate o zeitate 
a pragului) devine  o efigie care 
joacă un rol metaforic dar si unul 
anaforic dincolo de faptul că ușa 
ca atare unește două spații diferite 
și mediază între înăuntru și afară 
, între conștiință și inconștient. 
Artistul îi dezvăluie obiectului 
interpretat o semnificație mult 
mai profundă, cu un simbolism 
care are semnificații dintre cele 
mai emblematice și mai  alese. 
Cadrul spațial al lucrărilor este 
străbătut de distanțe care sunt 
marcate nu atît de ”distanțe 

geometrice” cît, mai degrabă, 
de „depărtări trăite”. Pictorul nu 
folosește tehnici de perspectivizare 
a spațiului ci îl face să devină din 
ce în ce mai semnificativ grație 
conștiinței de sine a obiectului.E 
un discurs despre calitatea, despre 
coerența și despre rostul unei 
civilizații care acum ni se arată ca 
apusă. Ușa devine în noul context 
expozițional, un spațiu al oglindirii 
care exercită o forță de anti-lume 
care suferă sub privirile omului 
de astăzi nebănuite metamorfoze. 
Lumea trecerilor se lasă pradă unei 
fantezii dezlănțuite , care îngăduie 
și pune în evidență încrucișări 
între lumi și alianțe neașteptate 
și șocante , dominate de forța 
care le ajută să devenă tăioase 
șă fie pură fascinație marcată de 
ironie și de o stranie dezvăluire 
simbolică esoterică  și, cîteodată, 
alchimică. Pictorul se joacă deli-
berat configurările folclorice și cu 
simbolurile punîndu-l în gardă pe 
privitor în legătură cu bucuriile 
,sau dimpotrivă, cu coșmarurile 
care stau să se ivească. Fantasticul 
practicat și interpretat în arta 
lui Ion Anghel  reprezintă ideala 
ilustrare a definiției dată de Roger 
Caillois, fantasticului: “Pentru 
mine, spune gînditorul, fantastic 
înseamnă, mai întîi, neliniște 
și ruptură“. Artistul nostru pa-
re a spune, ca și Franz Kafka 
altădată,:”Fiecare om poartă o 
ușă, o fereastră, o încăpere în el 
însuși”. Acela care poartă cu și 
în sine spațiul trăit și practicat, 
cu ramificațiile ontologice și 
antropologice și cu variantele 
sale spațiu-amintire, spațiu-tea-
mă, și e marcat de încărcătura 
senzorială a obiectului artistic, 
facîndu-l pe privitor capabil să 
primească lumina adevărului pe 
care ne-o transmite pictorul, acela 
spuneam, a înțeles mesajul de 
astăzi al pictorului.

Impersonal și discret, artistul 
compune spațiul implorînd parcă  
o zeitate a locului care pare că îl 
aude. În lucrare (pictură sau obiect 
interpretat), artistul își caută cu 
inteligență și talent echilibrul, Si-
nele.

Ion Anghel te ispitește să 
trăiești în lumea lui de picturi și 
de obiecte. Totul dă glas obiectului 
mut..Cînd te îndrepți, fie chiar 
și în vis, către lumea iconică a 
pictorului lumea lui de simboluri 
se dilată și aerul se rarefiază 
astfel încît  te cheamă să pătrunzi 
în acea altă lume care e pregătită 
și doritoare să te primească. 
Aici tăișul lucidității îi vorbește 
privitorului capabil să suporte și 

să înțeleagă Adevărul vieții ca pe 
un Altceva asumat. Ce vor fi văzut 
oare cei ce au cutezat ? O altfel 
de lume , cu altfel de norme și de 
noime ? O lume care, dincolo de 
ușă, este altfel ?  Acolo, în acea 
lume altfel, nu ești singur. Peste 
toate acele praguri de uși , de 
ferestre care te cheamă plutește 
un ingenuu: De ce?

“Citesc” lucrările lui Ion 
Anghel în cheia strălucirii lor  
minimaliste. „Ușile” „Cărțile”, 
“Ferestrele” - pentru că textele 
cărților sunt ferestre spre lume– 
sunt, pentru mine, lucrări de artă 
minimală. Pictorul se raportează, 
după cum e și firesc, la scara 
intensităților, și rămîne neutru 
față de modul mitic și poetic-
metaforic de a semnifica. El 
încarcă și dezgolește în același 
timp lucrarea de orice semnificație 

extra-vizuală. Totul rămîne 
pentru el în evidența simplă a 
unei realități irefutabile, Forma și 
culoarea devin, în materialitatea 
lor, neutre și minimale. Obiectele 
interpretate artistic înterzic 
anecdotele și anarhia emoțională, 
păstrîndu-și totuși, la cel mai înalt 
nivel, forța de comunicare realistă 
și simbolică  . Forța acestor lucrări 
constă în abandonul deliberat al 
exagerărilor deliberate ale oricărui 
expresionism, a action-paiting-
ului și, mai ales, a dezgolirii-
învrăjirii de/cu  semnificațiile 
extra-vizuale care personalizează 
obiectul artistic realizat. Obiectul 
nu abolește afectul ci doar îl 
reglează.Imaginarul e integrat în 
Spirit, în Duh. E un mod special, 
realizat cu grație, de a logodi, la 
capăt de drum, prin această formă 
de minimalism, esteticul și eticul.

“TRECERI ȘI PETRECERI”  PRINTRE “UȘI” ȘI „FERESTRE”
ÎN PEISAJUL  INTERIOR AL PICTORULUI ION ANGHEL

artă plastică

Oliv MIRCEA, critic de artă
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Adrian RENTEA

Marţi, 30 ianuarie 2018, cu 
ocazia celei de-a XVIII-a ediţii, 
Atelierul de literatură LitArt a 
împlinit doi ani. Spiritul festiv 
s-a regăsit şi în tonul relaxat al 
discuţiilor, mulţi din cei prezenţi 
dorind să comenteze pe marginea 
textelor ascultate; comentarii 
șugubeţe, pigmentate pe alocuri 
cu bancuri, de unde şi ideea 
iniţiatorului acestui cenaclu, ca 
următoarea ediţie să fie una dedi-
cată prozei şi poeziei umoristice.

Primul la cuvânt, poetul şi 
sculptorul Ioan Astăluş, a ţinut 
să-i asigure pe cei prezenţi că nu 
vor regreta că au venit, căci vor 
auzi lucruri atât de interesante 
încât le vor ţine minte, însă nu de 
la el, ci de la cei ce vor citi după. 
Totodată, s-a arătat impresionat 
de prezenţa printre autorii care 
au citit a doi elevi de liceu, fiind 
bucuros să vadă că mai există elevi 
care nu doar că mai citesc, dar şi 
scriu. Cât despre textele pregătite 
pentru întâlnirea din această 
seară, ne-a propus o serie de 
mini-poeme din volumul în lucru, 
100 de poeme interioare. Acestea 
l-au dus pe Constatin Nicuşan cu 
gândul la Blaga, cel care constata 
cândva că românilor le lipseşte 
dimensiunea seriozităţii. Con-
form spuselor criticului, „doar 
când ne vom reveni vom căpăta 
coordonatele unei mari culturi, 
asta neînsemnând că avem o 
cultură mică, ci una tânără, iar 
pentru maturizare e nevoie să 
scriem”.

Generaţia tânără a fost 
reprezentată de această dată de 
doi elevi ai Colegiului Național 
Transilvania, Alexandra Spingos, 
respectiv Alexandru Orban. Dacă 
Alexandra s-a prezentat cu un 
eseu premiat cu locul întâi la 
concursul naţional NONFORMA-
LIS - 2016, un text care trădează 
un suflet pregătit pentru proză, 
sfat primit atât de la critic, cât 
şi de la cei prezenţi, tânărul 
Alexandru Orban, autodeclarat 
novice într-ale scrisului, a ţinut 
să ne citească prima sa poezie, 
Muza negurilor, o poezie având 
ca sursă de inspiraţie Luceafărul 
lui Eminescu, după cum însuşi 
autorul a mărturisit. Ca de fiecare 
dată în astfel de situaţii, scriitorul 
Constantin Nicuşan l-a sfătuit pe 
autor să renunţe la a mai imita/
copia marii poeţi şi să încerce să-
şi găsească o identitate proprie. 
Între cei doi adolescenţi şi-a făcut 
loc şi Ştefan Patriche, în vârstă de 
numai zece ani, care a susținut 
un minirecital la pian, reușind să 
obțină aplauze prelungi ale celor 

prezenți și chiar rugămintea ca, 
în final, să reia unul din cânte-
cele interpretate.

Ultimul la cuvânt doctorul 
şi scriitorul Dan Mircea Fărcaş 
ne-a citit două din textele sale. 
Primul, un pamflet, Dacă ai pielea 
groasă, te poţi simţi confortabil 
dacă eşti ud până la piele? a 

smuls zâmbete asistenţei, fiind 
un text plin de umor, cu o morală 
după fiecare şarjă, după cum a 
punctat Constantin Nicuşan. Al 
doilea, într-o cu totul altă cheie, 
Lumea văzută prin ochii unui 
om, medic, pacient, a abordat o 
filozofie „pe care fiecare medic 

ar trebui să o aibă” conform 
aceluiaşi Constantin Nicuşan, un 
text cu valenţe literare, valoros 
prin mesajul moral, şi care, la 
final, l-a făcut pe Ioan Astăluş 
să se declare pacientul literar al 
domnului doctor.

Așa cum spuneam anterior, 
cel care a încheiat însă seara 

a fost Ştefan Patriche, care, la 
cererea publicului, ne-a oferit un 
foarte apreciat bis. 

Următoarea întâlnire va fi pe 
data de 27 februarie şi se anunţă 
a fi una în care umorul va fi la el 
acasă, însă nu va lipsi poezia.. 
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Doi ani de literatură și artă 
în Atelierul LitArt


