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Editorial

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

O moştenire inepuizabilă

Simpozionul „Actualitatea Cercului Literar de la Sibiu” a
ajuns la cea de-a XV-a ediţie şi va continua încă mulţi ani, deoa-
rece moştenirea lui pare inepuizabilă, cum numai Societatea „Ju-
nimea” a mai fost în cultura română.  Noi teme se impun atenţiei
noastre ca urmare a ivirii din diferite arhive a unor materiale ine-
dite, care-i luminează istoria şi personalitatea membrilor săi.

Tema acestui număr al revistei Euphorion, MMeennttoorrii  şşii
aapprrooppiiaaţţii  aaii  CCeerrccuulluuii  LLiitteerraarr, vine în continuarea simpozionului
desfăşurat anul acesta în zilele de 5-6 mai. În paginile lui sunt pu-
blicate comunicările pe această temă, prezentate la simpozion
de Ion Dur, privind rolul lui Lucian Blaga, de Joachim Wittstock
despre fraţii Biemel, de Ioan Radu Văcărescu despre Henri Jac-
quier şi de subsemnatul despre Wolf Aichelburg. Acestora li se
adaugă scrisori descoperite în arhive: scrisoarea de răspuns la
un chestionar adresată de poetul cerchist Ştefan Aug. Doinaş cri-
ticului Ov.S. Crohmălniceanu în momentul în care acesta, emi-
grat în Germania, lucra la o monografie a Cercului Literar, primită
prin intermediul poetului Ioan Milea din arhiva scriitorului ger-
man Herbert-Werner Mühlorth, corespondenţa cu cerchiştii a
unor scriitori apropiaţi de Cerc, precum Olga Caba, precedată de
o evocare a scriitoarei semnată de George Limbeanu şi prezen-
tată de Ştefăniţă Regman, care ne dezvăluie şi paternitatea ne-
crologului atribuit la moartea lui Umberto Ciancialo lui Ion
Negoiţescu, dar şi corespondenţa lui Wolf Aichelburg, scoasă la
lumină de Ligia Dimitriu. 

Toate acestea mă fac să cred
că Cercul Literar şi cerchiştii au rezistat
vitregiilor istoriei nu numai prin valorile
literare/ culturale promovate, prin libe-
ralism, cosmopolitism şi europenism,
dar şi prin cultul prieteniei, atît de rar
întîlnit în viaţa literară românească.
Este încă un argument care impune, în
actualitate, Cercul Literar ca model.
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Între semnificaţiile contextuale pe care le-a avut, Cercul Li-
terar de la Sibiu a reprezentat o propedeutică într-un model cultu-
ral. Voia să fie un cronotop cultural în care pecetea regional-locală
să coincidă cu canonul universal, mai exact cu structura valorilor
europene din deceniul cinci al veacului trecut.

Au pledat pentru asta mai toţi cerchiştii, prin creaţie şi prin
atitudini teoretice. După cum îşi exprimau poziţia în epocă şi prin
alianţele culturale, prin afinităţile explicite sau implicite cu varii au-
tori ai vremii. Dintre aceştia, cu titlul cel puţin parţial de mentor,
poate fi invocat şi Lucian Blaga, cel care i-a avut studenţi pe mulţi
dintre membrii Cercului, dacă nu pe toţi.

Firele văzute sau, poate cele mai multe, nevăzute ale le-
găturilor duceau către ostrovul valorilor europene la care aderau
deopotrivă. Tocmai de aceea cerchiştii amendau ipostazele mala-
dive, după ei, ale unor atitudini culturale româneşti.

Fără să fie singurul critic al stării noastre culturale de
atunci, dar se pare cel mai incisiv dintre cerchişti, Radu Stanca
amenda fără rezerve păşunismul epocii, eticul şi etnicul (mai exact:
„etnicismul rasial”) promovate în detrimentul criteriului estetic. Şi
pleda, nu doar teoretic, pentru o resurecţie a baladei, a „balades-
cului” în poezia românească, pentru un „spor poetic modern”, după
ce, crede el, poezia pură secătuise tocmai de poezie lirismul româ-
nesc, o frustrase de acel „furaj axiologic copios”. Reînvierea baladei
nu sancţiona însă un stil, ci „un principiu care nu a reuşit să devină
stil”.1

I se alătura în această bătălie valorică şi Ion Negoiţescu, a
cărui fibră de critic viril accentua şi mai mult dezastrul derapajelor
culturale ce se petreceau în România de atunci. Sibiul era un ba-
stion important, aici era sediul unei „mişcări de rezistenţă”2, iar între
cei ce au fost alături de cerchişti, de „manifestul” şi programul lor
categoric îi întîlnim, în Universitate, pe profesorii Lucian Blaga şi
Liviu Rusu, precum şi pe studenţii de stînga care au lansat un al doi-
lea manifest3, de adeziune la proiectul cerchist. Chiar şi intelectua-
lii care, politic, erau de stînga au ridicat, spune Negoiţescu, „un zid
de apărare” împrejurul lor, cum era cazul lui G. Ivaşcu, E. Jebeleanu
sau Dan Petraşincu.

Adeziunea gînditorului Blaga la etnic nu era însă deloc o
barieră între el şi cerchişti, mai ales că nici el nu era de acord cu po-
litizarea pătimaşă a acestei dimensiuni naţionale. Voiau în fond cu
toţii un Ardeal estetic şi asta spunea foarte multe. Tocmai de aceea
revista şi membrii Cercului Literar erau pro Blaga, împărtăşeau în
cea mai mare parte cu filosoful valori comune.

Legăturile subterane implicite dintre cerchişti şi Blaga
erau date şi de confluenţa lor cu unii gînditori reprezentativi pentru
epoca interbelică. Bunăoară, opera lui Henri Bergson nu putea trezi
de ambele părţi decît o simpatie reciprocă. Blaga, cum povesteşte în
amintirile sale din Hronicul şi cîntecul vîrstelor, îl descoperise pe cînd
era elev la Braşov, cînd i-a cumpărat dintr-o librărie eseurile. 

Dar tot Bergson este şi subiectul despre care scria H. Jac-
quier în Revista Cercului Literar, un text în care vorbeşte despre filo-
sof ca fiind un „erou al gîndirii pure” convertit la catolicism, un
gînditor care întorcea inteligenţa umană spre interiorul fiinţei
umane, purificînd-o de spaţializarea ei. Iar dincolo de imensul spor
pe care intuiţionismul bergsonian l-a adus literaturii, acest curent
de gîndire a fecundat cu justificări metafizice modernismul religios
al începutului de veac XX.

Şi tot unire între cerchişti şi Blaga trebuie să fi produs ati-
tudinea filosofului francez împotriva despotismului intelectual. Ber-
gson făcea asta la Sorbona, pentru eliberarea filosofiei de orice
ingerinţă a spiritelor fals-autoritare, Blaga împărtăşea aceeaşi stare
în spaţiul cultural românesc, un reflex la care aderau fără rezerve şi
membrii cercului literar.4

Nu sunt însă singurele şi posibilele afinităţi elective dintre
Blaga şi cerchişti. Gustul pentru eseul filosofic sau pentru gîndul
gnomic, dar şi creaţia poetică sau dramaturgică se pot adăuga celor
de mai sus. E drept că filosoful Blaga nu a avut vreun urmaş meta-
fizic dintre cei ce i-au fost, aproape toţi, studenţi, mai puţin Ion D.
Sîrbu care i-a fost o vreme asistent la catedra de filosofie a culturii.
Important a fost însă interstiţiul petrecut de cerchişti alături de o
personalitate cu vocaţii paralele şi înrîurirea produsă, atîta cît a fost,
de gîndirea blagiană asupra performanţei lor culturale. Toate la un
loc dau sentimentul unei întîlniri admirabile, vorba lui Anton Dumi-
triu, dintre personalitatea accentuată a lui Blaga şi grupul valoros,
de densitate intelectuală al cerchiştilor. Fără să eludăm cumva şi
unele rezerve mai mult sau mai puţin voalate pe care unii cerchişti
le-au avut faţă de poezia şi filosofia lui Blaga, rezerve despre care s-
a scris pînă acum.

Receptarea lui Blaga în Revista Cercului Literar este însă po-
zitivă. Chiar în primul număr al publicaţiei, Ion Negoiţescu face cro-
nica opului Arca lui Noe (Ed. Dacia Traiană, 1944), unde încă de la
început arată că vrea să corecteze şi retuşeze judecata lui Camil Pe-
trescu despre teatrul blagian, cum că ar fi exclusiv poetic.5 Criticul
invocă în analiza sa „Tulburarea apelor”, „Cruciada copiilor”, „Avram
Iancu”, însă se concentrează mai mult asupra piesei în patru acte
„Arca lui Noe”.

Teatrul lui Blaga este mai mult decît unul poetic, el are şi
o specifică dialectică a ideilor, ceea ce-l face să aibă proprietăţi şi ori-
zont metafizice. Iar pentru a-şi echilibra comentariul, Negoiţescu se
detaşează critic de textul blagian. Lipseşte din teatrul lui Blaga,
spune criticul, structura psihologică a personajelor, conformaţia
morală corespunzătoare omului concret, cel tridimensional. Peste
„Arca lui Noe” nu „plutesc fervori mistice”, în schimb abundă feno-
menele magice, piesa fiind mai degrabă o creaţie mult mai aproape
de formaţia adîncă a autorului. 

Tot prezenţa lui Blaga în revista cerchiştilor înseamnă şi
publicarea unor fragmente din Discobolul (aforisme şi însemnări)6,
carte pe care filosoful o va tipări în chiar acel an (1945).

1 V. Radu Stanca, „Resurecţia baladei”, Revista Cercului Literar, an I, nr. 5, mai
1945, pp. 57-61.
2 V. Ion Negoiţescu, „Mişcarea de rezistenţă de la Sibiu”, Revista Cercului Lite-
rar, an I, nr. 3, martie 1945, pp. 78-79.
3 Ibidem.
4 Menţionăm aici, cumva aparte, atitudinea inadecvată pe care a avut-o mai
tîrziu Blaga faţă de Cioran prin pamfletul „Farsa originalităţii”, text apărut
postum (1962) şi care a generat varii comentarii.
5 V. Revista Cercului Literar, nr. 1, ian. 1945.
6 V. Revista Cercului Literar, nr. 2, febr. 1945. 
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Prima mea întâlnire cu Victor Iancu nu a fost o revelaţie,
aşa cum mă  aşteptam. Mi-a vorbit tatăl meu despre el ca despre o
personalitate de mare notorietate. Tata  studiase teologia la Sibiu şi
l-a cunoscut în anii studenţiei sale, dar în anii studenţiei mele era un
bătrânel cam ramolit, deşi avea doar 54-55 de ani. Mi-a fost foarte
uşor să-l abordez datorită asistentului său, Traian Liviu Birăescu,
care îl însoţea la toate cursurile şi adesea îi mai ducea şi geanta. I-
am transmis omagiile tatălui meu, nu pentru a primi o notă mai
mare la examenul de literatură universală, ci pentru a-i satisface in-
sistenţele tatălui. M-a întrebat unde locuiesc în Sibiu, dar pe atunci
locuiam într-un sat hunedorean. Părea bucuros că provenim amân-
doi din regiunea Hunedoara, dar  l-am suspectat că se prefăcea că-
şi aduce aminte de tata. Prin morga lui de profesor distins şi de
bună tradiţie nu reuşea să fie o figură carismatică. Cursurile lui erau
rare ori atractive, chiar şi atunci când ofereau informaţii picante.
Eram însă convins că vrea să aibă discipoli, că vrea să strângă în
jurul său numeroşi studenţi. Dorinţa acesta i-am observat-o prima
oară când, în 1964, spre sfârşitul  anului universitar, a murit Tudor
Vianu şi a ţinut un curs comemorativ dedicat marelui cărturar, după
care, pe fotoliile din holul universităţii timişorene, a discutat liber cu
mai mulţi studenţi despre relaţia lui cu Tudor Vianu şi despre dis-
punerea lui de a ne fi mentor. N-a prea reuşit. Doream dascăli cu ca-
rismă, aşa cum era G.I.Tohăneanu pe care îl ascultăm cu gura
căscată. Aşa cum am făcut şi când a vorbit şi el despre Tudor Vianu,
la îndemnul căruia a venit la Filologia din Timişoara. Discursul- ne-
crolog al lui Victor Iancu a fost doct, dar plictisitor, iar al lui G.I.Toh-
ăneanu, o îmbinare de sentimentalism şi erudiţie, dar fulminant.
Apoi am regretat însă că nu m-am apropiat mai mult de acest dascăl
al meu, chiar dacă nu mizam să-i fiu discipol. Îl vedeam ca un ho-
dorog pentru că nu am ştiut cu ce greutăţi s-a confruntat ca să
reuşească să traversese vremurile maştere din primii ani de „regim
democrat popular”.  Eram ignorant şi nici nu am luat în seamă apre-
cierile părintelui meu, dar împrietenindu-mă cu alt reputat dascăl al
meu, Deliu Petroiu, cu care discutam adesea despre „Cercul literar
de la Sibiu” şi despre „oamenii” lui, aflu că Victor Iancu a fost „ca o
lance” şi prezenţa lui activă i-au determinat pe cerchişti să spună că
fac parte dintre cei care “şi-au dobândit conştinţa de sine graţie cul-
turii” şi să considere, după formularea lui Ion Negoiţescu, că rolul
grupării sibiene este „de a face să urmeze civilizaţiei de împrumut
a românilor, o cultură euphorionistă“.  Am aflat că a fost profesorul
lui Ion Negoiţescu când acesta era elev de liceu la Cluj şi că a con-
trubuit substanţial la formarea criticului. Pseudonimul Damian Sil-
vestru de la Victor Iancu „i se trage” şi multe din eboşele viitorului
mare critic erau văzute mai întâi de Victor Iancu. Deliu Petroiu şi
apoi şi Eugen Todoran mi-au confirmat  faptul, pe care-l  bănuiam,
că Victor Iancu a fost prieten bun, nu doar cu Vianu, ci şi cu Lulu
Blaga şi i-a făcut şi pe studenţii grupării de la Sibiu să-l iubească pe
profesorul lor, poetul Lucian Blaga. Ceea ce se va dovedi mai târziu
prin ceea ce vor scrie Nicolae Balotă, Ion Negoiţescu, Ovidiu Cotruş,
dar, mai ales, profesorul meu Eugen Todoran despre Blaga. Victor
Iancu a fost un om cu orgolii, dar generos. Generozitatea lui se
putea  observa prin împrumuturile băneşti cu care-şi ajuta stude-
nţii, dar şi prin faptul că le-a sugerat cerchiştilor să-l intergreze, prin-
tre ei, la revista ce urmăreau s-o scoată, pe Wolf von Aichelburg,
care avea „complexe” după înfrângerea Germaniei, cu pseudonimul
Toma Ralet. Referitor la apropierea de Lucian Blaga, nu trebuie uitat

că Wolf von Aichelburg a transpus în limba germană, în mod ma-
gistral, o suită de poezii ale poetului şi sugestia şi îndemnul „ger-
manistului” Victor Iancu e trebuie excluse.

Din spusele lui Deliu Petroiu,
prezenţa activă a lui Victor Iancu i-a determinat pe cerchişti să
spună că fac parte dintre cei care “şi-au dobândit conştinţa de sine
graţie culturii” şi să creadă, aşa cum se exprima Ion Negoiţescu, că
rolul lor „e de a face să urmeze civilizaţiei de împrumut a românilor,
o cultură euphorionistă”. 
Victor Iancu nu e amintit printre membri de vază  ai Cercului Literar
de la Sibiu, deşi el este primul semnatar al fulminantului manifest
al acestui Cerc,  scrisoarea deschisă către Eugen Lovinescu, publi-
cată în cotidianul „Viaţa”, condus de Liviu Rebreanu.  

După ce am început să aflu
tot mai multe lucruri despte Victor Iancu şi am început să citesc stu-
diile ce le publica, destul de rar, de fapt, în revista „Orizont” şi în
„Analele universităţii”, am încercat să abordez  alte discuţii cu das-
călul meu. Datorită lui Deliu Petroiu, dascălul cu care-mi permi-
team, chiar din anul al II-lea de facultate, să ies la câte o agapă, am
făcut pasiune pentru Cercul Literar de la Sibiu şi în discuţiile cu Vic-
tor Iancu eram de acum „documentat”. Evocarea anilor de la Sibiu
îl întinera parcă. Zahariseala conferenţiarului ramolt - ce vorbea ore
întregi, până ne adormea în amfitiatre,  despre Schiller – dispărea
ca prin farmec când povestea cât de teribili erau membri Cercului
de la Sibiu şi spera „că toţi se vor afirma, rând pe rând, în curând”
şi „chiar şi Deliu, care este o capacitate, va erupe în literatură”. Asta
o spunea după o şedinţă a cenaclului studenţesc „Pavel Dan” la care
a fost invitat. A vorbit cenacliştilor timişoreni despre procesul de
creaţie artistică, cu gândul la cerchiştii din alte timpuri de la Sibiu.
Ţineam în cotidianul judeţean din Timişoara, „Drapelul roşu”, cro-
nica de cenaclu şi am consemnat, în nr. 6841, din 5 ianuarie 1967,
prezenţa lui între membri de la, celebru de acum, cenaclul „Pavel
Dan”. 

Cornel Ungureanu a spus că „Victor Iancu a fost un per-
sonaj absolut minunat” şi în dau perfectă dreptate împrumutând
sintagma cu care-l defineşte în titlul acestor însemnări. Despre Vic-
tor Iancu nu se poate realiza un studiu fără să se ţină seama de con-
tribuţia distinsului critic şi istoric literar  – şi el fost student al său,
dar  mult mai destoinic – la „relansarea”, post mortem, dacă se
poate spune aşa, al primului semnatar al manifestului de la Sibiu, a
celui care a modelat, în mare măsură, ideologia cerchistă. Cornel
Ungureanu a încercat să-l scoată din „penumbră”, dedicându-i stu-
dii competente prin „Victor Iancu sau timpul neşansei” şi prima
parte a volumului „Despre Cercul literar de la Sibiu – intervalul ti-
mişorean” (Editura Universităţii de Vest, 2004), publicându-i o parte
interesantă din corespondenţa,  tipărindu-i câteva ediţii din cărţile
sale. 

Într-un interviu de acum câţiva ani Cornel Ungureanu re-
greta că încercările lui  nu au atras prea  mult atenţia asupra „per-
sonajului absolut minunat” şi că  nimeni nu mai vorbește despre el.
Ediţia din acest an a Simpozionului Naţional „Actualitatea Cercului
Literar de la Sibiu (a XV-a) a încercat să-l contrazică pe reputatul cri-
tic pentru că „a scos în faţă”, dintre „marginalii” cercului,  pe Victor
Iancu. Strădania însă nu anihilează întrebarea dacă şi postum acest
strălucit cărturat şi minunat personaj rămâne în continuare într-un
timp al neşansei.   

SSiillvviiuu  GGuuggaa
Victor Iancu, un personaj absolut minunat
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Rolul lui Henri Jacquier privitor la fiinţarea și creșterea Cer-
cului Literar de la Sibiu n-a fost niciodată îndestul luat în conside-
rare și apreciat. Credem că, alături de Lucian Blaga, profesorul și
scriitorul francez stabilit la Cluj (născut la Grenoble în 1900, în zori
de veac douăzeci, mort la Cluj, în 1980), unde a funcţionat ca profe-
sor la Universitatea napocensă aproape întreaga carieră (desigur,
și asta e important pentru chestiunea noastră de acum, între 1943
și 1945 aflată în refugiu la Sibiu), Henri Jacquier a fost nu doar un
participant între alţii la mișcarea literară sibiană însufleţită de Radu
Stanca și Ion Negoiţescu, ci este chiar un adevărat mentor pentru ti-
nerii Societăţii studenţești Octavian Goga (președintele acesteia era
Blaga), transformată, prin regrupări și afinităţi, în Cercul Literar. Un
mentor de o calitate intelectuală desăvârșită, de o mare cultură și
de o bonomie cum nu se poate mai franţuzească, aspecte care i-au
impresionat profund pe tinerii învăţăcei de la Sibiu, și care, în doar
câţiva ani, au devenit scriitori în toată puterea cuvântului. Dar rolul
lui Jaquier reiese cel mai bine chiar din cuvintele sale, de exemplu,
din „Lucian Blaga și tineretul. Amintiri” (citatele sunt din „Henri Ja-
quier – Babel, Mit viu”, volumul editat și comentat de Mircea Muthu,
Ed. Dacia, 1991, singura apariţie editorială, postumă cum se vede, a
profesorului de la Cluj): „Ne aflam pe atunci la Sibiu, unde se refu-
giase Universitatea noastră. Între 13 iunie 1943 și vara lui 1945, cînd
am putut în sfârșit să ne întoarcem la Cluj, au avut loc – în primele
săptămâni la Ion Negoiţescu, pe urmă la noi acasă, o dată sau de
două ori pe săptămână – cenaclurile tinerilor scriitori grupaţi sub
modesta denumire de Cerc Literar.” Într-adevăr, primele ședinţe au
avut loc la Negoiţescu acasă, adică pe strada Mitropoliei nr. 12

IIooaann  RRaadduu  VVăăccăărreessccuu
Henri Jacquier și Cercul Literar de la Sibiu

(unde, în 1945, și-a avut „redacţia” Revista Cercului Literar), iar apoi
la Jacquier acasă, unde era mai mult spaţiu, pe strada Avram Iancu
nr. 9 (undeva între Piaţa Mare a Sibiului și Biserica Ursulinelor).
Amintirile lui Jacquier legate de aceste întîlniri sunt delicioase într-
adevăr: „La ședinţele Cercului, mai ales la Sibiu, Lucian Blaga a luat
parte cu o punctualitate exemplară. [...] De obicei, maestrul venea
la cenacluri însoţit de d-șoara Dorly, pe atunci elevă de liceu. Tex-
tele citite și discutate se menţineau în limitale decenţei obișnuite;
uneori însă câte un scriitor citea o pagină mai îndrăzneaţă. În ase-
menea împrejurări prezenţa tinerei fete punea gazdei – soţiei mele
– o problemă delicată: gazda socotea atunci că este foarte urgent să
arate tinerei niște stampe japoneze în odaia vecină. Tatăl schiţa un
zâmbet amuzat. Erau întotdeauna invitate la ședinţe muzele cer-
chiștilor, mai multe domnișoare românce sau, câteodată, săsoaice,
toate mai fermecătoare unele decât altele: mărturisesc că ele re-
zistau curajos la șocul citirilor prea realiste și nu resimţeau nevoia
de-a se eschiva.” Și din aceeași pagină de frumoase amintiri depă-
nate de profesorul franco – român, iată un pasaj care lămurește,
credem, odată pentru totdeauna relaţia mult-discutată dintre Blaga
și cerchiști: „Atitudinea sa exprima fără-ndoială o mare atenţie to-
tală concentrată în simpatie și înţelegere. Era prins de ceea ce se
spunea înaintea lui și această dovadă de interes era un semn in-
comparabil de preţuire, o puternică încurajare pentru acest tineret,
care de altfel nu gândea ca el în toate privinţale: desigur, Lucian
Blaga era în ochii cerchiștilor un maestru necontestat, un prinţ al
spiritului, un foarte mare poet și totodată ultimul din marii gnos-
tici; dar ar fi greșit să credem că era magistrul lor, domnind peste
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toate convingerile lor. Niciodată, de altfel, Lucian Blaga nu a încer-
cat să se prezinte ca șef al Cercului Literar, șeful adevărat, spiritus
rector, era mai curând Radu Stanca, ajutat de I. Negoiţescu; dar nici
nu știu dacă e corect să vorbesc de „șef”: Cercul a fost un fel de de-
mocraţie spirituală în care dominase egalitatea în drepturi.” 

Rolul lui Henri Jacquier în cadrul tinerei mișcări literare din
Sibiul anilor războiului reiese însă cel mai bine din cele câteva pagini
epistolare datorate lui Radu Stanca. Este vorba de două scrisori
adresate de poetul și dramaturgul sibian profesorului Jacquier, ime-
diat după întoarcerea acestuia la Cluj, în vreme ce Stanca rămânea
într-un incert Sibiu, în toamna lui 1945: „Sunt, ca ultimul mohican,
înconjurat numai de reminiscenţe. Sibiul, atât de prietenos până
dăunăzi, îmi insuflă o inamiciţie groaznică și mă simt la fel de stin-
gher, cum probabil trebuie să se simtă un mort, întâmplător uitat,
într-un cimitir evacuat și transformat într-o grădină de zarzavaturi.
Dacă ies în cetate, nu întîlnesc nici un pas cunoscut. Dacă poposesc
pe bancheta Bufniţei” (Bufniţa era localul preferat al cerchiștilor,
aflat chiar pe bretter, pe corso care va să zică, strada Nicolae Băl-
cescu de azi, loc unde, nu pierd prilejul unor reminiscenţe, la rându-
mi, niște tineri, trei decenii mai târziu, asociaţi în Societatea literară
„Radu Stanca”, au lustruit aceleași „banchete” de catifea, uneori în-
soţiţi discret de M. Ivănescu), „spectacolul jalnic al decrepitidinii
noului Sibiu, mă umple de o jalnică misericordie. Dacă trec, pentru
împrospătare, prin dreptul locuinţei Dvoastră din Avram Iancu, în-
cerc sentimentul ciudat al unui bigot care revenind să viziteze tem-
plul în care s-a iniţiat, dă peste un dispensar cu miros de hală de
carne.” Sau despre atmosfera „cenaclurilor” din Avrem Iancu: „Sen-
timentul acela de optimă eliberare intelectuală, vraja aceia inexpri-
mabilă pe care o iradiau rafturile bibliotecii, familiaritatea aceia
directă pe care o comunicau fotoliile (câte observaţii interesante au
rămas închise în ele!), în fine, starea aceia fluidă, imponderabilă,
care mă străbătea de cum intram, mi se părea o amintire a altui
timp, nu demult scurs, dar pentru totdeauna.” Și nu-i vorba aici, în
aceste sensibile rânduri stanciene, doar despre atmosfera cenaclu-
rilor din casa lui Jacquier, ci și despre o magie care numai atunci la
Sibiu, în acele împrejurări, a fost vie, ca atare, discuţia despre un
Cerc Literar în altă parte și-n alte vremuri decât cele care au fost,
sub astre, la Sibiu, e caducă. Dar iată cum îl descrie Radu Stanca pe
profesor, model nu doar de intelectual autentic ci și de om de o stră-
lucită calitate sufletească: „M-am simţit iarăși alături de Dvs., în far-
mecul pur pe care îl răspândeaţi, în aerul de mare liniște spirituală
pe care știaţi să-l insuflaţi fiecărui cuvânt, fiecărui gest, fiinţă trăi-
toare exclusiv în bucuriile și libertăţile pe care le dă mintea. [...] E în
felul Dvs. de-a fi un nu știu ce care-ţi provoacă o stare de continuă
spiritualizare, chiar cu prilejul celei mai comune noutăţi împăr-
tășite. Un catalizator dacă vreţi interior – care-ţi permite libertăţile
cele mai îndrăzneţe, ca și timidităţile cele mai înfrânate.” Iar mai de-
parte în rândurile lui Radu Stanca descoperim, incredibil, la doar câ-
teva luni după ce aventura spirituală sibiană se încheiase
(scrisoarea este din decembrie 1945!), probabil cea mai subtilă des-
criere a spiritului cerchist, dar și imaginea „paradisului pierdut” și de
neregăsit altundeva și altcândva: „Adeseori, în cenaclu, mi-am pus
întrebarea: ce fel de stări trebuie să încerce cei ce puneau piciorul
prima dată acolo? Pentru că, dacă erau identice cu ale mele, atunci
nu-mi mai putem explica greutatea cu care se acomodau spiritului
cerchist. Iar dacă nu, îmi era cu neputinţă să înţeleg pentru ce totuși
își permiteau anume ieșiri, surprinzătoare în îndreznelile lor. Expli-
caţia, o înţeleg acum, era în atmosfera aceia specială pe care o
aveau cenaclurile noastre, lipsa unui dogmatism care să impună li-
mitele, pe de alta prezenţa invizibilă, dar ineluctabilă, a sancţiunii.
Îmbinarea unică, de fineţe franţuzească pe care o aduceaţi Dvoastră
și de balcanism violent, pe careo aduceam noi, dădeau cercului un
stil ce intimida și încuraja în același timp. E și aici poate una din ex-

plicaţiile greutăţii de a deveni cerchist. În acest joc dilematic dintre
clasic și baroc, ce putea să pară unora un simplu exhibiţionism, dar
care nu era și nu este în fond altceva decât ecoul marei, sublimei,
inegalabilei libertăţi, pe care astăzi o caută atâţi fără să o cunoască.
Și aceasta, așa cum o cunoaștem noi, vi se datorește din plin. Iar
dacă Cercul va înscrie vreodată un moment în istoria literaturii
noastre, nu se va putea înţelege spiritul lui, dacă nu se va privi, în
primul rând spiritul pur pe care, prin Dvoastră, l-a manifestat între-
gul nostru cenaclu. Bineînţeles când spun pur, sunt departe de înţe-
lesul gratuit (ce oribilă noţiune), pe care acest cuvânt l-ar putea
implica. Ci mă gândesc, mai ales, la înţelesul de bun simţ pe care pu-
ritatea cercului (nu purismul), în bun cartezian ce e, îl cultivă ca
prima și ultima condiţie a existenţei sale.” 

În epocă, expresia directă și, totodată, cea mai pregnantă
a Cercului a fost, desigur, Revista Cercului Literar, devenită apoi, re-
pede, ca și Cercul în sine, legendă. După cum se știe, revista a apă-
rut în doar opt numere, între ianuarie și august 1945, ultima apariţie
fiind număr triplu, iunie – august (6 – 8). Henri Jacquier este dintre
puţinii colaboratori, cerchiști sau nu, care au publicat în fiecare din-
tre numerele revistei sibiene (care avea înscris pe copertă un sin-
gur redactor, I. Negoiţescu). Și nu e destul, pentru că Jacquier a fost
unul dintre cei care s-a zbătut pentru obţinerea banilor necesari ti-
păririi revistei, aceasta apărând cu sprijinul financiar al unor sibieni
cu dare de mână, membri ai comunităţii intelectuale (în acele vre-
muri medicii, bancherii și avocaţii erau intelectuali!) din magicul
burg: „colindând pe la băncile din localitate, pe la medici” (vezi „La
întâlnirea a două culturi”, în volumul amintit, îngrijit de Mircea
Muthu). Cu privire la colaborarea sa la Revista Cercului Literar, cre-
dem că trecerea în revistă a articolelor profesorului francez deve-
nit român este pe deplin îndreptăţită. Astfel, în nr. 1, cel din ianuarie
1945, Jacquier publică masiv: cronici la trei antologii de poezie fran-
ceză, apărute în acei ani în Franţa, alcătuite de Marcel Arland, Do-
minique Aury și Kleber Haedens, iar la rubrica „Cronica artelor
minore” o cronică la cartea despre Paris a lui C. Petrescu-Ercea. În
aceste cronici, ca, de altfel, în toate colaborările sale la revistă, Jac-
quier își demonstrează pe deplin uriașa cultură (nu doar literară, el
fiind și matematician și lingvist), spiritul de fineţe, logica impecabilă
și supleţea demonstraţiei, în cel mai bun spirit critic, model de
urmat pentru tinerii ”balcanici” de pe stradelele Sibiului și de pe
”banchetele” Bufniţei. E de amintit aici și faptul că Jacquier a lucrat
în epocă la o antologie de poezie românească (a făcut traduceri din
Eminescu, Bacovia, Blaga, Arghezi, Ion Barbu) care să apară în Fra-
nţa. Din păcate aceasta nu a apărut niciodată, din motive lesne de
înţeles, iar traducerile sale se află, se pare, încă în manuscris. În nr.
2 al Revistei Cercului Literar, Jacquier publică două cronici masive,
una la cartea despre Bergson scrisă de Albert Béguin și P. Thevenaz,
cealaltă, doctă și pe drept laudativă, la „Gramatica limbii române” a
lui Al. Rosetti, tocmai apărută. În numărul din martie, Jacquier re-
vine la Dominique Aury, de data aceasta cu privire la o antologie de
poezie religioasă franceză. În aprilie, ne atrage atenţia, după ce citim
cu încântare despre „Devalorizarea decorativului” (la „Cronica arte-
lor minore”), eseul consistent despre Gerard Manley Hopkins, ma-
rele poet englez redescoperit în lumea anglo-saxonă abia în primele
decenii ale secolului douăzeci (interesant pentru noi este și faptul că
Hopkins, spirit înalt, om cu mari probleme de natură fizică și meta-
fizică a trăit, straniu, între 1844 și 1889). Era pentru prima dată când
Hopkins apărea în prim plan în cadrul destul de îngust al culturii
noastre literare din acea vreme, cultură care, mai mult, era apro-
piată de cultura franceză sau de cea germană (și chiar și cerchiștii
cam pe aici de învârteau), cultura literară anglo-saxonă fiind cvasi-
necunoscută (probabil cea mai cunoscută era Pearl Buck, un fel de
Sandra Brown din perioada interbelică!). Și iată că Jacquier nu vine
în RCL cu orice, ci cu unul dintre marii poeţi de limbă engleză. În
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mai, Jacquier scrie despre atmosferă, undeva între pictură și poezie
și își manifestă iarăși interesul pentru limba română, prin cronica la
„Stilistica limbii române” a lui Iorgu Iordan. În nr. 6 – 8 (iunie – au-
gust 1945), cântec al lebădă al cerchiștilor la Sibiu, profesorul fran-
cez (căsătorit cu o româncă, rămas întreaga viaţă în România,
devenit, cum scrie Mircea Muthu, „fiu spiritual al naţiunii române)
publică partea a doua a eseului despre Hopkins, încercând aici chiar
și o traducere în română (prima, la noi, după părerea noastră), a
unui poem de Hopkins. Și nu un poem oarecare, ci unul dintre cele
mai faimoase ale poetului englez, Pied Beauty („Frumuseţe tărcată”),
poem care, îmi place să cred, era dintre poeziile favorite ale lui Jac-
quier, nu de alta, dar cred că-i reprezintă perfect spiritul liber, des-
chis, viu, dar în cadrul cartezian al unei grădini franţuzești. Îl
reproduc aici, și pentru a demonstra teoria legată de traduceri a lui
Jacquier, în sensul că, în cazul acestui poem, el ne oferă o traducere
„operă de artă”, bazată pe stăpânirea desăvârșită a ambelor limbi,
precum și găsirea celor mai bune echivalenţe, în nuanţele cele mai
subtile sau imponderabile, mai ales în cazul „poematemelor”, adică
acele nuclee lingvistice adeseori de nedefinit. Iată traducerea lui Jac-
quier: 

„Slavă lui Dumnezeu pentru lucrurile împestriţate, 
Pentru cerul în două culori, ca vaca murgă și albă, 
Pentru petele roze de pe păstrăvul ce lunecă, 
Toamna castanelor, jăratic prin răcoare... 
...Tot ce este contrast, original, straniu, 
Nestatornic, pestriţ (de ce, cine știe?), 
Sprinten și încet, dulce și acru, fulger și umbră, 
Tată ne-o dăruiește, a cărui frumuseţe nu se schimbă: 
Lăudaţi-l!” 

În același număr triplu al RCL, Jacquier mai publică și deli-
ciosul „Pseudo-gastronomicus”, precum și o notă la moartea lui Va-
léry. Reţinem, iată, de aici, această definiţie antologică: „Franţa este
naţiunea cea mai misterioasă din lume, dar și cea mai deschisă.” 

Nu putem încheia aceste rânduri despre Henri Jacquier
fără să amintim măcar alte două texte definitorii ale acestuia, apă-
rute în volumul amintit. În primul rînd este vorba de superba
„Lauda limbii române”, un scurt dar extrem de pregnant excurs pri-
vitor la valenţele de excepţie ale limbii noastre (să nu uităm că Jac-
quier și-a dat doctoratul cu Rosetti și Iordan, cu o teză despre
împrumuturile lingvistice și sistemul fonetic românesc comparativ
cu cel francez). Și măcar acest citat ar fi bine să ne reţină atenţia:
„limba română a știut să ferească toate valorile sale concrete: cu-
cerind forţa de expresie analitică și abstractă a unei limbi ca fran-
ceza, româna și-a păstrat toată puterea ei primitivă de evocare
concretă a realităţii, prin care se apropie de unele limbi cu structură
mai arhaică. Această politică fericită a limbii a permis românului să
se nască poet mai departe, și poeţilor să încerce experienţele cele
mai îndrăzneţe cu deplin succes. 

Al doilea text e cel numit „Toamnă transilvană” și e de fapt
un extraordinar poem în proză despre transfigurarea de toamnă a
Ardealului: „Dar în zadar pândesc: niciodată n-am izbutit să prind
clipa când se ivește fenomenul acesta grandios. De mai multe zile îl
vestea o anumită calitate a luminii; aerul, călduţ încă, căpătase ca
o dulceaţă de miere, să-l mesteci, nu să-l sorbi; și deodată, într-o
seară senină, o boare aproape nesimţită s-a furișat de la miază-
noapte: a doua zi, când te scoli, vezi cum creștetul pădurii a fost
atins de bagheta magică. [...] Dar spune-mi, voluptos Aristippe, în-
scris-ai pe tabula ta, a tuturor plăcerilor de pe pământ, în locul pe
care-l merită, această profundă bucurie hărăzită de an, timp de mai
multe săptămâni, care este toamna transilvană?” 



DDuummiittrruu  CChhiiooaarruu
Wolf Aichelburg şi Cercul Literar

Wolf Aichelburg a fost cel mai apropiat scriitor german de
Cercul Literar. Deşi mai vîrstnic (n. 1912) şi format deja ca scriitor
faţă de studenţii cerchişti, prezenţa lui, ca şi a unor profesori uni-
versitari străini, italianul Umberto Ciancialo şi francezul Henri Jac-
quier, în casa căruia se desfăşura cenaclul, indică europenismul și
cosmopolitismul Cercului Literar. Wolf Aichelburg era un poliglot cu
studii de germanistică la Cluj şi de romanistică la Dijon în Franţa, şi
o personalitate artistică complexă, poet, prozator, dramaturg, eseist
şi traducător, dar şi muzician şi pictor. Într-o scrisoare adresată,
după anii de detenţie la care a fost condamnat de regimul comu-
nist, poetului Ştefan Aug. Doinaş, prieten de o viaţă şi traducător al
poeziilor sale în limba română, Wolf Aichelburg se autodefinea ca
estet în spirit cerchist: „Tipologic sînt un estet. Prisma estetică este
cea care prevalează. Dar niciodată nu am căzut în eroarea să cred că
esteticul ar fi ţelul suprem, rostul culturii sau sensul existenţei. Pen-
tru mine, a fi artist este şi o condiţie biologică, o apartenenţă în-
tîmplătoare la un anumit grup de oameni (profesionişti activi sau
nu), dar nu un semn distinctiv esenţial într-o scară de valori a ome-
nescului”, dar mai degrabă în sesul transesteticului adoptat de cer-
chişti în perioada euphorionistă, implicînd o anumită distanţă faţă
de autonomia esteticului, organic legat de celelalte valori umane şi
culturale. 

Wolf Aichelburg a debutat în ziarul sibian Siebenbürgisch –
Deutsches Tageblatt şi s-a manifestat, în anii interbelici, ca scriitor
de limbă germană, publicînd eseuri şi recenzii în special în revista
Klingsor din Braşov. În anii celui de-al doilea război mondial, el a scris
şi eseuri în limba română, publicate în Revista Fundaţiilor Regale şi în
Revista Cercului Literar, apărute postum în volum, cu titlul CCrriizzaa  ssuu--
fflleettuulluuii  mmooddeerrnn  îînn  ppooeezziiee  şşii  aallttee  ssccrriieerrii  rroommâânneeşşttii (Ed. Eikon, 2010),
îngrijit de poeţii clujeni Dan Damaschin şi Ioan Milea. 

Wolf Aichelburg a publicat trei eseuri în Revista Cercului Li-
terar cu pseudonimul Toma Ralet. Primul eseu, UUnn  mmaaeessttrruu  aall  ccrriittii--
cciiii  eesstteettiiccee, apărut în nr. 3 al revistei, se referă la criticul german
Friedrich Gundolf în opera căruia – observă eseistul – „găsim limi-
tele şi posiblităţile criticului literar” şi, adaug eu, ale criticii estetice
susţinută de prietenii săi cerchişti în tradiţia lui Maiorescu şi a lui
Lovinescu. 

CCrriizzaa  ssuufflleettuulluuii  mmooddeerrnn  îînn  ppooeezziiee a fost al doilea dintre
cele trei eseuri, apărut în nr. 4 al Revista Cercului Literar, în care Wolf
Aichelburg deosebeşte teoretic între „latura materială, meşteşugul”
şi „latura metafizică, destinul ei”, ajungînd la concluzia că, în epoca
respectivă, poezia trece printr-o „criză metafizică”. Această criză a
fost marcată, în istoria poeziei, de Arthur Rimbaud, „tînărul mag al
cuvîntului” care, la sfîrşitul secolului al XIX-lea, „îşi zdrobeşte lira şi
fuge, fuge de rezonanţa coardelor sparte pînă departe, pe o coastă
aridă unde devine negustor”. Modernul Orfeu se îndoieşte astfel de
destinul său şi al poeziei de a preamări, în tradiţia strămoşului mitic,

lumea. Criza marcată de radicalismul lui Rimbaud a continuat prin
poezia ermetică a lui Stéphane Mallarmé  şi în secolul XX prin avan-
garde, dar şi la mari poeţi dintre care Aichelburg se referă critic la
Paul Valéry, Eugenio Montale şi T.S.Eliot, care „se izbesc de limitele
verbului”, înlocuind preamărirea orfică cu negaţia narcisiacă a lumii
şi a poeziei, pînă la „amuţire”.

Soluţia la această criză constă, pentru Wolf Aichelburg, în
resurecţia poeziei orfice. Concepţia creatoare şi poezia sa se înscriu
în această tradiţie orfică a poeziei ca preamărire a existenţei, re-
prezentată de germanii Hölderlin, „poetul entuziasmului”, şi Rilke,
numit într-un eseu apărut în revista Secolul 20 „poetul inexprimabi-
lului”, dar şi de românii Eminescu şi Blaga, pe care i-a tradus în ger-
mană. Sensul orfic al poeziei – afirmă Wolf Aichelburg reformulînd
eseistic celebrul vers al lui Rilke din EElleeggiiaa  DDuuiinneezzăă  aa  99--aa: „Nu e oare
asta, ce vrei, pămîntule: să renaşti în noi, invizibil?” –  constă într-un
proces de transfigurare a existenţei, în care „materia oarbă, cea mai
densă, pămîntul, poate fi el însuşi mîntuit, transformîndu-se în in-
teriorul sufletului omenesc în suflet, substanţa cea mai transpa-
rentă. Acesta e drumul preamăririi”.

Ultimul eseu, DDeesspprree  pprreeţţiioozziittaattee  îînn  ppooeezziiee, apărut în nr. 6,
de altfel şi ultimul număr al Revistei Cercului Literar, vine în comple-
tarea CCrriizzeeii  ssuufflleettuulluuii  mmooddeerrnn  îînn  ppooeezziiee prin analogia pe care o face
între poezia ermetică modernă şi poezia preţioasă din epoca baro-
cului secolelor XVI şi XVII. Pornind de la premisa că „preţiozitatea în
artă e mai totdeauna semnul unei oboseli”, eseistul constată că
această oboseală caracteristică decadenţei provine din „cultul fru-
mosului” care devine „fermentul de descompunere a impulsului
creator”, „o înstrăinare de la adevăratele izvoare ale creaţiei”. Poe-
zia ermetică modernă îşi trage însă originea din „distincţia mate-
rialistă dintre poezie şi proză”, pe care Mallarmé  o face în eseul
MMuuzziiccăă  şşii  ppooeezziiee. Wolf Aichelburg sintetizează ideile poetului fran-
cez, deosebind între poezie, ca „limba curentă a mitului”, înrudită
prin efectul de a „încînta” cititorul cu „magia creatoare”, şi proză,
care se reduce la comunicare într-un limbaj „cu caracter de valoare
de schimb”. El observă însă critic că poezia ermetică se distanţează
de firescul poeziei lirice prin impersonalizarea artistică ce creează
„un fel de paradisuri artificiale verbale”, mizînd pe ascunderea sen-
sului transmis prin sugestie şi nu pe comunicare.

Eseistul combate, de asemenea, teoria mallarmeană des-
pre relaţia artificială dintre poezie şi muzică, provenită din lăsarea
iniţiativei limbajului de a produce noi sensuri obscurizate prin aso-
cierea cuvintelor după un principiu muzical, considerînd că această
relaţie trebuie să fie organică, ivită din „concurenţa armonioasă din-
tre ideea poetică şi muzicalitatea limbii”. Pentru Wolf Aichelburg,
versul nu este un preţios „cristal închis”, ci înseamnă „undă, bătaie
de puls a unui curent ideal sonor”. Căci adevărata mare poezie a
fost/ este, în concluzia eseului său, „vibraţia emotivă centrală orga-
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nizatoare implacabilă a tuturor aspectelor materiale constitutive”.
Altfel spus, o poezie a inimii, „sărbătoare a sentimentului”, ca să în-
trebuinţăm expresia lui Rilke, împotriva „sărbătorii intelectului” lui
Valéry, dar „poezie pură”, în sensul acestuia din urmă, împotriva
poeziei ermetice a lui Mallarmé.

În continuarea comentariilor asupra eseurilor publicate
de acest „gînditor aplicat al fenomenului poetic”, cum îl caracteri-
zează succint criticul Ion Negoiţescu în prefaţa antologiei de autor
LLuummiinnăă  ddiinn  UUmmbbrriiaa (Ed. Kriterion, 1979), am să ilustrez prin cîteva
poezii şi scurte glosări critice concordanţa dintre dintre gîndire şi
creaţie în opera lui Wolf Aichelburg. Amintesc înainte că, în Româ-
nia, el a publicat, după eliberarea din închisorile comuniste, volu-
mele de versuri: HHeerrbbeerrggeenn  iimm  WWiinndd  (Hanuri în vînt), Literaturvelag,
1969, şi VVeerrggeesssseenneerr  GGaasstt (Oaspete uitat), Ed. Dacia, 1973. O selec-
ţie din aceste volume a apărut în 1975, la editura Albatros, în colec-
ţia „Cele mai frumoase poezii”, ediţie bilingvă în care traducerile
sunt făcute de Ştefan Aug. Doinaş şi Horia Stanca, iar în 1996, la edi-
tura Hermann din Sibiu, o altă antologie bilingvă, cuprinzînd şi tra-
duceri din volumele publicate de Wolf Aichelburg, după ce a emigrat
în Germania, la edituri occidentale, realizate de Dan Dănilă. O poe-
zie orfică modernă în sensul în care a fost cultivată de Rilke şi Valéry,
„recuperat” ca model, prin celebrarea lumii, prin interiorizarea lu-
crurilor şi spiritualizarea trăirii, prin plasticaizarea imaginilor şi ar-
monia muzicală a versurilor, pe care traducătorii le-au transpus cît
se poate de fidel în româneşte.

Wolf Aichelburg caută să descopere, dincolo de aparenţa
materială a lucrurilor, sensul lor spiritual. Prin interiorizarea lor, lu-
crurile devin – remarcă Doinaş în prefaţa antologiei bilingve – „chi-
puri sub care se ascund tîlcurile existenţei”, tot atîtea chipuri ale
omului care „citind Natura, îşi citeşte propriul său destin”. Astfel, în
poezia CChhiippaarroossuull, arborele exotic este invocat ca un alter-ego al
poetului, descris într-un evantai de comparaţii şi metafore:

„Tu, chiparos, în rece-azur pierdut,
ca o coloană lîngă drum iscată,
fără de fraţi şi roade, şi tăcut,
nu-i vis să-ţi stingă plînsul niciodată.

Din bronz ţi-e trunchiul; negru, uneori,
doar turnul acelor în vînt recade,
se face sumbru ca un bulgăre de nori,
e ca o mantă-n jurul unei spade.

Credinţa te-a-nălţat. Înspre tărie
abrupt ţîşneşti din propriul tău amar.
Acum eşti dur şi plin de semeţie,
lance muiată-ntr-un izvor de har.

Eşti muntele, eşti solitara pace,
norii te cred arătătorul lor.
Foşnind aprins, în tine timpul tace,
se vindecă, tu – cel atottăinuitor”,

la fel ca în poezia OOgglliinnddaa, unde personificarea oglinzii sugerează
existenţa unui dublu metafizic/ spiritual al omului:

„Prinsă-n scrisa vremii încurcate
stă pecetea tainei, licărinda,
monograma de eternitate,
prag deschis, fără intrări, oglinda.

Negrăit, cu ochii-ţi pipăi faţa,
te-nfiori deodată, ca orbit.
ci-nlăuntru-abia te-ai răsucit,
cauţi luciul, nu-ţi doreşti viaţa.

Între tine şi-o răsfrîngere obscură,
pui un zîmbet, al sprîncenei joc,
îţi revii, te linişteşti la loc
numai cînd nesigurul te fură.

Tot ce-i mai străin îţi dă privirea.
Nu mai vrei să vezi; rămîne doar
ca-n vremelnicie tu, fugar,
să-ţi găseşti bîrlogul tău, gîndirea”.

Tot orfică este în poezia lui Wolf Aichelburg relaţia dintre
cuvînt şi tăcere. Dintr-o scrisoare pe care Aichelburg i-a adresat-o,
Doinaş reproduce aceste profunde şi memorabile reflecţii: „Poetul
creează măşti. Măşti ce se potrivesc adevărului? Nu putem şti. (...)
Domeniul poetului nu e însă cuvîntul, ci tăcerea. Din tăcere îşi ex-
trage el seva şi nu din limbaj. Experienţele poetului cu tăcerea sunt
cele decisive în cariera sa artistică”, în care epistolierul identifică
originea poeziei în tăcerea unirii mistice cu zeul, Apollo în cazul lui
Wolf Aichelburg, un poet apolinic în tradiţia orfică, cuvintele fiind
doar, ca să folosesc expresia traducătorului său din titlul unei cărţi
de eseuri, „măştile adevărului poetic”, asupra cărora meditează in-
terogativ în poezia intitulată chiar CCuuvviinntteellee:

„Cuvintele – ce singur m-au lăsat!
Merg mai departe-n limpezime mută.
N-aştept pe nimeni. Nimeni nu m-ajută
la drum. Întunecimilor sînt dat.

Ce-i graiul, în această vastă colindare?
Şi care limbă-ar fi ajuns-o pe a mea,
Care, înstrăinîndu-şi gîndul, surîdea
cînd eu de-abia puneam o întrebare?

Nici semn, nici nume n-am să dau: deşartă
stă preajma toată, vraf, în jurul meu.
Chiar trecerea e un prezent mereu.
Pe mut, de sine, cine să-l despartă?

Chiar sunetele-au încetat să sune.
Mai propriu e un zvon neauzit.
Cînd toate dorm, nu mai sînt stînjenit.
Încet se vor înstrăina de mine”.

Orfismul este, încă din antichitatea greacă, semnul elitei/
aristocraţiei spirituale, impopular, dacă nu chiar inadecvat epocii
noastre postmoderne, a democratizării totale a artei. Şi totuşi, me-
sajul orfic al poeziei lui Wolf Aichelburg, care respinge ermetismul
şi pledează pentru deschidere/ comunicare cu cititorul, încearcă să
(re)amintească adevăratele, eternele valori umane. „Oaspete uitat”
al cititorilor de azi, germani şi români, Wolf Aichelburg  merită re-
descoperit în toată diversitatea şi complexitatea personalităţii sale
de aristocrat al culturii. 

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

113 / 2017



În orizontul Cercului Literar intrase sporadic omul de litere
Rainer Biemel, scriitor, traducător, editor.1

Trebuie precizat (cu risc de a greşi): Rainer Biemel era per-
ceput probabil doar în perioada post-Cerc, după 1945, şi numai de
unii Cerchişti, poate chiar de unul singur, Radu Stanca. E posibil să
văd prea îngust legăturile lui Rainer Biemel cu Sibiul cultural şi lite-
rar. 

Cert prin atestare documentară este însă un fapt, anume:
Biemel fusese în anul 1946 la Sibiu, iar prin mijlocirea lui Wolf von
Aichelburg făcuse cunoştinţă şi cu Radu Stanca. Acesta relatează, la
8 septembrie 1946, lui Ion Negoiţescu, aflat la Cluj: 

„Biemel e o figură destul de simpatică, deşi e atât de fran-
ţuzit încît te supără. Ori de cîte ori am încercat să înjgheb cu el o
conversaţie despre literatura germană, a părut plictisit şi neintere-
sat. În schimb, nu mai prididea cu Parisul şi cu Franţa. Însuşi Jac-
quier s-ar simţi jenat în faţa unei atari explozii celtofile.”2

Cine era acest literat franţuzit? 
Aparţinuse unei generaţii mai vârstnice decât membrii

Cercului – fusese născut în anul 1910 la Braşov. Un muzician la Bra-
şov, Samuel Biemel, violoncelist, membru al formaţiilor filarmonice
din localitate, avuse mai mulţi descendenţi, iar doi deveniseră mai
cunoscuţi, Rainer Biemel şi mai tânărul Walter Biemel (născut în
anul 1918), primul orientat asupra literaturii, cel de al doilea preo-
cupat de filozofie. 

Filozoful Walter Biemel iese din cadrul tematic al Simpo-
zionului dedicat Cercului Literar de la Sibiu, el plecase deja în anul
1942 în Germania (după studii de filozofie, psihologie şi istoria artei
la Universitatea din Bucureşti). Şi totuşi, există cel puţin un motiv să
nu-l ocolim pe de-a întregul: Îi apăruseră câteva lucrări în revista pa-
tronată de Lucian Blaga, Saeculum. În primul an al revistei, 1943, lui
Walter Biemel i se publică acolo eseuri despre Rainer Maria Rilke,
despre Ironia romantică şi despre Idealismul german. Nu este ex-
clus ca Walter Biemel să fi fost ulterior accidental în legătură cu fo-
ştii Cerchişti, deveniţi scriitori însemnaţi. 

Adaug pe scurt, spre informare: Walter Biemel fusese un
discipol fidel al lui Martin Heidegger, colaborând la editarea scrieri-
lor acestuia; publică o monografie despre Heidegger, apărută şi în
traducere română.3 Celălalt filozof de care Walter Biemel s-a ocu-
pat intens fusese Edmund Husserl. A fost totodată autor a nume-
roase studii de filozofie şi estetică. Moare la o vârstă patriarhală la
Aachen în anul 2015.

Mă întorc la scriitorul Rainer Biemel. El îşi schimbase con-
junctural prenumele în René, spre deosebire de Rilke care, fiind bo-
tezat René Rilke, adoptase forma germană a numelui, rămănând la
Rainer Maria Rilke.

Atracţia Franţei era atât de mare pentru tânărul Rainer
Biemel încât plecase la Toulouse chiar înaintea terminării liceului
braşovean. Trecuse la Toulouse Bacalaureatul şi studiază apoi filo-
zofia la Sorbona din Paris. Activează în Franţa ca ziarist, reporter de
radiodifuziune şi traducător (din germana în limba franceză). Re-
vine în repetate rânduri în ţară, pentru a-şi satisface stagiul militar,
pentru activitate gazetărească la cotidianul Bukarester Tageblatt şi
de traducător la Bucureşti.

Prin comentarii radiodifuzate se distanţase de politica ex-
pansionistă a Reichului, fiind chiar nevoit să se refugieze din Parisul
ocupat de nemţi la Toulouse, apoi în România. Totuși, ca etnic ger-

man – o moştenire nedorită – este deportat în ianuarie 1945 în
Ucraina sovietică, la munca de reconstrucţie. Prin intervenţii ale
unor oameni influenţi reuşeşte să scape din lagărul de muncă, re-
venind în decembrie 1945 la Bucureşti. Lucrează aici la Şcoala Fran-
ceză şi la Institutul Francez până la desfiinţarea acestor centre de
cultură franceză, în anul 1948. Devenit între-timp cetăţean al Fran-
ţei, emigrează împreună cu soţia şi fiica, în 1948. Trăieşte cu familia
la Paris, lucrând ca publicist, traducător, editor cu funcţii de condu-
cere. Moare în anul 1987. 

Insistenţa cu care spunea în deportare tuturora că el a
trăit în Franţa și că este o eroare să-l fi recrutat pentru munca silnică
a făcut ca ruşii şi ucrainenii din lagăr să-l asocieze cu automobilul
vestit francez, numindu-l „Renault”. Scriind o carte despre trăirile
sale în Bazinul Doneţ, o semnează cu pseudonimul Jean Rounauld.
Cartea despre condiţiile greu suportabile din Ucraina, despre sub-
jugarea oamenilor prin reprezentanţii regimului şi mai marii intre-
prinderilor economice, dar şi despre solidaritatea dintre oamenii
simpli, a fost întitulată Mon ami Vassia. Souvenirs du Donetz (1949).
Volumul s-a bucurat de o prefaţă a cunoscutului scriitor Gabriel
Marcel şi a fost editată întâi în tiraj redus, iar apoi în tiraj mare. Fu-
sese tradusă în limbile engleză, neerlandeză, portugheză, chiar şi în
limba chineză (ediţia chineză era destinată, ce-i drept, pentru citi-
torii din Hongkong). Traducerea în limba germană s-a lăsat aştep-
tată până în anul 1995, iar cea în limba română a apărut la începutul
secolului XXI.4

Succesul în jurul mijlocului de secol s-a datorat faptului că
URSS-ul, odinioară aliat al frontului antihitlerist, era, prin descrie-
rile stărilor postbelice, oarecum demitizat, cartea oferind argu-
mente occidentului, nevoit să se poziţioneze în Războiul rece aflat
în plină desfăşurare. Cartea totodată expuse o stare de spirit exis-
tenţialistă, resimţită în straturi largi ale populaţiei apusului.

Atitudinea franţuzită a lui Rainer Biemel, constatată de
Radu Stanca, s-a datorat şi reflexului multor germani de după răz-
boi, imboldului de a se desprinde de bagajul lor ereditar teuton. Sau
necesităţii de schimbare, resimţită de mulţi, ei solicitând să se mute
accentele în câmpul larg al culturii, în spiritul unei reorientări, al
unei ierarhizări noi a reprezentanţilor din domeniul artelor şi al li-
teraturii. Pentru a da un exemplu din sfera de percepţie a tinerilor
cerchişti: În primăvară 1947 Wolf von Aichelburg ţinuse o conferinţă
în care tratase „cu mare dispreţ” pe poetul promovat oficial în tim-
pul celui de al treilea Reich Josef Weinheber, ocupându-se în schimb
cu simpatie de scriitorul emigrant Franz Werfel.5

Stând la Paris, dezaprobarea lui Biemel faţă de propria
naţie îşi pierduse treptat din intensitate. Se ştie de altfel că întreţi-
nea legături, când mai strânse, când mai lejere, cu Emil Cioran.

1 Datele biografice despre Rainer Biemel au fost preluate mai ales din Postfaţa
lui Georg Weber şi Oliver Sill la cartea: Mein Freund Wassja de Rainer Biemel,
Editura Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, 1995, p. 301-320. 
2 Ion Negoiţescu, Radu Stanca, Un roman epistolar, Editura Albatros, Bucureşti,
1978, p. 51.
3 Walter Biemel: Heidegger. Traducere de Thomas Kleininger, actualizată de
Cătălin Cioabă, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006.
4 Rainer Biemel, Prietenul meu Vasia. Amintiri din Doneţ, Prefaţă de Monica Lo-
vinescu, Coordonator: Walter Biemel, Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 2000.
5 Ion Negoiţescu, Radu Stanca, op. cit., p. 78.
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Un mesager al culturii franceze: Rainer Biemel
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Era pe la sfârşitul anilor ’50 când în cartea de imobil de pe
strada noastră a apărut un nume nou, Olga Caba. Prin acel gen de
condicuţă încredinţată de miliţianul-sectorist uneia dintre surorile
mele, se urmărea o evidenţă precisă a tuturor persoanelor care ple-
cau sau veneau ca locatari permanenţi sau chiriaşi. Era o formă de
vigilenţă revoluţionară a noii puteri democrat populare faţă de orice
posibil „duşman de clasă”.

Sora mea ne-a informat pe toţi ai casei despre apariţia unei
doamne profesoare care avea să fie chiriaşa Ericăi Tecău, şi aceasta
la rândul său fiind profesoară de limba română. Reieşea că s-a pre-
zentat „o doamnă înaltă, drăguţă şi foarte politicoasă” cu buletinul
de identitate pentru a fi înscrisă în cartea de imobil. Îi cunoşteam
toate datele personale, dar avea să treacă ceva vreme până s-o
vedem la faţă.

Obişnuiam să mă duc destul de des la vecina noastră, dom-
nişoara Erica, care poseda o imensă bibliotecă, pentru a împrumuta
cărţi de literatură beletristică din autori români şi străini, eu fiind în
penultima clasă de liceu. Nu mă rezumam numai la titlurile din bi-
bliografia obligatorie în care, pe lângă Sadoveanu, ni se recomanda
Beniuc, Zaharia Stancu, Dan Deşliu ş.a. Mi se permitea să zăbovesc
în voie în faţa rafturilor cu cărţi, aşa încât am stat odată ceva mai
mult decât de obicei, doar se va  ivi de undeva cea pe care doream
s-o văd şi s-o cunosc. Abia la a treia descindere s-a ivit Olga Caba,
care mi-a deschis uşa, Erica fiind plecată la şcoală. Foarte amabilă,
m-a invitat în casă şi abia acolo, bine fâstâcit, am găsit de cuviinţă
să mă prezint. 

„Ştiu de tine, parcă Gheorghiţă te cheamă, nu-i aşa? Mi-a vor-
bit Erica şi te-a lăudat ca fiind un băiat studios.” „Îmi pare bine, dar
trebuie să spun că nu sunt mai grozav decât alţii…”

„Aaa, care va să zică eşti şi modest”, a remarcat interlocutoa-
rea mea, schiţând un zâmbet discret. Mi-a spus că ea se retrage, iar
după ce voi fi ales câteva cărţi, să bat în uşa de la ultima cameră
pentru a veni să mă conducă până la poartă. Mi-a spus că se ocupă
cu scrisul, adică scrie cărţi, schiţe şi nuvele, şi că lucrează de ceva
vreme la un roman.

Mai târziu, ca student am continuat seria de vizite, unde gă-
seam o ambianţă stenică şi discuţii agreabile, pe teme culturale.

Statura fizică impozantă, dublată de cea spirituală a doam-
nei Caba, îmi impunea un firesc respect şi consideraţie, însoţite, de
ce să nu recunosc, de unele inhibiţii şi chiar complexe, care cu tim-
pul s-au atenuat sau chiar au dispărut cu totul. Cele două profe-
soare dispuneau de tactul şi abilitatea necesară de-a se apropia de
tânărul care încă îşi căuta un drum al său în lumea intelectuală. Cu
siguranţă, această atitudine o manifestau şi faţă de ceilalţi tineri,
fete şi băieţi care erau meditaţi, cu predilecţie la engleză, speciali-
tatea Olgăi Caba. Majoritatea dintre aceştia au reuşit la facultăţile
de filologie. Aceasta fiind  exclusă din învăţământ de către autori-
tăţile comuniste, nu avea alt mijloc de subzistenţă decât orele  în
particular.

Ceva mai târziu, ca absolvent al facultăţii de filozofie-istorie
am devenit dascăl la liceul din Sebeş (suplinitor), „acţiunile“ mele în
casa Tecău au crescut considerabil. Olga mă tachina mereu cu obli-
gaţiile mele de-a preda filozofia marxistă. „Ştiu că sunteţi îndoctri-
naţi, dar sunt curioasă să ştiu dacă chiar crezi, în ceea ce le spui
elevilor la lecţiile de materialism şi socialism ştiinţific (sic)”. Îi răs-
pundeam că, deocamdată, asta este obligaţia mea profesională, dar
că predau şi logică şi psihologie, care n-au nimic în comun cu ideo-

logia comunistă.
Cu prilejul oricărei discuţii, în care apăreau unele accente sen-

sibile de factură politică, avea grijă să spună la despărţire, „Geor-
gică, cred că nu mă vei turna la Securitate…”

„Îmi repugnă condiţia de delator. O fac cei lipsiţi de demnitate
şi mândria de a fi români adevăraţi.“ Era firesc să fie suspicioasă,
după cele îndurate în anchetele dure şi după calvarul trăit în trei
dintre cele mai oribile închisori comuniste (Mislea, Ghencea, Văcă-
reşti), despre care aveam să aflu ceva mai târziu. Nu am întrebat-o
niciodată de ce şi cum a ajuns acolo, deoarece ar fi însemnat să răs-
colesc sentimente cumplite.

Demn de reţinut este faptul că arăta în orice împrejurare o
stare de optimism şi bună voinţă în relaţiile cu prietenii apropiaţi şi
nu numai. Vorbea pe un ton grav susţinut însă de unele modulaţii
ale vocii, la care se adăuga o faţă surâzătoare ce îndemna la o con-
versaţie agreabilă, oricare ar fi fost subiectul acesteia. Avea grijă
însă ca acestea să nu devieze în banal. În arsenalul său tematic apă-
rea o idee interesantă, o problemă de viaţă, o sugestie, chiar un sfat
pertinent. Era un conviv cuceritor şi plin de vervă. Din orice lucru iz-
vora o idee atractivă, o judecată de valoare. Deţinea nu numai o pe-
dagogie a dascălului pentru elevi, ci şi una de educaţie a adulţilor,
fără a fi stânjenitoare, arogantă. Harul în a întreţine relaţii cu acei
intelectuali, care nu au abdicat de la nişte principii perene, în po-
fida unor presiuni dinspre autorităţile comuniste, a făcut din ea un
lider spiritual necontestat în acele vremuri tulburi.

Organiza lunar acele „şezători literare” după propria-i expri-
mare, la care participau oameni de bună condiţie, profesori, medici,
jurişti şi chiar unii indivizi fără titluri academice, care doreau să vadă
şi să asculte opinii şi idei cu tentă culturală. Treptat, am pătruns şi
eu în acest cerc select. Olga Caba acorda găzduire pe termen neli-
mitat unora cum ar fi Wolf von Aichelgurg, Ricarda Terschak şi chiar
lui Raul Şorban, primul ei soţ. Ambii, ca oameni de cultură şi de o ţi-
nută morală ireproşabilă, au stabilit o relaţie amiabilă post matri-
monială, fără ranchiună şi reproşuri dure. Olga, cu stilul ei uşor
persiflant, îl mai tachina uneori pe criticul de artă în prezenţa unei
asistenţe tolarante, dotată cu simţul umorului. În această atmos-
feră agreabilă, amfitrioana recurgea adesea la mici farse nevinovate
şi şotii, pentru a imprima ambianţei întreţinute de ea un tonus să-
nătos, stenic.

Pe de altă parte, a întreţinut legături şi o vastă corespondenţă
cu Lucian Blaga, despre care a scris un studiu pertinent, Ion Dezi-
deriu Sîrbu, Eta Boieriu, Nicu Caranica, Ion Negoiţescu, Laurenţiu
Fulga, Miron Radu Paraschivescu, Ion Maxim.

*
Opera sa, relativ vastă, diversitatea de genuri cultivate, de la

poezie (debut în revista „Gândirea”, 1933) la jurnale de călătorie,
proză (nuvele şi romane), teatru şi traduceri din limbile pe care le
stăpânea în totalitate: engleză, franceză, italiană, germană şi în cele
din urmă, din suedeză.

A te încumeta să spui ceva cu totul special şi definitiv despre
Olga Caba este o treabă tot atât de anevoioasă, ca atunci când îţi
propui să alergi după „fata morgana”. Tematica atât de diversă a
scrierilor sale, stilul său greu de încadrat într-o anume zonă literară,
de fapt unul cu deosebire personal, el poate dezarma de la bun în-
ceput pe cel mai versat critic sau istoric literar.

Desigur, oricine şi cu orice preţ se poate angaja într-o atare in-

GGeeoorrggee  LLiimmbbeeaannuu
In memoriam OLGA CABA – nostalgice aduceri aminte
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cursiune, fără a avea, însă, sentimentul unei depline interpretări. Ră-
mâne, neîndoielnic, un rest greu abordabil. S-au scris unele studii re-
marcabile, care au marea calitate de a fi adus-o pe Olga Caba în
contemporaneitate, înlăturând voalul uitării ce ameninţa să se aştearnă
peste această mare doamnă a literelor româneşti. Merită menţionată o
monografie consistentă a Ligiei Dimitriu, care a constituit mai întâi su-
biectul unei teze de doctorat şi apoi materializat într-o carte apărută la
editura  Limes, Cluj-Floreşti, 2012.

Pentru cei interesaţi să cunoască cele mai reprezentative scrieri ale
Olgăi Caba, ne-am propus să recurgem la o prezentare selectivă: prima
sa carte, Vacanţă sentimentală în Scoţia, un memorial de călătorie după
ce autoarea, care primise o bursă de studii în Anglia, a bătut la pas
aproape întreaga Scoţie; al doilea volum, Poezii, a fost tipărit, după un
sfert de secol, în 1970; primul roman, Cumpăna din Cetate, inspirat din
viaţa studenţească din Anglia, cu precădere idila dintre Lia Matei (au-
toarea) şi profesorul Claude Andrews;  în al doilea roman, Pasul alăturea
(1979), remarcăm, cu deosebire, povestea Lianei Văcărescu, fiica unui
ministru, care urmează să se căsătorească cu tânărul inginer Ion Live-
zeanu; Totaliter aliter (1982) are o tentă ştiinţifico-fantastică; Zodia Văr-
sătorului de Apă (1988) reţine atenţia cititorului prin includerea în
povestire, ca personaje, a unor personalităţi precum Ștefan Luchian, Ge-
orge Enescu, Nicolae Dumitru Cocea, Adrian Maniu; Nuvele fantastice
(1984).

Marea calitate a Olgăi Caba este aceea de narator desăvârşit, cap-
tivant, fapt ce îl determină pe cititor să lase cu greu cartea din mână.

Au mai rămas de la această neobosită mânuitoare a condeiului ma-
nuscrise ale unor romane, memoriale de călătorie, piese de teatru în ro-
mână şi engleză.
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Selecţia de epistole inedite ale Olgăi Caba trimise lui I. Ne-
goiţescu, pe care le transcriem mai jos, completează tabloul scrii-
toarelor cerchiste sau apropiate de membrii Cercului literar de la
Sibiu, iniţiat în numărul 3/2016 al revistei Euphorion, prin evocarea
unei personalităţi literare a cărei operă – dar şi parcurs biografic
ieşit din comun – ar merita cu siguranţă o mai bună cunoaştere.
Deşi nu poate fi considerată membră a Cercului, strânsele şi, în câ-
teva cazuri, durabilele legături de prietenie ale Olgăi Caba (1913-
1995) cu Eta Boeriu, I. Negoiţescu, soţii Doinaş şi mai ales cu Wolf
von Aichelburg (de care o apropiau atât vârsta şi locul în care trăiau,
cât şi preocupările multiple), ne îndreptăţesc s-o includem printre
cei graţie cărora sunt confirmate anumite caracteristici ale Cercului,
ca de pildă dialogul intergeneraţional. Stau mărturie numeroasele
scrisori trimise la Sebeş de către Wolf von Aichelburg, Eta Boeriu, I.
D. Sîrbu, I. Negoiţescu, Ion Maxim etc., valorificate de Ligia Dimitriu
în monografia pe care i-a dedicat-o Olgăi Caba (iniţial teză de doc-
torat), precum şi în numărul 8/2005 al revistei bălgrădene Discobo-
lul. Dată fiind bogăţia acestor schimburi epistolare (în care, din câte
am aflat, se detaşează valoric cel cu sibianul Wolf von Aichelburg),
biografa scriitoarei ne promite publicarea a cel puţin unui volum de
corespondenţă.

Revenită în viaţa literară cu un mic volum de poezii în
1970, după o absenţă de un sfert de secol, Olga Caba a rămas cu-
noscută îndeosebi ca romancieră şi ca povestitoare – deşi, după
cum vom vedea, în altă parte îi bătea inima („teatrul e adevărata
mea pasiune”). Am rezumat astfel genurile în care şi-a exercitat ta-
lentul, la care ar fi de adăugat activitatea de traducătoare şi me-
morialistica. Repunerea în circulaţie a unor scrieri ale ei e în curs:
opera dramatică a fost publicată în 2001 la Alba Iulia de către Mir-
cea Cenuşă şi tragem nădejde că povestirile şi romanele ei cele mai
reuşite vor urma acelaşi drum.

În această direcţie recuperatoare se înscrie şi demersul de
faţă. Ce conferă interes scrisorilor lui Caba către Negoiţescu – „Dio-
gene” rămase într-o arhivă a acestuia care se află în posesia noas-
tră sunt în primul rând elementele biografice pe care le conţin.
Simţim în epistole fie izolarea ei, la Sebeş, fie emoţiile provocate de
publicarea, după un timp atât de îndelungat, a unor poezii, când nu
îndoielile care o încearcă sau grijile pe care i le produc editura şi
ochiul cenzurii. Nu sunt absente nici referinţele la actualitatea po-
litico-culturală. Aflând de conţinutul „Tezelor din iulie”, fosta loca-
tară a închisorilor comuniste (câţiva ani buni înaintea lui Negoiţescu
însuşi) scrie: „Eu nu ştiu de ce trebuie să fie periodic înghiţită
această pilulă; e ca un cutremur sau o inundaţie ca să-ţi amintească
de efemeritatea celor lumeşti...”. Uneori încearcă să-i vină în ajutor
prietenului de la Bucureşti, care, după eliberarea din închisoare, în
1964, nu numai că locuia în condiţii precare, dar ducea o viaţă în-
grijorător de neigienică, alteori îi solicită acestuia sprijinul în rezol-
varea unor probleme. Iar, o dată, merge până la a-i cere să scrie –
indiferent de ce opinie ar avea! – laudativ despre piesele sale. Răs-
punsul criticului la pretenţia amicei nu s-a lăsat aşteptat. Într-o in-
teresantă scrisoare publicată de Ligia Dimitriu, Negoiţescu refuză
categoric să intre într-un asemenea joc: „De scris despre ele, până
n-au fost publicate – e o imposibilitate. Şi chiar dacă au fost publi-
cate, trebuie să-mi placă, pentru ca să te laud. Ştii că am reputaţia
de critic cinstit!”. Constatăm, de altfel, că aplecându-se în emisiu-
nile lui radiofonice de la BBC (publicate în volumul postum Scriitori
contemporani) în trei rânduri asupra prozelor lui Olga Caba, în ni-
ciunul nu simţim vreo complezenţă. Evaluând întreaga ei creaţie,
criticul laudă câteva povestiri şi aspecte ale unor romane precum
Zodia vărsătorului de apă, ba se arată de-a dreptul sedus de romanul
Cumpăna din cetate, cel a cărui acţiune se desfăşoară într-o Anglie
trăită de scriitoare în tinereţe; în schimb, desfiinţează în termeni ex-
trem de duri romanul întitulat Pasul alăturea („un pas greşit comis
de însăşi autoarea”).

Dincolo însă de ceea ce contribuie la o mai bună cunoaş-
tere a personalităţii excentrice, atât de puţin convenţionale, a Olgăi
Caba, epistolarul poate produce încântare ori de câte ori o regăsim
pe povestitoare. „Aş vrea să-ţi povestesc ceva amuzant şi să te fac
să rîzi” scrie Caba, care îşi pune în aplicare acest program ori de câte
ori are ocazia, prin creionarea abilă, cu o ironie, să-i zicem, brita-
nică, a portretelor celor care îi trec pragul casei („figuri”, „speci-
mene”), prin ridiculizarea unor cunoscuţi, sau prin ochiul amuzat,
cercetător, cu care descrie fapte cotidiene, inclusiv din lumea nu-
meroaselor „jivine” de care s-a înconjurat. Iar câteva formule sunt
cu adevărat memorabile: „Era o coajă goală în care se zbătea doar
durerea” sau „...pe Anişoara o mîncau nervii şi pe Dan, Anişoara”.

Lăsându-le cititorilor plăcerea parcurgerii acestor scrisori,
am mai nota doar că nu întâmplător îi scria I. D. Sîrbu lui „Nego”, în
urma unei vizite la Sebeş: „Olga Caba e o minune de surprize spiri-
tuale [...], e plină de farmec şi farmece”. Iar, în evocarea făcută ami-
cei căsătorite cu o fostă colegă de facultate, în urma precizării,
printr-o intervenţie chirurgicală, a sexului acesteia, Doinaş recu-
noştea şi el „un spirit foarte viu, o inteligenţă sclipitoare, bine punc-
tată de un umor în acelaşi timp sănătos şi subtil”.

[1]
16 nov.[noiembrie] 1966

Dragă Diogene,
Îţi mulţumesc foarte mult că m-ai înştiinţat de rugămin-

tea lui Miron Paraschivescu1, să ştii că mi-a căzut aşa de bine că te
mai gîndeşti şi la mîntuirea mea sufletească. Sper că cît de curînd
am să-i şi scriu şi să-i trimit ceva, deocamdată am o criză prelungită
de „cafard” şi toate mi se par inutile.

Am prea multe proiecte şi nu mă mai apuc de nimic. Am
vorbit cu Eta2 la telefon şi mi-a spus că ai trecut pe la ea şi că ai luat
o piesă de-a mea s-o duci la Sorana Coroamă3, de asta nu mi-ai scris
nimic. Am la tine nişte manuscrise, mai ales o nuvelă, recopierea
căreia mi-ar lua vreo 7-8 ore. Nu ştiu dacă s-ar cuveni să te rog să mi-
o retrimiţi, dar cred că da. E groaznică ploaia asta. Cît mai era fru-
mos, mă aşezam pe bicicletă şi făceam cîte un drum pînă la Alba
Iulia sau pe malul rîului şi asta îmi făcea mult bine. 

Wolf4 a mai fost aici chiar acum e luna, dar a devenit foarte
mizantrop şi vorbea mai mult cu pisicile, zice că nu-i mai plac oa-
menii pentru că au prea puţine picioare. Ce mai face Miron, mai este
încă nebun? N-ai vîndut încă frigiderul, acum cînd nu mai ai nevoie
de el [?] Cu tranzistorul n-ai dat încă de perete? La noi e foarte fru-
mos, pe fiecare mobilă doarme cîte o pisică. Am fost abonaţi la „Na-
tional Geographic” şi mi-a venit un roman de aventuri foarte
pasionant din Anglia, scris de o fostă colegă de facultate devenită o
celebritate în acest gen, Mary Stewart5. N-ai auzit de ea şi oare n-ar
fi nevoie să-l traduc? Aş face-o bucuros. E vorba de nişte bandiţi cre-
tani care lucrează într-o atmosferă de nemaipomenită suspensiune.
Eu nu sunt direct în legatură cu Mary Stewart, era o fată foarte scîr-
boasă la colegiu, era urîtă, stătea în capul mesei, împărţea mîncare
la masa întreagă şi la supă nu vorbea decît despre Shakespeare, la
mine se uita cu suspiciune pentru că nu eram englezoaică, dar ce-i
drept, cartea e excelentă în genul ei, nu se compară cu romanele
atît de stupide ale Agathei Christie. Nu sunt în legătură cu ea aşa că
nu mă pot interesa direct de condiţiuni, dar cred că reglementarea
lor e stereotipă. De altfel pot să-i capăt adresa uşor dacă este ne-
voie. Oare aşa ceva nu este interesant? Spun numai pentru că am
văzut că s-au tradus cărţi de Agatha Christie, care nu i se poate com-
para nici prin calitatea scrisului şi nici prin suspensiunea inerentă
genului, care la Mary este incomparabil mai puternică.

Am şi nişte nuvele suedeze noi care ar putea fi traduse: Ey-
vind Johnson, Stig Dagerman, Lars Ahlin, Siwerts, Lagerkvist, Mar-

Olga Caba în scrisori către I. Negoiţescu
ȘȘtteeffăănniiţţăă  RReeggmmaann
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tinson. Le am în original. Unele sunt excelente. Nu interesează?
Dacă sunt aşa de departe de Bucureşti nu mai pot face nimic pen-
tru că nu ajung în legătură cu nimeni şi n-am pe cine să bat la cap.
Scrie-mi, poate pînă cînd răspunzi să-mi treacă şi dispoziţia asta plo-
ioasă. Dar chiar dacă nu-mi scrii, să ştii că nu face nimic.

Te sărut prin motanul nostru care este mai graţios,
Olga

[2]
[carte poştală expediată din Sebeş, 5.9.1967]

Dragă Diogene,

În legătură cu ce-am vorbit ultima dată, îţi las adresa d-nei
Lia Goschler, Pasteur 32, tel. 55 25 81, rugîndu-te să ţii legătura cu
ea şi s-o întrebi la telefon cel puţin o dată pe săptămînă pentru că
cred că ea ar fi în măsură să-ţi găsească o cameră mai bună. Eric6 a
zburat azi cu Wolf, eu plec sîmbătă. Cu bine

Olga Caba
[3]

Sebeş-Alba, Ştefan cel Mare 96
10 sept.[embrie] [1967]

Dragă Diogene,

Ţi-am scris o carte poştală de la Bucureşti în care îţi dau
nr. de telefon al Liei Goschler, pentru cameră. Cînd am sosit acasă,
m-am simţit cam prost, aveam gripă şi eram nervoasă, marea se
vede că nu-mi mai prieşte, şi a venit tocmai la ţanc o invitaţie la
munte pe Valea Sebeşului, unde am stat 3 zile în pădure de m-am
mai dres. Invitaţia mi-a fost făcută de d-na inginer Romanenco, care
mi-a fost elevă aici la Sebeş, şi bărbatul ei la fel. Amîndoi sunt ingi-
neri silvici cam la 40 de ani şi oameni cum nu se poate mai drăguţi
şi mai inimoşi.

Stînd la munte şi vorbind de una şi de alta, mi-a povestit ea
că au cumpărat la Bucureşti un apartament de 4 camere, care va fi
locuibil în luna decembrie. Eu m-am gîndit la tine şi te-am descris în
culori extrem de avantajoase şi am întrebat dacă n-ar vrea să-ţi dea
o cameră. Am văzut şi planul casei şi m-am convins că au o cameră
cu intrare din hall, separată şi cu un duş-toaletă separat. Nu ştiu
dacă ţi-ar conveni: ea nu vrea bani, că are un copil de vreo 13 ani
foarte leneş, dar deştept şi ar vrea să-i dai 2 ore de română pe săp-
tămînă şi cînd eşti acasă să nu-l laşi să umble haimana. Eu am spus
că nu ştiu în ce măsură te-ai putea angaja, căci eşti un om extrem de
ocupat. Ea a spus că e destul dacă băiatul ştie că este cineva acasă
„care îl spune la mămica dacă este haimana”, căci ei sunt 15 zile pe
lună plecaţi pe teren.

Apartamentul este cam departe, pe la Balta Albă, după Du-
deşti, în cartierul cel nou în construcţie. Ea zice că cu trolleyul eşti
la Universitate în 20 de minute. De altfel te va căuta ea într-o zi şi o
să staţi de vorbă. Ţi-am scris aceste rînduri ca să nu te ia cu sur-
priză. Tu vezi dacă îţi convine şi dacă îţi plac oamenii aceia, dacă nu
crezi că te angajezi prea mult; asta depinde de tine. Dacă îţi pui de
la început piciorul în prag şi spui: „atît pot şi nu mai mult”, eu cred
că schimbul va fi avantajos; vei avea de-a face cu oameni foarte li-
niştiţi, aproape inexistenţi în casă şi dimineţile vei putea lucra nes-
tingherit, eu cred că dimineaţa sunt cele mai bune ore pentru scris,
nu-i aşa?

După data de 15 cred că Wolf va fi aici, dealtfel [sic] nu este
nimic de semnalat la orizont.

Sper că toate se vor aranja cît se poate de bine 
şi îţi strîng mîinile cu prietenie

Olga

P.S. Nu pierde legătura nici cu Lia Goschler. Nu se ştie din ce tufă
va sări Iepurele.

[4]

30 X [19]67

Dragă Diogene,

Cred, adică ştiu, că ţie trebuie să-ţi mulţumesc de primi-
rea neaşteptat de bună din partea Tribunei; ba, mai mult, ei mi-au
oferit să-mi editeze versurile şi îmi cer 40 de bucăţi pt [pentru] acest
scop; eu nu am mai multe de 30-32, nu ştiu dacă le trebuiesc şi cele
vechi, căci total nu am mai multe.

Am şi multe neplăceri, sunt deranjată de oficialitatea lite-
rară raională şi regională, mă cheamă la cenacluri etc., unde eu nu
mă pot duce, oare cum să scap? N-o să aibă urmări neplăcute dacă
refuz? Deja problema volumului îmi face insomnii; e ca şi cînd uce-
nicul vrăjitor a descătuşat dracii din cutie.

Sper să-mi servească totul pentru plasarea unei piese căci
nu tind în adevăr decît la asta; teatrul e adevărata mea pasiune.

Tu ce faci cu casa; s-au prezentat ardelenii de care ţi-am
scris, ca să te invite personal; şi tu ce-ai hotărît?

Aici avem o toamnă minunată şi facem plimbări lungi şi cu
bicicleta. De nu m-ar deranja confraţii atîta!

Dă-mi un sfat cum s-o scald ca să fie bine. Tu te duci la
acest fel de cenacle, e ceva obligator? Sau poţi exista ca scriitor şi
fără ele?

Şi spune-mi, 30 de poezii ajung pentru un volum?
Aştept mult să-mi scrii, fiind tu direct responsabil de în-

curcăturile pe care le am.
Eta a fost aici acum 2 saptămîni, în aceeaşi zi, cînd s-a în-

tors acasă, Dadi (copilul ei) şi-a rupt mîna.
Wolf iar umblă după înregistrări muzicale şi e foarte mi-

zantrop. Sper totuşi că vine săptămîna viitoare.
La Crăciun mă duc la Bucureşti să-mi iau un palton şi îţi

duc un tort. Trebuie să te pui bine cu criticii dacă vrei să editezi un
volum! Fie vorba între noi, eu ştiu că 75% dintre versurile mele sunt
proaste, dar se vede că ale altora sunt şi mai proaste, dacă vrea să
mi le publice pe toate. Ce mă bate la cap cu versurile cînd eu vreau
teatru!

Totuşi eu ştiu că intenţiile tale au fost bune şi tu n-ai vrut
asta şi te iert.

Te sărută
1. Olga
2. Eric
3. Motanul
4. Pisica (e gravidă!)
5. Cîinele.

[5]

[poşta Constanţa, 28.8.1969]

Dragă Diogene,

Cu toate că te iubesc, acum îţi scriu totuş[i] din interes şi
îţi alătur o c. [arte] p.[poştală] adresată ca să-ţi fie ruşine că nu-mi
răspunzi[.]

Sunt curioasă ce s-a ales sau care e horoscopul momen-
tan al pensionării mele. Şi te mai rog să-l întrebi pe Doinaş ce mai
este cu nuvela tradusă din suedeză (Lundkvist).

Deasemeni [sic], dacă îl vezi pe Caraion, întreabă-l cînd
apar poeziile traduse din suedeză şi dacă are (număr de) telefon.

Şi spune-mi ce mai face cîinele.
Aşa.
Eu sunt bine, înot foarte mult, dorm, corectez. Azi e cam în-

nourat, dar nu face nimic, tot mă duc să fac baie, uite că iese şi soa-
rele, e deajuns [sic] să defineşti un lucru ca să se schimbe în
contrarul său. N-am reuşit să dau încă de urmele Etei, dar sper că e
aici.

Dacă Wolf e acolo, spune-i că îl sărut şi îl aştept după 15
sept.[embrie]; spune[-i] că are la Sibiu o scrisoare de la mine si să-
mi dea aici un semn de viaţă; stau la mare cam pînă în 10 sept.[em-
brie].

Să fiţi cuminţi, vă sărut pe amîndoi
Olga
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[6]
[fără plic, scrisă în primele luni ale anului 1970]

Dragă Diogene,

Te-am căutat în ultima duminecă cît am stat la Bucureşti,
dar nu te-am găsit, probabil ţi-a intrat pe o ureche şi ţi-a ieşit pe
alta, de solito more. Meno male.

Am rugat-o pe prietena mea de la Sebeş – mama Mihaelei,
fiica mea adoptivă – să-ţi ducă scrisoarea asta. Spune-i, te rog, ce s-
a întîmplat cu nuvela aceea pe care v-am citit-o în dimineaţa aia cu
bere multă.

La teatrul Nottara zice conul Aleca [Alecu] Paleologu7 că
avusesem şanse serioase, dar, după cum e şi a fost întotdeauna no-
rocul meu, în ultima clipă a sosit o piesă comandată de la Fănuş
Neagu la care deja renunţaseră, aşa că m-a scos din locul pe care îl
aveau rezervat pentru o piesă românească pe o perioadă de...?, ştii
tu cum e, ar putea fi şi definitiv. Conu Alelecu [Alecu] a spus că e un
moment crucial şi mi-ar face mult bine sau să public piesa (e vorba
de „Regi şi Ştafete”), ori un om cu greutate să scrie despre ea. Cum
nu ştiu în ce fel aş putea s-o public, te rog iarăş [sic] pe tine, ca om
cu greutate ce eşti, să scrii ceva despre piesele care sînt la tine, că
mi-ai face un mare bine. Nu ştiu întru cît îţi şi plac, dar te rog eu să-
ţi placă, da?

Îmi pare rău că au scos la radio tocmai poezia care ţi-a fost
dedicată, zicînd că „e în formă de rugăciune”. Ţi-am dedicat-o în
schimb în volum. Sîmbătă am fost la Cluj şi am văzut-o pe Eta. Ea te
iubeşte foarte mult.

Sper să te văd primăvara aici cu Doinaş, cînd veţi pune ma-
şina în funcţiune.

Eu am foarte mult de lucru, între altele noi comenzi pen-
tru radio, literatură suedeză.

Ştiu că nu mă mai iubeşti, dar nu e nimic pentru aceea, nu
trebuie să mă iubeşti, numai să scrii despre mine.

Servus şi te sărută toate mîţele.
Olga

[7]
[poşta Sibiu, 24.07.1971]

Dragă Diogene,
Îţi mulţumesc pentru sprijinul arătat în legătură cu cartea

mea. Noi mergem la mare în august, şi la sfîrşitul lunii voi trece pe
la Bucureşti, unde voi veni să te văd. La început, n-am înţeles fraza
ta cu vînturile reci care suflă, cum îs eu aici la Finis Terrae şi cu totul
cufundată în istoria lui Charles Edward; pînă din întîmplare am des-
chis un post de radio şi m-am lămurit8. Te ştiu şi pe tine atacat, căci
cei ce nu au altă armă decît răutatea lor abia aşteaptă prilejul să
facă uz de el cu ajutorul celui de sus. Eu nu ştiu ce s-a întîmplat şi de
ce trebuie să fie periodic înghiţită această pilulă; e ca un cutremur
sau o inundaţie care serveşte ca să-ţi amintească de efemeritatea
celor lumeşti, dar, cum spune Dante

„Non è monda [il mondam] rumor [romore] altro
Ch’un fiato[;] di vento, che or [ch’or] vien quinci
Ed [E] or vien quindi, e muta nome perché muta lato.”
Summa summarum, dacă vrei să te odihneşti şi să mai

schimbi mediul, vino la noi. Ne-am socotit cu Eri să te rugăm să con-
sideri casa noastră casa ta şi să stai la noi cît îţi convine. Aici e cam
prea liniştit şi plicticos pentru cineva care iubeşte trepidaţiile şi s-a
obişnuit să-şi ducă veleatul „in medias res”, dar, însfîrşit [sic], poţi
scrie aici şi trebuie să ai în fundul conştiinţei convingerea că există
pe lume un loc unde eşti întotdeauna bine venit (nu că nu ar exista
mai multe). Dar nu ne uita nici pe noi.

Sper să ne vedem cu bine în luna viitoare şi 
te sărut

Olga
Cum e comparaţia lui Eminescu cu valul? Nu există nicio si-

tuaţie care nu şi-ar condiţiona contrarul prin însăşi existenţa ei.

Pune-ţi deci carapacea de (cavaler) chevalier de fortune: sau mai
bine, costumul de înotător de apă adâncă şi plonjează un moment
în adîncurile grădinei [sic] noastre verzi, p.[entru] că, ieşind prea
mult la suprafaţă, mi-e teamă să nu faci o prostie.

[8]
Ştefan cel Mare 96, Sebeş-Alba

14 X [19]71

Dragă Diogene,

Ce mai faci tu în butoiul tău luxuriant? Apropo, nu cred să
fie prea sănătos pentru tine să locuieşti într-un butoi din cauza at-
mosferei viciate care te îndeamnă să tragi la măsea.

Te-ai pensionat? Cît primeşti pe lună şi ce-ţi mai fac cărţile
la editură? Uite, eu stau aici ca o troglodită şi nu ştiu nimic din ma-
rile drame care scutură viaţa noastră literară, spune, e tot aşa de
albastru ca acum o lună?

Ultima dată cînd am fost la Carte[a] Românească, n-am
putut vorbi decît cu o secretară foarte scumpă la vorbă, care ştia
prea puţine şi spunea şi mai puţine decît ştia. Mi-a spus că la înce-
putul lui octombrie voi avea rezultate, dar n-am avut nimic. Te rog
mult să întrebi tu, tot ai şi tu interese pe acolo, de cele 2 volume ale
mele, romanul de epocă şi volumul de nuvele cu animale. Fii bun,
Diogene! Aici îţi alătur o carte poştală, pentru că ai spus că ţie ruşine
să nu răspunzi în asemenea cazuri, şi să-ţi şi fie!

Eu am terminat, finisat şi bătut la maşină drama cu Char-
lie. Singurul meu lector şi public, Eric, s-a declarat mulţumit. De alt-
fel, miliţia nu e mulţumită cu el, săracul, că l-a trîntit acum pentru
a doua oară la examenul de şofeur. E tare supărat drăguţul de el. Tot
la teorie cade.

În februarie aş vrea să petrec toată luna la Sinaia şi să
revăd prima piesă din trilogie. Pînă atunci, nu mă duc la Bucureşti.

N-aţi venit la Sebeş! Pentru toate eventualităţile, noi am
făcut 40 de ardei umpluţi din care am tot mîncat cu mîţele o săptă-
mînă după aceea. Avem o toamnă splendidă şi sunt afară tot timpul.

Bufniţa e bine, mînîncă [sic] friptură, papară de ouă şi face
baie. Ca şi mine la Bran. Drame nu scrie.

Săptămîna trecută a fost aici Lola Moldovanu, cea care are
o fermă cu capre în Provenţa. Ne-a adus o tufă întreagă de rozma-
rine care cresc sălbatice în ferma ei, crengi de dafin verzi, mentă,
un dovlecel în formă de roză, brînză de la caprele ei şi o fotografie
cu toată turma ei „în păr”! L-a adus şi pe fratele ei, care părea puţin
drogat şi am petrecut împreună o după[-]masă straşnică, bînd vin
de vişine, de nu m-am mai simţit aşa de grozav de nu-mi amintesc
cînd. Mă invită insistent să vin să stau cu ea un timp, că mă duce cu
maşina prin toată Provenţa şi m-aş duce cu dragă inimă, aş şi lucra
acolo, ca să pot sta mai mult, dar spune, poţi face una ca asta?

Tu ce-ai făcut? Te-ai dus în Dalmaţia?
Am primit din Anglia o carte foarte interesantă scrisă de o

fostă colegă a mea de la Durham, nu cea cu romanele de aventură
ci alta, o prietenă a ei, o carte foarte violentă, o pornire în cruciada
împotriva drogurilor, hippy-lor, scandalurilor universitare şi de tot
felul. Betty Manners, care a scris-o, e o celebritate acum şi e mereu
la televizor, poate ai auzit de ea, cartea i-a fost reeditată la New
York, ca şi Best seller [sic]. La anul spune că vine în România. Ai
putea tu să-i iei un interview. Deasemeni, îmi scrie că cea mai bună
prietenă a mea din colegiu s-a măritat în Noua Zeelandă cu un fer-
mier cu oi. Mi-a scris şi nevasta vicarului din South-Shields că vine
la noi în ‘73.

Cam astea ar fi noutăţile; de Wolf nu mai ştiu nimic, poate
că s-a supărat. Nu i-ai spus tu ceva? Eu în orice caz nu-i voi repeta
impresiile tale negative. Spune-i tu lui Irinel9 că mi-e foarte dor de
ea şi să-mi dea reţeta cum a făcut puiul acela din ultima seară, că ai
mei ies din cuptor complet ferfeniţă, ca şi capra de la Vama Veche,
ori tari ca şi granitul de Aberdeen. Şi spune-i că am să-i trimit în-
semnările unei metapsihiciene.

Aştept să-mi mai scrii, cîine frumos, dacă toţi băieţii aceeia
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[sic] au mai lăsat din tine ceva demn de menţionat. Îţi alătur aici o
poezie scrisă pentru tine.

te sărut
Olga

[în acelaşi plic, pe o filă separată]

Lui Diogene, cu tandreţe
Ce-ar spune Manuel?

Cînd va veni mîţa de foc
O, ce mai joc!
Cum va mai zbura prin aer
Cu Szzz şi cu Fzzz aprinsul caier
Cu mare vaier
Din ochi scînteind
Din blană sfîrîind
Din ghiare scăpărînd
Din coadă fulgerînd
Şi mîrîind şi vîjîind şi Sszzz şi Fzzz şi Miau!

Cuie topite prelinse pe ziduri
Clanţele scurse-n scuipat de aramă
Şi sticla din geamuri fierbînd în ramă
Ca apa şi vaie şi iar vîlvătaie
Foşni-vor cărţi uşoare de paie
- O, bine, foarte bine -
Păcat totuşi de copertele fine
Şi-antene trăznite
Şi ziduri pocnite
Cornee pleznite
Şi piei mocnite.

Ce faci tu, mîţă, mă-nneci cu fum!
Se-ntoarce, se-nvîrte mîţa de pară,
Cînd e-năuntru şi cînd e afară,
Ce opturi, elipse descrie acum
Din coada în flăcări scutură scrum
Mîţa-rachetă şi scapără cum!

E sfîrşitul lumii cu Miau şi cu Bum!

[semnat: Olga Caba]
[9]

[poşta Sebeş, 16.11.1971]

Dragă Diogene,

Ţi-am scris o scrisoare acum o lună, în 14 oct[ombrie] şi nu
am primit nici-un[sic] răspuns, cu toate că ţi-am pus în ea şi o poe-
zie f.[oarte] frumoasă cu o mîţă atomică. Ieri, duminecă, Wolf a venit
şi a stat de dimineaţa şi pînă seara, ne-am culcat toţi trei, Ţîrmoş şi
cu mine în pat, Wolf pe canapè şi am pus ţara la cale după ce-am
mîncat pui cu smîntînă şi tort de cafè. La Litera N. ţi-a venit şi ţie
rîndul ca subiect la ordinea zilei şi eu te-am înjurat foarte, luînd ca-
lendarul din perete şi începînd de la 1 Ian.[uarie] cu toţi sfinţii la
rînd, dar el nu m-a lăsat să-i amintesc chiar pe toţi, spunîndu-mi că
ai fost la Sîrbi şi acolo te-ai făcut chiar de toată minunea, că ţi-ai luat
un surtuc mişto, dar n-ai vrut să ştii de dame, în schimb la Skoplje
iar ţi-ai dat drumul. Am spus că trebuie că-ţi lipseşte nu o doagă ci
chiar toate, că nu ştiu zău ce te mai ţine să nu-ţi cadă oasele în toate
părţile, tu coşcogeamite cu pretenţii la pensie june cum eşti şi plin
de speranţe, chiar acum să dai cu bîta în baltă şi să mai aştepţi să
te şi răsplătească, dar se vede că ăsta ţi-e stilul şi atîta te ajută capul.
Să dea cel care nu poate fi numit fără pericolul de a te face să cazi
în misticism (Unberufen!) dar stă Sus, zic, să dea el să nu ţi se scrie
şi asta la catastif, că nu ajunge o fabrică de hîrtie să te încapă cu
toate cîte faci.

În orice caz, eu ţi-am scris şi vezi dacă nu-ţi umblă hoţii pe
la cutiile poştale că la buzunare degeaba se oboseşte [sic!].

Diogene dragă, ca de obicei, îţi scriu din interes.
Ştii că am 2 vol. de proză la Cartea R[omânească]; un

roman de epocă şi un vol.[um] de nuvele. Vorbeşte tu te rog cu
Marin Preda şi întreabă. Eu cred că nu e momentul să le publice,
mai ales nuvelele, care toate au ceva „mistic”, dar aş vrea să ştiu pă-
rerea celor în drept de la editură. Şi întreabă-l pe Preda ca de la om
la om dacă nu mă sfătuieşte să le las totuşi la ei pentru cazul cînd
s-ar mai îndulci perspectivele.

Te rog mult să faci un suprem efort şi să-mi răspunzi de
data asta.

Despre mine ce să-ţi mai scriu? Sunt cum mă ştii, flancată
de jivine ca pe Arca lui Noe, aşteptînd să treacă potopul să mă pot
şi eu aciui pe muntele Ararat. Să nu bei, degeaba îţi spun, să nu-ţi
faci de cap, idem, în schimb poate ne permiţi să te sărutăm frăţeste
cu toată menajeria.

Olga
Tot la 96, cu Ştefan.

[10]
[poşta Sebeş, 25.9.1972, recomandată]

Sîmbătă

Dragă Diogene,

Ţi-am scris că vin la Bucureşti vineri sau sîmbătă pentru
că dna [doamna] Lotreanu mi-a spus în august că pot veni oricînd
vreau în sept.[embrie] să iscălesc contractul şi că Gafiţă [sic]10 nu
mai trebuie să citească manuscrisul, nu e necesar, şi nici la cenzură
nu e nevoie să treacă înainte. I-am scris totuşi înainte de a pleca şi
mi-a răspuns că nici vorbă să se poată face contractul, că mai întîi
trebuie să citească Gafiţă, apoi să treacă prin cenzură. Am dedus că
ori femeea [sic] este de o neînchipuită zăpăceală, ori a intervenit
ceva pe fir. Te rog mult[,] Diogene[,] să treci pe acolo şi să o întrebi
măcar pe ea, pe îndelete, cum stau lucrurile şi dacă nu s-a ameste-
cat cineva sau ceva. Te rog. Nu-ţi închipui cît de rău îmi fac aceste lu-
cruri. Şi scrie-mi două rînduri despre adevărata situaţie. Din
februarie de cînd lectora Niculaie a citit cartea şi mi-a spus că e ac-
ceptată şi a spus şi ea că nu trebuie s-o mai citească şi Gafiţă, şi pînă
azi, deci în opt luni, nu s-a făcut nimic pt.[pentru] această carte decît
s-a mai copiat o dată la maşină pe cheltuiala mea. Dacă nu le tre-
buie, s-o duc în altă parte.

Dacă e frumos în octombrie, să veniţi cu Irinel. Eu sînt aşa
de scîrbită că nu mă mai duc la Bucureşti. A fost aici John cu iubita
lui, ea are 51 de ani şi e bunică şi foarte frumoasă, şi el 61, am fost
la mănăstiri cu maşina lor; mi-au adus o întreagă bibliotecă şi o dis-
cotecă cu plăci englezeşti, precum şi o alimentară şi o parfumerie.
Le-am dat şi eu tot felul de lucruri româneşti, farfurii, perne, ca-
trinţe. M-au invitat la Londra.

Tu cum stai cu plecarea?
Apoi a fost Lola cea cu caprele de care ţi-am spus şi cu iu-

bitul cu 20 de ani mai tînăr. Lola e mai urîtă decît a fost vreodată şi
chiar decît s-ar putea închipui, e o vrăjitoare neagră cu gura strîmbă,
nu ştiu cu ce îl ţine; Daniel e drăgălaş şi se poartă cu ea admirabil.
Sînt curioasă ce ai putut face cu americanul; încă n-am dat ochii cu
el – şi acela e o figură – dă în cărţi, dar numai vinerea şi [indescifra-
bil] tare multe mi-a spus de stafiile pe care le-a văzut şi de porţela-
nuri care se plimbau prin casă, de bunica lui ţi-am povestit. Tot de
specimene de[-]astea am avut parte astă-vară.

Închipuie-ţi, numai de două zile ştiu de tragedia Anişoarei
Odeanu11. Nu mi-a spus nimeni nimic, reviste nu am citit. Mi-a venit
vivid în minte cartea admirabilă a lui Th.[ornton] Wilder, „Podul de
la St. Luis”, nu ştiu dacă o cunoşti: cinci oameni prăbuşiţi de pe un
pod în America de Sud (istoric); scriitorul rescrie biografia fiecăruia
în parte, şi reiese din ele că fiecare din ei ajunsese la un impas în
viaţă fără posibilitate de ieşire. Aşa şi cu Anişoara şi bărbatul ei. Fu-
sese aici în iunie şi am văzut ca era complect [sic] doborîtă, suspectă
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de cancer (la sîni) şi începuse să bea; ajunsese la o criză în căsnicie,
nu mai putea să scrie deşi lucra mult, ai văzut ultima ei carte „Legile
jocului” pînă şi nepoata mea a spus „Nu ştiu de ce a scris-o. Alţii
măcar pun probleme chiar dacă nu le rezolvă, dar ea nu pune ni-
ciuna”. Avea nervii distruşi, pierduse o frumuseţe, o poziţie, încre-
derea în sine, pe bărbatul ei, sănătatea. Era o coajă goală în care se
mai zbătea doar durerea. Şi Dan la fel, bărbatul ei. Ultima ei scri-
soare (datată din 30 august) spune că se internase cu 2 zile înainte
cu un grav enfart [sic] miocardic, că probabil va trebui să renunţe să
mai lucreze (voia să se ducă la Bucureşti cercetător, îşi ratase o ca-
rieră universitară din cauză că făcuse politică şi se stabilise la Lugoj
oarecum în defensivă, în vara asta fusese invitat la un congres de
endocrinologi la Paris, prinsese noi speranţe şi boala l-a doborît din
nou). Amîndoi erau dezaxaţi complect [sic], pe Anişoara o mîncau
nervii şi pe Dan, Anişoara. Au ajuns deci amîndoi pe podul de la St.
Luis. Poate o fi ceva adevărat în intuiţia aceea a lui Wilder – ar fi o
uluitoare descoperire a unor resorturi ascunse în mecanismul firii.

Eu i-am răspuns în ziua de 4 sept.[embrie] şi i-am scris lu-
cruri bune despre ultima ei carte, pe care nu le-am crezut, dar am
vrut să-i fac plăcere, dar scrisoarea aceea n-a mai primit-o căci
Rom.[ânia] Lit.[erară] i-a publicat necrologul în 7, deci moartea a tre-
buit să survină cu cîteva zile înainte. Dacă ştii ceva despre moartea
ei – data şi de a fost instantanee sau a mai suferit, te rog mult să mi-
o spui şi mie. Presupun că s-a întîmplat cînd îl lua pe el acasă cu ma-
şina de la spital. Într-una din scrisori îmi scria: „nu-ţi cumpăra
maşină, căci ai să mori în accident”. Să nu spui vorbă mare! Iar în pe-
nultima scrisoare scria: „Am început să lucrez la un roman foarte
sentimental, o poveste romantică de dragoste – cred că o să-ţi placă
şi ţie – nu ştiu dacă o să apuc s-o termin”. Asta din cauza canceru-
lui. A murit înainte să-i înceapă durerile. Iar ultima scrisoare se ter-
mina astfel: „Mă grăbesc să-ţi trimit scrisoarea asta căci nu ştiu cînd
apuc să-ţi mai scriu”.

Tare mi-e frică să nu ajung şi eu pe podul de pe St. Luis.
Deocamdată transcriu la maşină romanul cu Anglia care începe cu
John, dar acum nu-l mai văd aşa un cherubin ca atunci, l-am revăzut
şi e foarte dat dracului – asta mă mai ţine şi apoi am căpătat cele 5
cărţi yoga din India, mă apuc de ele. Mult mi-e dor de Irinel şi de
tine. Să veniţi să mă vedeţi. Pe Eta n-am văzut-o de aproape doi ani.
Aştept să-mi scrii şi iartă-mă că îţi scriu tot din interes. Nu îndrăz-
nesc altfel.

te sărut 
Olga

Să-mi scrii dacă nepoata mea ţi-a trimis sau nu o lampă şi dacă o
poţi întrebuinţa.

Duminecă: Mi-a scris Wolf de la Viena, s-ar părea că face
furori acolo şi e inundat de invitaţii. A fost şi bolnav, cu febră, crede
că din pricina şocului. Urmează să meargă la München, unde se
pare că va fi şi mai şi. Pe urmă speră să-l vadă pe fratele Etei12. Mi-e
teamă că din pricina atîtor evenimente o să capete o amnezie şi o
să uite să vie acasă.

[11]
[poşta Sebeş, 21.10.1972] 
Ştefan cel Mare 96 Sebeş

Dragă Diogene,

Îmi pare aşa de rău că ai luat temperatură din cauza mea,
mai ales că nu mi-aş fi putut închipui una ca asta. Spune, ce boală
ai? Hepatită?

Aş vrea să-ţi povestesc ceva amuzant şi să te fac să rîzi, dar
nu pot pentru că azi, în 18 oct[ombrie] sau poate 19, a început să
ningă. Şi a trebuit să ies şi am stat la coadă la carne cu toţi ţiganii,
de dragul nostru n-aş fi făcut-o, dar motanul Mau nu mai avea ce
mînca şi refuză orice hrană afară de carne crudă, aşa că i-am cum-
părat o splină de porc şi acum doarme la radiator ca un porc şi el.
L-am cîntărit, are peste 3 kg., s-a făcut un Maciste de ţi-ar fi frică să-
l întîlneşti singur seara pe stradă întunecoasă. Cîinele are reuma-

tism şi i-am făcut pantaloni din nişte pijamale vărgate, cred că ai
muri de rîs dacă l-ai vedea.

Te rog mult să-mi scrii numai 2 rînduri şi să-mi spui dacă
mai eşti bolnav şi cum merge cu paşaportul şi dacă mă mai iubeşti
măcar puţin.

Am vrut să-ţi mai spun ceva, dar am uitat ce era. Mă duc
în februarie la Mogoşoaia pentru o lună. Dar cred că tu nu vei mai
fi atunci la Bucureşti.

Alăturat îţi trimit o pagină din romanul la care lucrez
acum, poate că o să te facă să rîzi. [plicul conţine această pagină]

Te pupă 
Leocadia Cormac [Olga Caba]

[12]
[poşta Sebeş, 23.3.1975]

Dragă Diogene,

Îţi mulţumesc din suflet pentru rîndurile tale! De atîţia ani
scriu aşa cum cerni apa prin sită, nu rămîne nimic nicăieri decît pe
hîrtie încît am şi pierdut orice orientare şi simţ al realităţii.

Nu pot să-ţi spun cît de mult mă încurajează aprecierea
ta, imediat mi se pare că nu e totul inutil şi mă ambiţionează peste
închipuire; imediat începe salutara teamă că nu e bine ce am scris
de atunci, nu e la înălţimea aşteptărilor tale şi trebuie schimbat; azi
toată ziua am tăiat pasagii [sic], am refăcut, sper să mă potolesc în
cîteva zile căci am început să ard lumînarea din amîndouă capetele.

Încă o dată, mulţumesc că nici de data asta nu te-ai deszis,
mi-e dor şi să te revăd căci ce m-aş face fără tine?

Te îmbrătişez cu dragoste şi recunoştinţă
Olga 

_____

1 În opinia unora, crizele de nebunie ale poetului Miron Radu Paraschivescu
(1911-1971) erau simulate.
2 Eta Boeriu, născută Caranica (1923-1984), poetă şi traducătoare, membră a
Cercului literar de la Sibiu.
3 Sorana-Coroamă Stanca (1921-2007), regizoare, soţia scriitorului cerchist
Dominic Stanca.
4 Scriitorul sibian Wolf von Aichelburg (1912-1994) a fost considerat membru
al Cercului literar. A emigrat în Germania în 1981.
5 Prozatoarea engleză Mary Stewart (1916-2014), al cărei roman The Moon-
Spinners a fost ecranizat de studiourile Walt Disney în 1964, a absolvit Uni-
versitatea din Durham, unde Olga Caba a fost bursieră, în anul 1938.
6 Eric Tecău, soţul lui Olga Caba. Surpriza revederii cu cel pe care l-au cunos-
cut ca studentă e evocată atât de către fostul lui profesor, Lucian Blaga (în
Luntrea lui Caron), cât şi de Ştefan Aug. Doinaş, care i-a fost coleg de facul-
tate la Sibiu (în volumul Evocări). E poreclit de soţie Ţârmoş.
7 Scriitorul Alexandru Paleologu (1919-2005) a fost, între 1967 şi 1970, secre-
tar literar al Teatrului Nottara din Bucureşti (director: Horia Lovinescu).
8 Autoarea face aluzie la „Tezele din iulie” 1971.
9 Balerina Irinel Liciu (1928-2002), soţia lui Ştefan Aug. Doinaş.
10 „Comunistul disciplinat” (Ion Ianoşi) Mihai Gafiţa (1923-1977) avea funcţia
de redactor-şef al Editurii Cartea Românească, al cărei director era Marin
Preda. Negoiţescu se plânge şi el de acest personaj în mai multe scrisori tri-
mise părinţilor, în 1965:„editura, prin Mihai Gafiţa, prietenul lui Baconski,
îmi face mizerii”; „Gafiţa, care e foarte bun prieten cu Baconski [...] îmi pune
beţe în roate cît poate. [...] nu pot suporta să lupt cu perversitatea morală.”
11 Autoarea se înşeală presupunând că moartea prozatoarei Anişoara
Odeanu (1912-1 septembrie 1972) s-ar fi datorat unui accident de maşină;
aceasta de fapt s-a sinucis, la câteva ore după decesul soţului.
12 Poetul exilat Nicu Caranica (1911-2002), fratele Etei Boeriu.
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În corespondenţa dintre I. Negoiţescu şi tatăl său, pe care o
avem în păstrare, am găsit, într-o scrisoare din 7 martie 1970,
următoarea însemnare a criticului: „[...] dacă vin banii pentru
„Cianciolo” de la Tribuna, te rog să-i dai Etei Boeriu (să-i duci la
clinică, la Boeriu). Ea fiind autoarea, nu pot să-i încasez eu, deşi
a apărut sub numele meu. În caz că i-ai telefona să vină la voi
acasă după bani, e prea delicată şi ar refuza să-i primescă”. Des-
coperirea faptului că necrologul lui Umberto Cianciolo, mem-
bru (fusese considerat unul dintre „rigi”) al Cercului Literar de la
Sibiu, a fost redactat nu de Negoiţescu, ci de italienista şi poeta
Eta Boeriu, cea care i-a fost studentă profesorului italian, cea cu
care acesta a trăit o mare dragoste şi pe care a luat-o de soţie
(dar de care a fost nevoit să se despartă în condiţii dramatice
din cauza situaţiei din România), conferă textului o dimensiune
şi o încărcătură nebănuite. Republicarea lui ni s-a părut, în acest
context, departe de a fi lipsită de interes.

IInn  mmeemmoorriiaamm

(Tribuna, 26 februarie 1970)

Sfârşitul de an ne-a adus din Italia o veste de moarte, de tim-
purie moarte, ce ne mâhneşte cu atât mai mult: s-a stins din
viaţă la Roma, în vârstă de numai 55 de ani, profesorul Umberto
Cianciolo, un prieten entuziast al ţării noastre şi un pasionat
cercetător al literelor ei.

Ca şi atâţia alţi romanişti, profesorul Cianciolo se apropie de
noi, la începutul carierei sale, prin studii de lingvistică, benefi-
ciind de îndrumarea distinsului filolog Giulio Bertoni, pe lângă
care a lucrat ca asistent la Institutul de Filologie Romanică al
Universităţii din Roma, Institut la care avea să se întoarcă în ca-
litate de profesor în ultimii trei ani ai vieţii. Numirea în 1939 ca
Lector de Limba şi Literatura italiană pe lângă Facultatea de Li-
tere a Universităţii din Bucureşti răspunde în mod fericit inte-
resului crescând pe care prof. Cianciolo îl vădeşte începând cu
această dată nu numai faţă de limba noastră sau de problemele
relaţiilor româno-italiene în decursul vremii (v. Studiul Testimo-
nianze di cronisti romeni intorno a Roma e all’Italia, în Romana V,
1941), ci şi faţă de literatura română. Rod, în primul rând, al iu-
birii pe care profesorul o purta poetului, şi totodată sumă a ri-
gurozităţii, a competenţei desăvârşite şi a caldei înţelegeri a

verbului eminescian, traducerea poeziilor lui Eminescu consti-
tuie pentru noi poate cea mai valoroasă transpunere din cele
făcute în ultimele decenii. Volumul întitulat Poesie scelte di Mihai
Eminescu şi apărut la Modena, în 1941, reprezintă a doua tăl-
măcire a lui Eminescu în limba italiană, după traducerea lui Ra-
miro Ortiz, apărută cu mulţi ani în urmă, în 1927. În afară de o
excelentă transpunere în care forţa inspiraţiei originale şi rit-
mul interior persistă şi în proză, prof. Cianciolo îşi însoţește tra-
ducerea şi de o amplă prezentare a operei poetului, o acută
examinare a componentelor culturii eminesciene topite în poe-
zie, precum şi de un vast aparat de note care atestă încă o dată
serioasa meditare asupra textului şi docta informare ştiinţifică
a traducătorului.

Stima şi preţuirea pe care o purtam omului de cultură urma
să se întregească însă, odată cu numirea sa ca profesor de
Limba şi Literatura italiană la Universitatea din Cluj-Sibiu, cu
simpatia şi dragostea pe care o inspira omul în contactul direct
cu personalitatea sa incandescentă. Alăturându-se încă de la
bun început intelectualilor cu o netă atitudine democratică,
spre care se simţea atras prin geamăna atitudine protestatară
faţă de intoleranţa reacţionară şi şovină a regimului fascist de la
noi şi din Italia (despre care vorbeşte într-o cronică apărută
chiar în paginile Revistei Cercului Literar din februarie 1945), prof.
Cianciolo a fost, alături de Henri Jacquier, unul dintre cei mai
asidui şi credincioşi prieteni ai scriitorilor aflaţi la Sibiu. În mij-
locul lor şi-a citit profesorul cele mai multe din traducerile sale
din poezia contemporană românească, îndeosebi din Blaga şi
Arghezi, traduceri care urmau să alcătuiască materia unei bo-
gate Antologii, la care a continuat să lucreze cu fervoare până la
sfârşitul şederii sale în România (1949), şi care ar fi văzut cu si-
guranţă lumina tiparului dacă sănătatea de mulţi ani şubrezită
de grele încercări şi moartea prematură nu i-ar fi curmat aspi-
raţiile. O imagine trunchiată, dar totuşi edificatoare a ceea ce
ar fi putut să fie această Antologie ne-o oferă admirabilul studiu
apărut în revista Studii literare (vol. III, 1944) şi întitulat Il simbo-
lismo grottesco di Tudor Arghezi, care include de-a lungul a zeci de
pagini şi traducerea integrală a nu mai puţin de 17 poezii ale
poetului.

Pentru dragostea caldă pe care ne-a purtat-o, pentru mărtu-
ria ei închisă în paginile pe care le-a consacrat literaturii noas-
tre, pentru toate dorurile ce i-au frământat ultimii şi zbuciumaţii
ani ai vieţii purtându-l cu gândul pe planurile [plaiurile?] noas-
tre, să-i cinstim cu acelaşi dor, cu aceeaşi dragoste şi cu recu-
leasă recunoştinţă amintirea.

Ion Negoiţescu

ȘȘtteeffăănniiţţăă  RReeggmmaann
Paternitatea unui articol necrologic
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Prin bunăvoinţa familiei Ioan Vârtosu din Sebeş1, care mi-
a facilitat accesul la arhiva scriitoarei Olga Caba2, prezint patru epi-
stole inedite primite de către aceasta de la Wolf von Aichelburg.
Două sunt scrise în engleză3, iar celelalte două în limba română. Fac
precizarea că unele părţi ale textului sunt destul de degradate, pen-
tru ca – pe alocuri – unele cuvinte să fie greu de descifrat, lucru pe
care l-am marcat ca atare. Structurile ilizibile sau cuvintele care lip-
sesc au fost trecute între paranteze drepte, anumite aspecte refe-
ritoare la contextul în care au fost emise fiind limpezite în notele de
subsol. Scrisorile inedite din acest număr au fost trimise în 1964 4

(23 octombrie și 13 februarie), 1971 (6 decembrie) și 1972 (12 mai).  

Graţie cercetărilor întreprinse în ultimele decenii se cu-
nosc acum mai multe despre viaţa și personalitatea scriitorului,
eseistului, traducătorului, poetului, artistului plastic și compozito-
rului Wolf von Aichelburg (3 ianuarie 1912 - 24 august 1994)5, „ami-
cul german al cerchiștilor”6, a cărui existenţă a fost jalonată de anii
petrecuţi în închisoarea de la Aiud, de lagărul de muncă forţată de
la Canalul Dunăre-Marea Neagră, de domiciliul forţat la Măicănești
și Brăila, precum și de întemniţarea la Gherla și deportarea în
Bărăgan.

Aceste pagini de corespondenţă sunt cu atât mai tulbur-
ătoare cu cât traversează, așadar, momente-limită7, într-un context
dramatic când totul părea să facă parte dintr-o conspiraţie menită
a-l decuraja. Cu toate că întâlnește la tot pasul semnele „neantului
Revelaţiei”, „vigoarea fără semnificaţie a legii”8 care-l condamnă,
dar și mesagerii „inimaginabilei banalităţi a răului”9, scrisorile par a
fi trimise de pe pragul cel mai înalt al unei suveranităţi interioare
structurale, nealterate, fiind caracterizate prin forţă, ironie și luci-
ditate. Cele patru epistole inedite comunică un conţinut sufletesc
marcat de experienţe dramatice, de situaţii mai mult decât inco-
mode. Cu toate acestea, relevă control, disponibilitate sufletească,
îngrijorare faţă de problemele prietenei sale, dar și dovada unei în-
alte conștiinţe estetice, devenind mărturii10 ale supravieţuirii. Din-
colo de datele existenţei imediate, de nuanţarea unor secvenţe deja
cunoscute ale vieţii sale, de piedicile întâlnite atât în viaţă, cât și în
scris acestea înregistrează timpii de decantare a înţelegerii existe-
nţei, precum și un mod de fixare pe drumul autenticităţii în ciuda tu-
turor vicisitudinilor: „De câteva zile, din motive administrative, am
fost mutat la Psihiatrie. Mutarea s-a efectuat cu o dramă zgudui-
toare. Era sfârșitul săptămânii și din greșeală sau neînţelegere, m-
am trezit închis la «agitaţi», cu gratii, încăperi întunecoase,
neaerisite, îmbrăcat într-o cămașă ruptă luându-mi-se totul. Cu
mare vicleșug am reușit să sustrag un caet, un creion și aparatul de
bărbierit. N-am ocupat locul pe lângă un oarecare «agitat» în ador-
mire, care mi se oferise și m-am plimbat în sus și în jos cu capul com-
plet secat. Unei femei din acele furii ale infernului i s-a făcut în mod
miraculos milă de mine și m-a instalat într-o cămăruţă pt. 2, gonind
de acolo un biet cetăţean nevinovat, dar probabil și el «agitat»”. (13
februarie 1964)

Wolf von Aichelburg a dezvoltat, se pare, adevărate stra-
tegii de supravieţuire în acest Ust-Urt – amintit și în scrisori – al

epuizării, al abuliei, al reprimării și distrugerii individului, astfel
încât chiar și evenimentele aparent banale din aceste epistole
capătă rangul excepţionalului. Poate nu întâmplător, trăind în plin
absurd, devine extrem de receptiv faţă de Kafka și își declară admi-
raţia pentru opera lui ori de câte ori are prilejul, după cum rezultă
și din epistolele trimise în 13 Februarie și 23 octombrie 1964: „De
Kafka, în ultimul timp am citit mult Castelul, Amerika și Von Bau der
Chinesischen Mauer pe lângă Prozess. Este un scriitor negativ, dacă
asta spune ceva, dar foarte serios, prinzând un aspect al vieţii cu o
luciditate generală, și un artist desăvârșit”; „Am citit deunăzi în „Se-
colul XX”, pe românește, cele două nuvele [ale] lui Kafka Metamor-
foza și Colonia penitenciară. Ar face totuși să le citești. Sunt groaznice
și totuși foarte profunde”. Tot desprinse din reţeaua absurdului par
a fi și momentele comico-tragice pe care le petrece în mahalaua
Brăilei, cu aspectul său dezolant, jupuit, bandajat parcă mai apoi, la
modul grosier, cu afișe și reclame la fotolii, canapele, frigidere sau
filme chinezești lacrimogene. Îl găsim, așadar, (firește că mai mult
nevrând decât vrând), într-un alai bahic, la o nuntă, împodobit cu
flori kitsch, înconjurat de Viorei „semi-îmbătaţi” și Viorici virtuoase,
cât pe ce să se trezească el însuși „mire”, căci – vorba ceea – „ce mi-
e Sibiu, ce mi-e Brăila”: „am fost târât, duminica, la ţară, la o
«nuntă», am jucat «horă», am fost la «nunul mare», am fost deco-
rat cu niște floricele de masă plastică și a trebuit, din oră în oră, să
mănânc. Către seară am reușit să o întind. Am găsit o «ocazie», iar
când am vrut să mă culc, la Brăila, în casa goală, au năpădit vecinii
ca să audă despre cum a fost la nuntă”. (23 octombrie 1964) 

Circumstanţe istorice excepţionale, bulversante, altfel
spus, „experienţe forte” (cum ar fi perioada petrecută de către Wolf
von Aichelburg la Brăila), repere și admiraţii culturale (amprentate
de Cercul literar de la Sibiu, precum și de Cercul literar creat în jurul
lui Victor Papilian la Cluj-Napoca), anecdotica unor evenimente sau
întâlniri de rang secund și, nu în ultimul rând, urările transmise pi-
sicilor – toate acestea reconstituie o atmosferă nu doar clar delimi-
tată istoric, ci și înscrisă, filtrată în/prin mintea/carnea autorului,
dialogul pe care-l instituie reflectând căutarea ritmului și a tonului
interior la fel ca într-o partitură. 

Sunt, așadar, scrisori pe care le citim deopotrivă cu ochiul
istoricului literar și a criticului literar11 ce surprind și împrejurările în
care s-au născut anumite proiecte12, dar – mai ales, cu privirea celui
care caută urme, edeme, în trupul acestor pagini care vorbesc des-
pre un context istoric brutal, arhicunoscut, analizat, glosat, dar – cu
toate acestea – încă de „negândit”, dacă ar fi să apelăm la termenul
folosit de Giorgio Agamben. Aceste pagini creează portrete și schiţe
caracterologice, conturează o dimensiune inedită a unui spaţiu
lăuntric, o imagine a unei existenţe privite „din interior”. Găsim rân-
duri despre prietenie și regăsire de sine, atașamentul faţă de niște
valori comune înalte, dar și experienţe dezamăgitoare, decepţii,
frustări, refuzul convenţionalismului și, nu în ultimul rând, o mărtu-
rie despre talentul de a supravieţui și obligaţia de a comunica. Di-
rect. Sincer. Fără retorisme. Se consemnează sistematic impresii,
trăiri, iar altădată, ca-n somn, cu mișcări lente, rătăcirea în spaţii te-
nebroase fără a se abandona disperării, ci făcând apel la codul

LLiiggiiaa  DDiimmiittrriiuu
Pagini inedite de corespondenţă – Wolf von Aichelburg către Olga Caba
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are nimic de a face cu acea feminitate de «flori, dantele şi cristale»
cântată de toţi poeţii consacraţi sau neconsacraţi ai faunei mascu-
line – are în ea un farmec straniu de tânără sălbăticiune, fiindcă
aduce în chip şi suflet ceva din mireasma sănătoasă a acelei naturi
ce se desfăşoară guvernată de legile ei secrete, împăcată cu ele-
mentele, cu vântul, cu ploile şi cu semnele cerului, ce se întinde din-
colo de convenţionalul oraşului.”17 – acesta era portretul scriitoarei,
în percepţia Anişoarei Odeanu (Doinei Peteanu), la începutul dece-
niului al patrulea al secolului trecut, care inventaria o serie de ges-
turi şi caracteristici de comportament ale unei apariţii atipice –
aliter, asemenea vieţii sale. O viaţă romanescă conturată, pe de-o
parte de contextul istoric, de experienţa detenţiei și a excluderii din
învăţământ, cât şi de o serie de decizii contrariante, ședinţe de spi-
ritism și, nu în ultimul rând, de căsătoria cu Erica/Eric Tecău, fosta
studentă a lui Lucian Blaga18. Din păcate, interesul pentru opera sa
a alunecat în plan secund (dacă nu cumva aproape în uitare) în ra-
port cu cel pentru viaţa acesteia, fiind remarcabil că în ciuda greu-
tăţilor pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului a refuzat, în mod
consecvent, instrumentalizarea operei sale făcând parte, după cum
s-a spus, din așa-numita „disidenţă de catifea”. Se pare că Wolf von
Aichelburg o va cunoaște pe Olga Caba în perioada studenţiei (1929-
1934) pentru ca, între anii 1941-1944, cei doi să se reîntâlnească ca
translatori în cadrul secţiei de presă a Ministerului Propagandei Na-
ţionale aflat, la vremea aceea, sub conducerea lui Nichifor Crainic.
Ar mai fi de adăugat faptul că această corespondenţă este densă și
s-a ramificat într-un mod constant de-a lungul câtorva decenii, după
cum rezultă din textele care s-au păstrat. Acest dialog a fost deter-
minant pentru formarea scriitoarei şi a principiilor sale artistice în
sensul în care a devenit o modalitate de a păstra un contact viu și
permanent cu ceea ce se întâmpla în câmpul literar și artistic. De
altfel, admiraţia absolută pe care aceasta o avea pentru Aichelburg
este binecunoscută şi mărturisită de fiecare dată, fără ezitare, după
cum se poate observa și din această epistolă scrisă de către Raoul
Șorban, primul soţ al scriitoarei: „Am vorbit despre Wolf von Ai-
chelburg care era, într-un fel, un idol pentru Olga. Ea îl aprecia pen-
tru vasta sa cultură, pentru poeziile şi piesele muzicale pe care le
compunea”.19

Aceste mărturii epistolare devin o adevărată „capture de
soi”20 și se constituie într-un ansamblu inedit de note cu valoare de
document asupra vieţii literare, artistice și sociale din perioada la
care am făcut referire, etalând nervurile unei interiorităţi și valoa-
rea unei prietenii – a unei intersubiectivităţi de excepţie, definită nu
atât prin a fi „prezent” lângă, ci prin a fi „cu”, firește, în sensul pe
care-l dă acestei structuri Gabriel Marcel și care ar „ţine de esenţa
unei coesse autentice”21. 

Pagini de corespondenţă Wolf von Aichelburg – Olga Caba:
o întâlnire mai mult decât admirabilă22 caracterizată prin reciproci-
tate, deschidere și fidelitate – „singura victorie – poate – asupra tim-
pului”.23

23 Octombrie 1964

Dragă Olga,

S-au petrecut atâtea în ultimele zile că mi-e greu să găsesc
contactul cu scrisoarea ta din 10. Cred că ţi-am scris, între timp, o
scurtă c.p24. de liniștire. Am fost la București și de acolo la Brăila
unde vroiam să stau o zi și a trebuit să stau 3, ca să rezolv ceea ce
am avut de rezolvat. A fost dezolant. Să stai fără ocupaţie, amânat
din motive prostești, într-un oraș searbăd ca Brăila, zile de toamnă
molatecă, tristă, pline de un trecut mai mult penibil. Pe doi prieteni
nu i-am găsit și la un al treilea loc, unde am ajuns seara târziu, n-am
putut să mă culc decât foarte târziu, trebuind să mănânc la ore ne-
potrivite raci, să beau oţetul acela violet, care prin ţinuturile aces-
tea e luat drept vin și – mai cumplit – să ascult povești. 

(auto)ironiei: „Aici tot aerul zumzăe de neuro, neuro și vezi tot felul
de figuri, parcă este dintr-o imaginaţie bolnăvicioasă. Asta pe mine
nu [mă] deranjează. Pe mine numai arta proastă mă poate deranja
(s.n.)”. (13 februarie 1964) Iată o structură care traduce aversiunea
insurmontabilă a acestuia faţă de arta proastă, discutabilă. Parcur-
gând eseurile sale și alte pagini de corespondenţă se observă faptul
că această afirmaţie se află în trena altor reflecţii și teze, dar și a
imperativului cratilic al adecvării, scriitorul exprimându-și ferm po-
ziţia în faţa „balastului”, a structurilor râncede, scămoșate sau sti-
cloase, epatante. Epistolele par a fi, din acest unghi, fragmente
dintr-un vast mozaic care schiţează profilul unor spirite aristocra-
tice, exigente și cu ceilalţi, dar – mai ales – cu sine. 

Asemenea discurilor de fonograf, parcurgerea acestor pa-
gini relevă cu  rafinament și ironie figura unor intelectuali de rasă,
a unor esteţi, poziţie pe care Wolf von Aichelburg o definește și o
nuanţează, de altfel, într-o scrisoare adresată lui Ștefan Augustin
Doinaș13: „Tipologic sunt un estet. Prisma estetică este cea care pre-
valează. Dar niciodată nu am căzut în eroarea să cred că esteticul ar
fi ţelul suprem, rostul culturii sau sensul existenţei”. Scrisorile im-
presionează prin ceva ce nu se mai „poartă” astăzi: prin sinceritate.
Ambii, atât Wolf, cât și Olga, sunt artiști ludici, ingenioși care se ri-
dică deasupra galeriilor cleioase ale cotidianului, dezvăluind la
modul hiperlucid exponatele falsităţii existenţiale. Wolf von Aichel-
burg pare a se livra spontan prieteniei, grăbindu-se să-i răspundă
de fiecare dată Olgăi Caba – allegro und staccato – cu o solidaritate
și deschidere nedisimulate. Astfel, impresiile de lectură, audiţiile
sau trimiterile spre ultimele apariţii editoriale substituie mizeria, fi-
gurile standardizate ale alienării își atenuează sentimentul singur-
ătăţii și al izolării, gustul de zgură al rătăcirii printre chipuri și
obiecte străine. 

Aceste pagini nu fac doar un inventar al datelor și al întâl-
nirilor, nu evocă doar o atmosferă literară (sunt prezenţe constate
Ion Negoiţescu, Ștefan Augustin Doinaș și Irinel Liciu, Ovidiu Cotruș
sau Paul Goma), ci devin meditaţii care relevă gândirea și stilul aces-
tui autor ce nu se bâlbâie când spune adevărul, cu atât mai mult cu
cât vorbim despre vremuri mai mult decât detestabile, experienţele
celor care au fost privaţi de libertate și au fost supuși torturilor fi-
zice și interogatoriilor reprezentând, sub aspect existenţial, în apre-
cierea lui Virgil Podoabă: „cea mai autentică și profundă experienţă
umană de la război încoace (s.a.)”14. Iată, de pildă, acest fragment din
epistola scrisă în limba engleză din data de 7. XII. 1971, în care Wolf
von Aichelburg face referire la un episod ce evocă oribilul mecanism
de intimidare și manipulare: „A fost întrebat: nu-i așa că nu știai că
este interzis să vorbești. El a răspuns: Oh nu, știam. – Cu siguranţă
nu știai, i s-a spus. – Ba da, știam. – Dar nu știai că aceste lucruri
sunt pedepsite cu severitate. – Știam și asta. – / l-au înghiontit pe
sub masă/ – Cu siguranţă nu știai, încearcă să-ţi amintești bine! –
Totuși, știam. – Nu îţi bate joc. – Acesta este adevărul. – Cu siguranţă
nu ai știut... Într-un final, biata victimă a recunoscut asudată că de
fapt nu știuse. Aplauze generale. – Vezi, acum îţi amintești corect. Cu
certitudine, nu știai. Ești destul de nevinovat. Iar bietul om a trebuit să
admită, împotriva voinţei lui, că era cu adevărat nevinovat (s.n.)”15. 

Firește, ar fi necesare câteva precizări referitoare și la des-
tinatara scrisorilor. Cine este Olga Caba și în ce circumstanţe o cu-
noaște Wolf von Aichelburg?16

„Olga Caba este o tânără scriitoare, venită la Bucureşti de
pe meleagurile Clujului. Un fel de florăreasă, înaltă, ciufulită, cu aer
pădureţ, care nu se poate împăca, în nici un fel, cu rafinamentele ci-
vilizaţiei, nici la vorbă, nici la înfăţişare şi nici la gând. Anul trecut o
vedeai pe stradă cale de o poştă, – i se năzărise că, peste făptura în-
altă, încoronată de o claie de păr papuaş, i-ar sta cât nu se poate
mai bine, un veritabil fes turcesc, roşu ca apusurile bosforice şi cu
un ciucure negru care pendula încolo şi încoace după mersul ei
săltat de haiduc feminin. Şi totuşi, această hirsută apariţie, ce nu
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Neputând să rezolv sâmbătă ceea ce trebuia rezolvat fiind
nevoit să abuzez mai departe de o ospitalitate prea cordială, am fost
târât, duminica, la ţară, la o „nuntă”, am jucat „horă”, am fost la
„nunul mare”, am fost decorat cu niște floricele de masă plastică și
a trebuit, din oră în oră, să mănânc. Am fugit, într-o vreme la câmp.
La Est de Marea Caspică e o stepă salină cu numele de Ust-Urt. M-a
îngrozit numele de când eram copil. M-am simţit ca în acest Ust-Urt,
mai rău decât o cioară fără ciolan. Absenţa mea – cu toate că erau
peste 200 de persoane – fusese alarmantă și am fost pedepsit crunt
cu vin și ţuici și tandreţe de semi-îmbătaţi. Către seară am reușit să
o întind. Am găsit o „ocazie”, iar când am vrut să mă culc, la Brăila,
în casa goală, au năpădit vecinii ca să audă despre cum a fost la
nuntă să mai aducă vin și pui și alte pământești și să mă ducă la cul-
mile disperării. Nu era destul cu atâtea. O femeie a adus pe sora ei,
o Viorică, și a început „acum de ne cunoaștem și ce mi-e Sibiu, ce mi-
e Brăila, avem case, de ne-am face rude”. M-a salvat un frate beat
turtă, care din 2 în 2 minute, a vrut să știe dacă-l iubesc atâta cât mă
iubește și el pe mine. Niciodată o „dragoste” n-a fost mai salvatoare
pentru mine și nevoia de a-l „culca”, m-a scăpat și de codoașă și de
gajică și de tot alaiul mahalalei brăilene. Luni am tot hoinărit prin
alei desfrunzite, m-am uitat la case dărăpănate și la afișe „se vinde
o canapea, două fotolii, un ceas antic, un frigider etc... ” și m-am dus
chiar – horribile dictu – la cinema, o monstruozitate chinezească cu
două25 îndrăgostiţi care se aruncă de pe o stâncă într-un loc din
care, semnul iubirii atotbiruitoare și atotdăinuitoare, răsăreau flori,
culoare de sânge. Nici măcar miracolul acesta nu m-a putut consola.
În sfârșit, marţi, am aranjat treburile mele, ceva cu Dolfi. 

De eri, sunt și cetăţean al Sibiului26. Sunt felicitat ca un
mire (era cât pe ce să devin unu). Rămâne chestiunea job-ului și a lo-
cuinţei. Mă plictisesc. 

Vă felicit de motoretă. Acuma tu trebuie să te faci mare bi-
ciclistă, ca să rămâi în pas cu tehnicizarea universului...și cu mine. 

Sărmană Dori! Mi-ar părea foarte rău să i se fi întâmplat
ceva într-adevăr grav. 

Lui Charlie27 îi doresc toate cele bune. Poate la premieră
vor sosi cărţile de la Edinburgh.

D-na Grass tot mă tot presează pentru păţaniile lui Zoli.
Pot spune „der liebe Tierchen”. Vezi ce înseamnă să nu fi avut copii.
Descrierea aventurilor lui Zoli, pe care le cunoaște doar abridged28

au preocupat-o zile întregi. M-am refugiat la Brăila unde, precum ai
văzut, mă aștepta alt bucluc: raci, nuntă și mireasă. Dacă n-aș fi an-
grenat în meditaţii – deja întrerupte – m-aș repezi pentru un conce-
diu de odihnă, la voi. Am citit deunăzi în „Secolul XX”, pe românește,
cele 2 nuvele [ale] lui Kafka Metamorfoza și Colonia penitenciară. Ar
face totuși să le citești. Sunt groaznice și totuși foarte profunde. Ci-
tesc Absalom, Absalom de Faulkner, o carte f. sucită. Niciodată nu
știi despre cine e vorba. Totul e povestit de o bătrână care mereu
se întrerupe, deviază, spune 4 pagini de-a rândul „dar nici nu m-a in-
teresat, nici nu m-am uitat la el...” până ce și pietrele sunt convinse
că l-au iubit foc, e vorba și de o negresă, Klytemnestra, care se culcă
ca un câine sub patul lui Ellen, până ce aceasta, enervată la maxim
și exasperată de singurătate, se culcă cu ea, sub patul ei ș.a.m.d. 

Aș prefera să scriu eu însumi ceva, dar nu-mi vine. Sunt
tot nervos și neliniștit. În casă, tragedii mari: otrăvirea lui Lady, a
sausage dog și lui Occhi, o pisică oarbă, dar încă cu sex appeal. Au
rămas trei. Dna. Grass tot spune de ce n-ai luat-o și pe Riki. Dar când
spun, să-o speriu, că-o voi duce, intră în panică și nu vrea. 

Salutările mele lui I. Hatzack. Întreabă-o ce să fac cu cartea
lui Wiechert.

Vouă toate cele bune și așteptăm vești de la Zoli.
Cu drag,

Wolf
13 Februarie 1964

Dragă Olga,

„Nucii” sunt delicioși, la fel lămâile, doar ţigările mă je-
nează, fiindcă de două săptămâni, m-am „lăsat”. Cum mă simt? În
ceea ce privește picioarele mult mai bine. Doar nesimţirea la stân-
gul mai persistă. Cred că se va da cu timpul și cu mișcare măsurată
plus repaus. Încolo sunt destul de mobil. De câteva zile, din motive
administrative, am fost mutat la Psihiatrie. Mutarea s-a efectuat cu
o dramă zguduitoare. Era sfârșitul săptămânii și din greșeală sau
neînţelegere, m-am trezit închis la „agitaţi”, cu gratii, încăperi întu-
necoase, neaerisite, îmbrăcat într-o cămașă ruptă luându-mi-se
totul. Cu mare vicleșug am reușit să sustrag un caet, un creion și
aparatul de bărbierit. N-am ocupat locul pe lângă un oarecare „agi-
tat” în adormire, care mi se oferise și m-am plimbat în sus și în jos
cu capul complet secat. Unei femei din acele furii ale infernului i s-
a făcut în mod miraculos milă de mine și m-a instalat într-o
cămăruţă pt. 2, gonind de acolo un biet cetăţean nevinovat, dar pro-
babil și el „agitat”. Puţin, puţin, s-a limpezit orizontul sudălmile și
bătăile le mai auzeam doar ca un susur. Celălalt cetăţean avea pi-
jama și părea destul de liniștit. A dormit toată după-amiaza. Eu între
timp am întredeschis puţin fereastra, fiind o atmosferă de seră.
După ce se trezise, m-a contemplat îndelung, declarând la urmă că
eu printr-o machinaţie abjectă am fost introdus în cămăruţă cu sco-
pul de a-l ucide, nu altceva, treptat prin curent, [că] fac parte dintr-
o maffia și scopul meu e să-l ucid. El însă va lua măsuri și așteaptă
doar clipa să mă mut din pat, ca să-mi zdrobească creierii. Eu cu
toată persuasiunea de care eram capabil și toată înţelepciunea am
reușit treptat, treptat să-l îmblânzesc, până ce mi-a dăruit chiar un
măr și mi-a permis chiar să deschid geamul de tot, pentru zece mi-
nute. A doua zi, cel ostracizat a revenit și s-a pus lângă mine în fos-
tul său pat, tremurând tot timpul. Pierdusem orice speranţă. Abia
luni, doctorul înainte de a asculta un protest din partea mea, a dis-
pus mutarea mea. Am primit pijama, manta, bocancii mei, cărţile,
picsul, hârtii ș.a.m.d. resurrexit [furi?]osus29. Niciodată n-am simţit
atât de acut redobândirea libertăţii. Luni, toată ziua, m-am plimbat
ca un furios (totuși, prin urmare) prin parc, în sus și în jos. Acuma îmi
merge „bine”, dar sunt într-un30 salon mare cu difuzor care mă va
alunga, cred, înainte de termen. Societatea nu e mai neplăcută
decât aiurea. Un tânăr m-a iniţiat în toate, fiindu-mi de mare folos.
Nu știam că aveam de-a face cu regele Ferdinand IV din Cipru, care
convertește pe toţi catolici. Cu mine face o excepţie, fiindcă sunt
„prietenul” lui. Știe să joace table și foot-ball, încolo e tot rege. Toate
ar fi cum ar fi, dacă n-ar fi difuzorul. Data plecării, până la contra-
mandare este 1 martie, cu zilele mai lungi totuși și o iarnă deja
șubrezită. 

Pe Raluca n-am mai văzut-o, nici pe Raoul31. Mâine am să-
i telefonez. Am încercat de 2 ori, fără succes. Îi spusesem lui Raluca
despre promisiunile lui Raoul. Ea i-a luat apărarea, spunând că e sin-
cer bine intenţionat, dar împrejurările sunt cum sunt. Zoli mi-a tri-
mis de 2 ori vorbă că mă va vizita, n-a venit nici el. Cred însă în
intenţiile sale cele mai bune. Despre „Rinocerul” de Ionescu am
auzit mult, ar fi piesa sa cea mai slabă. Eu, fără să le cunosc, cred că
toate sunt slabe, să mă ierte Dumnezeu. Sunt totuși un om al bu-
nului simţ. De Kafka, în ultimul timp am citit mult „Castelul”, „Ame-
rika” și „Von Bau der Chinesischen Mauer” pe lângă „Prozess”. Este
un scriitor negativ, dacă asta spune ceva, dar foarte serios, prinzând
un aspect al vieţii cu o luciditate generală, și un artist desăvârșit.
Totuși nu te-aș sfătui să-l citești, dacă te interesează literatura ger-
mană contemporană. Citește-l mai bine pe Bergengruen sau pe Ina
Seydl32 sau de Carossa33 „Rumänisches Tagebuch” unde  e foarte
puţin vorbă de români, dar unde e un episod très émouvant despre
o pisică, vorbă venind. Thomas Mann, St. Zweig și Lion Feuchtwan-
ger nu (s.a.) sunt caracteristici pentru proza germană contempo-
rană, precum nici Pitigrilli pentru cea italiană. Dacă poţi să faci rost



24 3 / 2017

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

de  „Auf der Marmorklipperne” sau de „Blätter und Steine”de Ernst
Jünger, vei citi un stil de o frumuseţe și o transparenţă rară, pe lângă
o gândire profundă și originală. – Discurile de care-mi amintești sunt
toate frumoase, cu toate că – mie personal, strict personal – plicti-
sitoare. Nu găsești cumva un concert de Brahms? Eu, dacă vin la voi,
vă voi aduce de al lui Stravinsky Dumbarton Oaks –  concerto pen-
tru delectare specială. Caută ceva de De Falla. Poate găsești „El
amor brujo” muy hermoso y atraente.  

Nu mi-ai mai trimis din drama cerească34. Te-a supărat cri-
tica mea făcută lui Lucifer? 

Dacă nu-mi descrii simptomele acelor furnicări în picioare
(sunt furnicări sau altceva), marii neurologi de aici, nu pot să-și dea
[cu] părerea. Aici tot aerul zumzăe de neuro, neuro și vezi tot felul
de figuri, parcă este dintr-o imaginaţie bolnăvicioasă. Asta pe mine
nu [mă] deranjează. Pe mine numai arta proastă mă poate deranja.

Scrie – Psihiatrie VI încolo vechea adresă. 

Cu drag,
Wolf

6 XII 1971
Dragă Olga,

În sfârșit am ajuns acasă. După șederea mea în București,
am fost la ţară, cu Tică, pentru 3 zile. El este într-o stare psihică ex-
trem de proastă, deoarece s-a întâlnit cu iubirea lui de acum 25 de
ani. Ea locuiește în B., a divorţat cu mulţi ani în urmă și, dintr-o dată,
cei doi au hotărât spontan să își petreacă restul vieţii împreună. Cu
toate că amândoi au trecut de prima tinereţe, iubirea lor este mai
profundă ca niciodată și a răzbit în timp. I-am întâlnit în B. Acum T.
este îngrijorat de problema pronunţării divorţului de Colette, care l-

a torturat cu gelozia ei cumplită și l-a făcut să-și piardă toţi priete-
nii ș.a.m.d35. Va fi o luptă grea. El este foarte hotărât. Nu are nici lo-
cuinţă, nici slujbă. Cu Lola este mai degrabă rece și în disconfort în
această perioadă. Trebuie să înfrunte toate aceste necunoscute cu
foarte puţini bani și ajutor. Visează la găsirea unei slujbe la Midi și
la aducerea Taniei încoace. El va pleca după Crăciun. I-am lăsat des-
tul de mulţi bani.

În B. am fost foarte ocupat și agasat. Nu mai sunt nici eu
tânăr și să am un program la fiecare 2 ore de dimineaţa până seara
târziu și apoi să fiu invitat, e deja prea mult pentru mine. Am trăit o
vagă cădere nervoasă și în ultimele zile am anulat toate întrunirile
și am dormit sau, cel puţin, am încercat să dorm la Negos, unde era
cumplit de cald, în ciuda ferestrei deschise. Este din nou foarte ono-
rat, a fost vizitat de TV, Radio, intervievat etc. Va fi un scandal uriaș
din nou, din pricină că s-a legat – în istoria lui a Literaturii Române
– de Rebreanu care este considerat corespondentul lui Proust și
Joyce și Thomas Mann. El îl vede destul de slab, plat, neinteresant,
departe de Slavici. Mi-a explicat și demonstrat-o cu argumente
convingătoare și cu elocvenţă și așa face cu toată lumea. I s-a spus
că va fi un mare scandal, din moment ce se atinge de zei și eroi
naţionali. A răspuns  că e ceea ce își și dorește. Nu a vorbit cu edi-
torii, deoarece are el însuși o carte acolo și nu va putea să evite să
o menţioneze. Toate acestea îi provoacă o greaţă stăruitoare și se
teme că va exploda când va vedea și mirosi întreaga atmosferă. Ar
trebui să ai răbdare până îi va întâlni – întâmplător – pe unii dintre
domnii aceia pe stradă. Apoi va vorbi exclusiv despre tine. Dar el nu
e niciodată pe stradă. L-am dus la un restaurant unde a mâncat om-
letă din 4 ouă fără nicio bucăţică de pâine și a băut 2 sticle cu bere.
La 12 noaptea mănâncă pește la conservă și apoi uită să mănânce
o zi întreagă. Spune că tare își dorește să te vadă și să îţi ofere ad-
ăpost. Nu-l obosești niciodată. Doinaș a fost cu mult mai supărat de
fapt. Au primit scrisoarea ta lungă. El nu știa despre situaţia ta, a
promis că se va ocupa de asta și că îţi va scrie de îndată ce va ști
ceva sigur. Acum e o dispută privind pensiile scriitorilor. Au fost
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plângeri. S-a argumentat că ar fi prea mari. Se încearcă o aducere la
un nivel inferior, uniform, ceea ce este foarte rău pentru noi amân-
doi. Doinaș va lupta. Dar nu există nicio întrunire a comitetului încă,
iar el plănuiește să plece pentru 3 luni la Roma, în 10 ianuarie, pen-
tru a o însoţi pe Irinel, care va fi un fel de profesoară de dans acolo.
Va fi o pierdere pentru noi amândoi, deoarece el a fost singurul care
ne-a protejat. Să sperăm că va fi o întrunire înainte. Dar eu sunt obi-
șnuit cu ghinionul când e vorba de termene. În plus, am avut succes.
TV va aduce cântecele pe care le-am acompaniat la Sibiu și puţin
mai târziu, un trio, apoi alte compoziţii. Joi, în 2 & sâmbătă, în 4, am
putut fi văzut pe ecran /, dar eu însumi nu am urmărit. Am fost la
studiou și au fost cumplit de politicoși și au promis mult. E posibil ca
în ianuarie să merg din nou, de dragul melodiilor. Cartea e pe punc-
tul să-mi apară. Poate chiar înainte de Crăciun, dar durează până
va fi trimisă prin librării și „facturată” și va putea fi doar la jumăta-
tea lunii ianuarie. Suntem obișnuiţi cu astfel de lucruri. Bacovia36 al
meu va apărea tot în preajma acestei date. Dar mă tem că nu voi
primi bani nici pentru  carte, nici pentru o grămadă de articole pe
care le-am publicat recent – până în ianuarie, deoarece casieria e
mai împuţinată ca niciodată, chiar goală, mi-au spus. Documentarea
mea – ultima – a fost ultimul lucru pe care și l-ar fi permis. Asta spun
ei. Presupun că dacă eram în B., ar fi trebuit să pun mâna pe bani.

O să-i scriu dragului John. Mi-ar plăcea să am și povestea,
de asemenea.

Mi-ar plăcea foarte mult să te văd cu mine în februarie
când trec prin Sinaia.

Am luat „Geographic magazine”.
A trebuit să citesc câteva capitole din „Mândrie și preju-

decată” înainte ca tu să mă sfătuiești să fac asta. A fost mai degrabă
amuzant, despre 5 fete care vânează gineri cu o mamă ambiţioasă
și cu un tată isteţ căruia îi place să se amuze pe seama îngrijorări-
lor ei. Voi mai citi totuși câteva capitole. Nu mai am timp să citesc. 

Goma a fost chemat la o petrecere înaltă cu autorităţile
care l-au lăudat și i-au promis că îi vor publica cartea curând și i-au

oferit călătorii în străinătate cât de multe își va dori. Altul – cred că
Dimbov37 – care vorbise la B., a fost chemat în faţa unui consiliu al
scriitorilor, cu coniac și prăjituri. A fost întrebat: nu-i așa că nu știai
că este interzis să vorbești. El a răspuns: Oh nu, știam. – Cu sigu-
ranţă nu știai, i s-a spus. – Ba da, știam. – Dar nu știai că aceste lu-
cruri sunt pedepsite cu severitate. – Știam și asta. – / l-au înghiontit
pe sub masă/ – Cu siguranţă nu știai, încearcă să-ţi amintești bine!
– Totuși, știam. – Nu îţi bate joc. – Acesta este adevărul. – Cu sigu-
ranţă nu ai știut... Într-un final, biata victimă a recunoscut asudată
că de fapt nu știuse. Aplauze generale. – Vezi, acum îţi amintești
corect. Cu certitudine, nu știai. Ești destul de nevinovat. Iar bietul
om a trebuit să admită, împotriva voinţei lui, că era cu adevărat
nevinovat. Asemenea lucruri și altele mai puţin amuzante s-au spus.

Mi-e milă de bietul Eric38 care e așa de ocupat. Și ei se lamentează
pe aici, de asemenea. Și eu m-am lamentat, dar totuși, am o viaţă
mult mai bună. Mă plângeam de prea multă prietenie și îngrijorare.
Un asemenea motiv este mai blând decât unul pe care E. l-ar putea
rosti.

Acum sunt extenuat. Ploaia nu încetează. Moral, mă simt mai
bine. Fizic, trebuie să fiu foarte precaut. Încordării efective îi fac faţă
bine, dar nu și atingerii pielii/ socializării frecvente/. Simt că aș lua-
o razna dacă aș fi constrâns mai departe.

Toate cele bune, ţie și lui
Bufi,
Wolf

12 V 1972

Dragă Olga,

De ce nu mi-ai spus că vii în București? Eu am plecat
sâmbătă, în data de 6. Timpul petrecut acolo a fost mai degrabă ne-
fericit și am fost blocat de incertitudinea sosirii unui tânăr prieten
pe care l-am ajutat să achiziţioneze un autoturism, pe care l-am în-
tâlnit în B. și am plecat împreună, cu noua lui mașină, spre Nanești,
un loc situat aproape de fosta mea reședinţă impusă, M39., pe care
am și vizitat-o. Apoi, am vizitat niște prieteni, în Focșani și Tecuci,
fiind apoi condus acasă, cu mașina, prin Oituz și Brașov. Aici am
găsit plicul tău. Îţi mulţumesc foarte mult pentru traducere, dar mi-
a părut rău că aceasta nu avea aproape niciun î și niciun ă, neavând
astfel vreo certitudine că am lucrat corect ceea ce dactilografa va
scrie acum. Boureanu îl va accepta pe Andras al tău, dar nu am
reușit să vorbim faţă în faţă, dat fiind faptul că mereu avea întruniri,
iar eu îl ratam și s-a scuzat telefonic până când eu am amânat tele-
fonic totul pentru o ocazie viitoare, având în vedere că totul mer-
sese pe dos la B. Cu toate acestea, am avut succes. Publicul dorește
piesele mele la teatrul românesc și e foarte probabil ca Ulise al meu
să fie tipărit la TEATRUL. Oamenii au luat foarte în serios ceea ce
Veronica Porumbacu le-a transmis în „România literară”. Pe lângă
aceasta, ALBATROS vrea neapărat să tipărească un volum cu tradu-
ceri Aichelburg – în care, probabil, apari și tu, cu acele povestiri și
poate și alţii. Doinaș va traduce poezii, Radu Bălănescu a tradus
„Odiseu”, va traduce „Der Muttermord”, iar tu intenţionezi să tra-
duci „Peregrinos”. Eu sunt la mare modă. O spun roșind de rușine,
dar e realitatea. – Am văzut noua piesă a lui Omescu, „Iadul și Pas-
ărea”. Nu e pe gustul meu, dar a avut actori buni și a fost un succes.
A avut de asemenea și recuzită.

Pentru o clipă, chiar ai crezut ceea ce Nego ţi-a spus des-
pre beţia mea? Nu am atins o picătură și, ca urmare, s-a răzbunat pe
mine. Nici după-amiaza petrecută cu Doinaș nu a fost agreabilă, de
la ora 16 la 0.30. Aveam o discuţie plăcută când a intrat Herta Spuhn
/o evreică impertinentă, care a venit cu manuscrisul meu din Baco-Ol
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via ca să-mi adreseze „doar două vorbe”, dar tot la a doua vorbă
spunea: „Sunt foarte deranjantă, nu-i așa? Nu sunt insolentă, nu-i
așa ? Vreţi să mă trimiteţi la dracu, nu-i așa?”. A trebuit să zâmbesc
și să neg. / Tu mereu îmi spui că sunt un ipocrit, dar am fost de-a
dreptul furios. Apoi au sosit Doinaș și Ness, iar ei au fost atacaţi cu
aceeași autocritică provocatoare și cu tot soiul de cochetării și el,
de asemenea, fierbea și spumega, dar la fel de „ipocrit”, și nu a dat-
o afară, cum, cu așa râvnă, ar fi făcut-o. Irinel s-a ascuns în tot acest
timp, și noi, doi domni spumegând de furie înnăbușită, am stat
acolo până ce monstrul a plecat și ne-am reîntâlnit a doua zi, la co-
lţul unei străzi, unde se arătase dornică să fie prezentată domnului
cu care urma să mă întâlnesc, iar eu am ţintuit-o acolo, în mijlocul
străzii, cu cel mai diabolic rânjet și cu cele mai ipocrite minciuni și
scuze ș.a.m.d. – Spre ora 8 am vrut să mă despart de familia Doinaș,
însă nu m-au lăsat să plec și Nego a venit, care foarte înţelept luase
deja cina, și Puiu Cotruș40 cel gălăgios și enervant și s-au uitat la te-
levizor, iar eu tot ieșeam afară și mă simţeam nefericit și spre ora
10, am luat un soi de cină sofisticată / între timp soufflé-ul se făcuse
scrum și se răcise. Irinel disperată /,  dar aveam castraveţi și lapte
bătut în loc, iar eu le uram pe toate, oamenii, cina, ora târzie și
amintirea acelei evreici obraznice... Dar nu eram beat deloc, nici
măcar nu gustasem berea.

Cât despre pașaportul meu, nu am reușit prea multe și voi
rezolva aici problema. Așa că, nu sunt deloc împăcat. Werner mi-a
scris. Se vor muta la Stuttgart unde are o nouă slujbă și o mașină
albă ca zăpada. Tică mi-a scris. Divorţează și încă e în proces.

Lola a avut o „umbră la plămâni”, dar s-a refăcut complet. Do-
rește să vină în septembrie. Prefer Sebeșul în locul Bucureștiului și
îmi plac cinele tale punctuale.

Al tău,

Wolf

1 În casa acestei familii scriitoarea și-a petrecut ultimii ani din viaţă. 
2 Olga Caba (23 mai 1913 Volova - 20 iulie 1995 Sebeș); firește, aceasta e doar

o parte dintr-un fond epistolar extrem de bogat, care străbate câteva decenii,

incluzând numele unor personalităţi, precum: Ion Negoiţescu, I.D. Sârbu, Eta

Boeriu, Nicu Caranica, Laurenţiu Fulga, M. R. Paraschivescu, Romulus Guga,

Ion Maxim etc. Majoritatea au  fost publicate în revista „Discobolul”, nr. 85-86-

87 (92-93-94), 2005.
3 Traducerea epistolelor din limba engleză în limba română a fost realizată de

către Ana-Maria Dragomir (Bulea).
4 1964 este anul în care este eliberat după ce fusese deportat în Bărăgan și tre-

cuse „prin mai multe închisori comuniste”. (vezi Wolf von Aichelburg, Criza su-

fletului modern în poezie și alte scrieri românești, Editura Eikon, Cluj-Napoca,

2010, ediţie îngrijită, note și tabel cronologic de Dan Damaschin și Ioan Milea,

pp. 23-25)
5 Vezi Ovid. S. Crohmălniceanu, Klaus Heitmann, Cercul literar de la Sibiu şi in-

fluenţa catalitică a culturii germane, Bucureşti, Editura Universalia, 2000, p.

134: „Fiul unui căpitan de fregată din marina austro-ungară, s-a născut la Pola,

în 1912. Avea titlul de Freiherr, adică baron. Nu era – spune Hans Bergel – un

Klottärmel, adică purtător de mânecuţe; Aichelburgii obţinuseră înnobilarea

altfel decât rozându-şi coatele prin cancelarii, câteva generaţii succesive, fu-

seseră militari din tată-n fiu, încă de pe vremea împăratului Maximilian. După

prăbuşirea monarhiei habsburgice, părintele viitorului scriitor a intrat în ar-

mata navală română, primind comanda unui vas care staţiona la Galaţi. După

1922, familia s-a mutat la Sibiu, unde Wolf von Aichelburg a absolvit Liceul

Bruckenthal. A manifestat de timpuriu talente multiple artistice; la 15 ani,

compunea muzică, scria poezii şi picta. A studiat germanistica şi romanistica,

frecventând universităţile din Cluj şi Dijon. După numeroase voiajuri prin Fra-

nţa, Anglia, Austria, Elveţia, Anglia şi doi ani de rezidenţă berlineză, a revenit

în România. Debutase ca poet când avea numai 17 ani, în ziarul Siebenbür-

gisch-Deutsches-Tageblatt. Colaborator cu versuri şi eseuri la lunarul Klingsor

din Braşov, a publicat şi în „Revista Fundaţiilor Regale” articole despre scriitori

germani, printre ei numărându-se şi Ernst Jünger, prezentat pentru prima

oară cititorilor români (Camil Petrescu, care-l pomenise într-o notă din ro-

manul Ultima noapte de dragoste, credea că e doar un ofiţer neamţ, iar volu-

mul Stahlgewitter – Furtuni de oţel – însemnările sale militare şi atât). Între

1941-1944, Wolf von Aichelburg a lucrat ca traducător, la Ministerul Presei şi

Propagandei. Sub regimul comunist, a ispăşit numeroşi ani de repetată dete-

nţie, în închisoarea din Aiud (1949-1951) şi la Canalul Dunăre-Marea Neagră

(1951-1952). A avut apoi domiciliu obligatoriu în localitatea Măicăneşti (1952-

1956). Implicat, după o scurtă perioadă în care a fost iarăşi liber, în procesul

înscenat scriitorilor germani, sub acuzaţia că au căutat să submineze regimul

pe tărâm ideologic (Braşov, 1959), e condamnat la 25 de ani de temniţă grea

şi zece ani pierderea drepturilor cetăţeneşti. Trece prin închisorile Zăideni

(1959-1960) şi Gherla (1960-1962). Peste doi ani de lagăr, în Bărăgan, e amni-

stiat şi se poate întoarce la Sibiu, unde lucrează ca profesor particular de limbi

străine, până când reabilitarea din 1968 îi permite să-şi reia activitatea scrii-

toricească”. 
6 Wolf von Aichelburg, Criza sufletului modern în poezie și alte scrieri românești,

ediţie îngrijită, note și tabel cronologic de Dan Damaschin și Ioan Milea, Edi-

tura Eikon, Cluj-Napoca, 2010, p. 5.
7 Situaţii limită, în sensul pe care-l dă Karl Jaspers. Vezi pe această temă și Vir-

gil Podoabă, Punctul critic, pagini despre și de confesso-literatură. Studii și mărtu-

rii, Editura Paralela 45, Pitești, 2007.
8 Giorgio Agamben, Homo sacer, Puterea suverană și viaţa nudă, traducere de

Alexadru Cistelecan, Editura Idea Design&Print, Cluj-Napoca, 2006.
9 Hannah Arendt, La banalità del male, Eichmann a Gerusalemme, ediţia a cin-

cea, Milano, Feltrinelli, 1993. 
10 Giorgio Agamben, Ce rămâne din Auschwitz, Arhiva și martorul, (Homo sacer

III), traducere de Alexandru Cistelecan, 2006, p. 12. 
11 În volumul Mari corespondenţe, Livius Ciocârlie - vorbind despre condiţiile li-

terarităţii corespondenţei - sublinia poziţia determinantă pe care o ocupă citi-

torul în cazul acestor texte ce aparţin doar la modul virtual literaturii „câtă

vreme cel ce o citeşte n-o receptează ca atare”, literaritatea condiţională, în

termenii lui Gérard Genette, fiind rezultatul unei „deturnări spre ficţiune” a

textelor „neintenţional literare”, aici putând fi incluse jurnalele, memoriile,

reportajele sau paginile de corespondenţă. 
12 Mă refer la piese de teatru, dar și la traduceri (de pildă, traducerile din lirica

lui George Bacovia)
13 Wolf von Aichelburg, Criza sufletului modern în poezie și alte scrieri românești,

ediţie îngrijită, note și tabel cronologic de Dan Damaschin și Ioan Milea, Edi-

tura Eikon, Cluj-Napoca, 2010, p. 5.
14 Virgil Podoabă, op.cit. p. 11.
15 E posibil să fie vorba chiar despre Leonid Dimov (în epistolă numele per-

soanei la care face referire este „Dimbov”).
16 Vezi pe această temă și Nicu Caranica, Wolf și Olga, în „Jurnalul literar”, VII,

1996, nr. 9-24, pp. 6-13.
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17 Anişoara Odeanu (Doina Peteanu), Despre scufundarea Atlantidei, în „Viaţa”,

anul II, nr. 495, 2 septembrie 1942, p. 2. 
18 Unica fiică a institutoarei Kadar Maria și a revizorului școlar Augustin Caba,

Olga Caba s-a născut în data de 23 mai 1913 în Volova (Voloveja). A urmat cur-

surile Liceului „Oltea Doamna” din Oradea (își susţine examenul de bacalau-

reat la 16 ani), iar în toamna anului 1929 s-a înscris la Universitatea „Regele

Ferdinand I” din Cluj-Napoca unde a luat contact cu membrii Cenaclului lui

Victor Papilian. Debutează în 1933 cu o povestire intitulată Broasca în revista

„Abecedar”. În 1935 se căsătorește cu Raoul Șorban (divorţul se pronunţă la

cererea scriitoarei câţiva ani mai târziu), iar între anii 1937-1938 revine la Ora-

dea ca profesoară, pentru ca, la recomandarea fostului ei profesor Petre

Grimm, să primească o bursă de studii de în Anglia. Debutul în volum cu Va-

canţă sentimentală în Scoţia (1944) este extrem de bine primit,  prezenţa ori-

ginală a Olgăi Caba fiind semnalată în „Viaţa”, „Vremea”, „Revista Fundaţiilor

Regale”, „Curentul”.  Devine pentru o scurtă perioadă de timp membră a Par-

tidului Naţional Ţărănesc, fiind arestată în 1952. Până în martie 1954 trece

prin închisorile din Gherla, Mislea și Văcăreşti. Ultima parte a vieţii o petrece

în Sebeş (judeţul Alba), alături de Eric(a) Tecău, cel de-al doilea soţ al său. Cei

doi s-au căsătorit în Tuzla, judeţul Constanţa, pe data de 27 august 1957, la un

an după intervenţia chirugicală care a avut loc la Spitalul Panduri din Bucu-

rești: „De azi oficial sunt Eric și am tot dreptul să te iubesc”, îi scria acesta

Olgăi în 25 iulie 1956. Este data la care se produce „transformarea” definitivă

a Ericăi în Eric. Relaţia scandalizează, Olgăi Caba fiindu-i desfăcut contractul

de muncă. După acest eveniment dispare pentru o vreme din rubricile revis-

telor de cultură pentru a atrage atenţia în anul 1970 cu un volum de Poezii.

Între anii 1977-1988 publică patru romane și un volum de nuvele. În 2001 au

apărut două volume de teatru sub îngrijirea lui Mircea Cenușă.
19 Fragment dintr-o epistolă care mi-a fost trimisă de către Raoul Șorban, da-

tată 22 februarie 2005: „Am mai adăugat că Wolf era inexistent ca bărbat. Ad-

miraţia aceasta începe în anii studenţiei (1930-1934); într-un fel erau chiar

colegi – îi vedeam pe amândoi la cursurile de vineri dimineaţa ale  profeso-

rului Grimm. Parcă şi Aichelburg  frecventa întrunirile cenaclului lui Papilian”.
20 Vezi Brigitte Diaz, L’épistolaire ou la pensée nomade, Paris, PUF, 2002.
21 Gabriel Marcel, Dialoguri cu Pierre Boutang, traducere de Aurelian Crăiuţu și

Cristian Preda, prefaţă Mihai Șora, Editura Anastasia, București, 1996, p. 197:

„Pentru a lămuri toate acestea, voi spune că fiinţa disponibilă e cea capabilă

de a fi în întregime ccuu (s.n.) mine atunci când am nevoie de ea”.
22 Vezi Anton Dumitriu, Cartea întâlnirilor admirabile, Editura Eminescu, Bucu-

rești, 1981.
23 „Singura victorie posibilă aspura timpului ţine, după mine, de fidelitate”.

Vezi Gabriel Marcel, A fi și a avea, traducere de Ciprian Mihali, Editura „Bi-

blioteca Apostrof”, Cluj, 1997, p. 27. 
24 Carte poștală.
25 Cu „doi”. Am redat exact conţinutul scrisorii, fără a interveni în text.
26 În 1964 se întoarce la Sibiu (vezi Wolf von Aichelburg, Criza sufletului modern

în poezie și alte scrieri românești, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2010, ediţie în-

grijită, note și tabel cronologic de Dan Damaschin și Ioan Milea, p. 24)
27 Face referire la o piesă de teatru a scriitoarei, după cum rezultă și dintr-o

altă epistolă anterioară acesteia: „Mi-aduc vag aminte de o piesă de a ta cu fuga

lui Charles II ca prinţ, cred (royal oak) o piesă poetică, sveltă şi parfumată care su-

ferea însă de o arhitectură prea puţin strânsă. Am vrut să-ţi spun, pe atunci, dar

nu ţi-am spus-o: uită-l pe Shakespeare înainte de a te apuca să scrii teatru. De la

el nu poţi învăţa. Gustă-l şi lasă-l la o parte. (...) Piesa este shakespeariană

într’atâta încât ar putea – mutatis mutandis, dar ţinând seama de calităţile şi de-

fectele ei cum sunt – trece de-a dreptul o piesă shakespeariană de calitate medie.

Are ceea ce au aceste piese: suflu, vivacitate, atmosferă, imaginaţie şi deficienţe

dramatice, de economie, de concentrare, de suprimare. Nu sunt de acord, piesa

să se intituleze Flora şi Aventurierul. Flora e un personaj frumos, dar nici pe de-

parte principal – cu toate sforţările autoarei. E o piesă de bărbaţi în care femei-

lor le revine un rol mai mult decorativ, ca în cele mai multe histories de

Shakespeare. Flora se îmbină destul de frumos, nu adaugă piesei ceva în mod inu-

til, dar – à la rigueur – ar putea lipsi de tot. Jackie o înlocuieşte funcţional şi ca tim-

bru liric în cele mai multe privinţe”. (8 aprilie 1955 - Wolf von Aichelburg către

Olga Caba – pagini de corespondenţă din arhiva scriitoarei)
28 Abridged (eng.) – prescurtat, într-o versiune scurtă.
29 Secvenţă indescifrabilă.
30 Am folosit, pe alocuri, cratima în locul apostrofului folosit în textul original.
31 Raoul Șorban (4 septembrie 1912-19 iulie 2006) – primul soţ al scriitoarei

Olga Caba.
32 Ina Seidel (?)
33 Hans Carossa.
34 Se face referire la o piesă de teatru a Olgăi Caba. 
35 În original a.s.o – and so on – și așa mai departe.
36 Vorbește despre traducerea din lirica lui George Bacovia.
37 În text este scris Dombov și corectat Dimbov. Fragmentul citat face parte din

epistola scrisă în limba engleză, trimisă în data de 7 decembrie 1971 și ar

putea corespunde evenimentelor prin care a trecut Leonid Dimov.
38 Eric Tecău, cel de-al doilea soţ al scriitoarei.
39 E posibil să fie vorba despre Măicănești, Moldova, unde are domiciliul forţat

începând cu 1952. 
40 Ovidiu Cotruș.
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Bucureşti,17 august 1995  

Dragă Moni, 

Te rog să mă ierţi pentru scandaloasa întârziere cu care
răspund. S-a întâmplat cel mai banal şi mai stupid dintre lucruri:
am rătăcit scrisoarea ta. 

Îţi răspund, aşadar, succint la câteva întrebări, urmând ca
mai târziu să vorbim mai pe larg despre toate. 

1. – Cercul Literar din Sibiu, formaţiune literară care s-a au-
todefinit şi delimitat în 13 mai 1943 (data când a apărut
scrisoarea lui I. Negoiţescu către E. Lovinescu, considerată mai
apoi Manifestul nostru, scrisoare semnată ulterior de către cei
indicaţi; şi care a fost tipărită în ziarul „Viaţa” al lui Liviu Rebre-
anu), s-a alcătuit, prin „filtrare spontană”, din membrii (stu-
denţi) ai „cercului literar studenţesc Octavian Goga” al
Universităţii Regele Ferdinand din Cluj refugiată la Sibiu. 

2. – Desprinderea de unii membri ai acestui „cerc literar
studenţesc” (patronat ex cathaedra de Lucian Blaga, asistat de
Zevedei Barbu) s-a produs treptat: în doi ani de zile, între 1941
şi l943, i-am „pierdut pe drum” pe Ovidiu Drimba, Radu Sto-
ichiţă, Nicolae Pârvu, Petre Hossu, Ion Vintilă, I. V. Spiridon, Al.
T. Ţion, Ion Oana şi alţii; unii dintre ei au mai apucat să publice
în primele numere ale „Revistei Cercului Literar”. Poetul Romeo
Dăscălescu a fost un caz special: apărând pe lista semnatarilor
„scrisorii”, el s-a desolidarizat în scris de noi (sub influenţa lui
Grigore Popa, director al ziarului „Ţara”, mare adversar, la un
moment dat, al lui Blaga, Stanca şi Negoiţescu). La fel a făcut şi
Petre Hossu, dar la modul grotesc: a spus că nu face parte din
acel etc. care urma ultimului semnatar. În replică, a apărut un
alt mic „manifest” de solidarizare cu ideile noastre, iniţiat de
Radu Stoichiţă. Alături de un nucleu format din Radu Stanca, I.
Negoiţescu, Cornel Regman, Eugen Todoran, Ion D. Sîrbu, Şte-
fan Aug. Doinaş, Ilie Balea (mai târziu au apărut Ovidiu Cotruş
şi Radu Enescu (iartă-mă: l-am uitat pe Ioanichie!), s-au raliat
grupării noastre profesorii Victor Iancu (asistentul lui Liviu Rusu
la Estetică), Henri Jacquier, Umberto Cianciolo, poetul Wolf (von)
Aichelburg – vezi ce grup cosmopolit eram! 

3. – Din revistă au apărut 8 numere (efectiv 6, ultimul fiind
triplu: pe iunie-iulie-august 1945). 

4. – „Cercul” a luat fiinţă prin… afinităţi elective. Deviza:
„Intră cine vrea, rămâne cine poate”. 

5. – Cerchiştii au publicat în foarte multe reviste literare şi
gazete ale vremii. Citez: „Luceafărul”, „Naţiunea română”, „Viaţa
universitară” (Sibiu), „U – Preocupări universitare”, „Kalende”
(Bucureşti), „Pagini literare” (Turda), „Claviaturi” (Braşov). De re-
marcat că nimeni dintre noi n-a publicat în „Gândirea” şi „Re-
vista Fundaţiilor Regale” (Dacă nu cumva Regman la
„Fundaţii”?!) 

6. – Ciudat este că n-a existat o pregătire programatică a
baladescului nostru: pur şi simplu ne-am trezit că scriem cu toţii

– eu, Radu, Ioanichie – balade. Fără îndoială anumite lecturi, di-
rijate… pedagogic de către Nego, şi-au avut rolul lor. 

7. – La fel de ciudat este că – sincer să fiu – modelul „Erl-
könig” (atât de evident la mine, în tripla schemă epico-drama-
tică) n-a acţionat la mine la nivelul conştiinţei. „Mistreţul”, care
îl divulgă clar, s-a născut din contemplarea unei scene cineget-
ice într-o ilustraţie orientală. Cred, însă, că modul baladesc de a
scrie al lui Radu Stanca a fost un ferment pentru mine. În ce pri-
veşte, însă, acea „Noapte de…”, cu emirul ei, a lui Macedonski,
crede-mă că habar nu aveam de ea… 

Singurul om conştient de drumul pe care ne aflam era
Radu Stanca. Dovadă că nu prea târziu, la el, practica a devenit
preocupare teoretică, estetică a genului. 

8. – Modele germane? În general Nego ne-a orientat pe toţi
spre literatura germană, pe noi – crescuţi la şcoala culturii fran-
ceze: Goethe, Schiller, Hölderlin (socotit în gura mare cel „mai
mare poet al lumii”), Lenau, Novalis, Eichendorff, Däubler, Bör-
ries von Münchausen etc. Mi-amintesc că, datorită lui Nego (dar
şi în vederea tezei mele le licenţă despre „tragic şi demonic”) am
citit sistematic Kleist, Hebbel, Hauptmann, Grillparzer, H. von
Hofmannsthal, prozele lui Theodor Storm („Nunta” e o pastişă
după o nuvelă a acestuia). 

9. – După articolul lui Radu Stanca, baladescul nostru a de-
venit conştient, asumat, teoretizat, interpretat, considerat o
„trăsătură specifică” a grupului etc. Practic, însă, dezbaterile
noastre n-au dus la niciun articol semnat de vreunul dintre noi.
„Atelierul”, „laboratorul” nostru: cenaclurile „Cercului”, ţinute
în casa lui H. Jacquier.

10. – Primul ecou s-a produs totuşi tardiv: Virgil Nistor, Ilie
Măduţa, colegi de ai noştri. Ulterior, balade au mai scris de la
Ahoe şi George Dan până la… Traian Iancu. 

Atât deocamdată, pentru a putea să demarezi. Oricum, te
rog să te adresezi lui Cornel Regman, care – ca istoric literar –
ştie infinit mai multe lucruri, documentate, decât mine.

[…]

Cu prietenie, 
Doinaş  

* Scrisoarea inedită reprodusă aici reprezintă răspunsul dat de
Ștefan Aug. Doinaș la un chestionar pe care i l-a trimis Ovid. S.
Crohmălniceanu în perioada pregătitoare al cărţii sale despre
Cercul Literar, scrise  în colaborare cu Klaus Heitmann (Cercul li-
terar de la Sibiu și influenţa catalitică a culturii germane, Bucu-
resti, Universalia, 2000). Îi mulţumim și pe această cale
scriitorului Herbert-Werner Mühlroth pentru amabilitatea de a
ne pune la dispoziţie acest text aflat în arhiva domnia-sale.

ŞŞtteeffaann  AAuugguussttiinn  DDooiinnaașș
Scrisoare către Ovid S. Crohmălniceanu*
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mmuurrmmuurr,,  ppooeezziiee

lui dumitru chioaru cu veche si nouă prietenie

te văd în faţa ecranului și e furie 
și groaza neputinţei, încet preschimbate-n 
apatie și nepăsare fermentând în gunoiul electronic

viaţa și moartea ca spectacol 
cu un picior deja deasupra abisului, și e târziu
în lume și-mi amintesc cum te-a întrebat 
cândva fata: „tată, ni se spune mereu că cei de 
dincolo, unde este și mama, sunt cu toţii fericiţi... 
cum pot fi fericiţi când văd ce se întâmplă aici?”

când nu mai cauţi explicaţii, totul
ţi se dezvăluie în pacea lăuntrică
deși-mi pare că te aud și acum:

„dacă genele poartă mereu un înţeles – sminteala 
fiind o modificare genetică – ce înţeles ne poartă 
dinspre naștere înspre moarte în astă lume 
în care se tratează mereu doar simptomele... 

...iar, de dispar toţi, cine mai dispare?“...

se spune că un antropolog s-a rătăcit prin junglă
zărind un băștinaș bătrân alergând în jur, îmbrăţișând 
arborii, și s-a oprit uluit spunându-i că e firește smintit 
deopotrivă ce invocă numele divin și aleargă de la un 
arbore la altul, așa cu totul singur ...bătrânul s-a oprit 
l-a privit lung și l-a întrebat mirat: ce înseamnă singur?

și-ncet am luat-o pe străduţa pustie și străină
deși credeam că cunosc toate tainele orașului

cutreierat în copilărie

și-a fost ca într-o croazieră când aproape de ţărm
zărești mai întâi ziduri și turle

cruci sclipind printre stânci și-ţi amintești deodată 
de starea de așteptare chinuitoare din tinereţe 

care te-a adus până aici

și-ntr-un târziu unul te întreabă: 
de unde știi tu când e ea adevărată, genuină?
totul pare să fie ca banda muzicală a unui film
când dialogul și actorii te captivează atât de mult
încât nu mai distingi melodia însoţitoare, însă ea 

e acolo – gregoriană în absenţa totală 
a oricărui interes, ca tot ce-i autentic
și fără de ea totul ar fi searbăd
pustiu – 
și e murmur, poezie”

azi, când ea pare să dispară lent
cum se duc și zăpezile eterne

ce ne apare ca de la sine înţeles 
va fi de neînţeles pentru cei 
ce vor veni după noi

toţi fiind îndemnaţi mereu 
să facă ceva ce va rămâne

când a nu face nimic e lucrul cel mai greu
când nici o clipă nu poate fi gustată deplin

fără de firul de durere însoţitoare, însă câţi 

câţi sunt pregătiţi pentru o astfel de moarte?

și-apoi, ca-ntotdeauna deodată ne auzim
spunând: „dumnezeu știe de ce, însă de câte ori ...”

așadar, vezi bine că nu știm
nimeni nu știe ce-l așteaptă
în clipa următoare.

ademeniţi de sclipăt
facem salturi în beznă

invocând la nesfârșit
Adevărul și ocolindu-l
mereu de teamă că
dacă l-am accepta

AAnnddrreeii  ZZaannccaa

Poezie
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am pierde totul.

și parcă am fi în
carantină pe acest
pământ, și totuși

de ce suntem atât
de asemănători
ca prunci și atât
de diferiţi la bătrâneţe?

astfel în beznă umbrele dispar, se atenuează și cele 
lăuntrice, iar acum bezna domină mai pretutindeni.

se pare că toate ni se trag de la rănile netămăduite 
ale copilăriei, favoarea clipei mereu ameninţate

și-n cele din urmă masca ne înscrie recluziunea.

însă la fel cum indigenii n-au putut zări în depărtare 
primele corăbii, ele neexistând în orizontul lor 

– abia după ce șamanul le-a putut mai întâi 
vedea li s-au deschis și lor ochii – tot astfel

ce ne afectează la alţii e și-n noi. 

azi nu mai contrazic, nici nu aprob. 
încerc să grăiesc prin pură prezenţă.

și doar când unul din cei rari îmi dezvăluie alte corăbii
murmur și eu surprins vorbe, vorbe care treptat și 
parcă fără de voie se preschimba într-un surâs.

și el mi-a luat mâna
a dus-o la piept înălţându-și ochii măriţi de copil 

înspre mine, murmurând: simţi? 

nu era decât neliniștea 
căci ne vor obedienţi și ne vor docili, robi ai datoriilor
prinși în plasa unor norme de convieţuire înfiripate 
treptat, cu grijă spre a ne preschimba în gardieni 
ai propriei noastre îngrădiri, izolând, suprimând 

pe toţi care ies din context 

într-o lume a insulelor de belșug dintr-un ocean 
de mizerie, jaf purtând nume nobile, sofisticate.

și chiar de-aș putea vorbi cu cei dinaintea noastră
orice le-aș spune, un zid de neîncredere și suspiciune 
m-ar întâmpina, și totul continuă în astă viaţă

și-n altă și-n altă viaţă, tocmai fiindcă nu știm 
să ne folosim timpul, așadar libertatea, doar ei 
știu, și o fac spre binele nostru nu-i așa, abisul 
sporind pe nesimţite între noi, pe furiș

odată cu controlul absolut. 

o viaţă în ascensor: ura urcă, dispreţul coboară.

însă, cum omida prospera
neștiind că-n cele din urmă se autodevoră 
spre a se preschimba în fluture, tot astfel 

nici ei nu bănuie că totul e într-o 
anume mână, oricât s-ar opinti.

și-o iau agale prin liniștea și pacea pădurii 

ca printr-o palmă ca printr-o mână anume

și lent se insinuează zorile și-o pasăre 

înscrie netulburată primăvara.
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PPiillssnneerrsseeee

Soarele străluceşte
ca dintr-o altă lume
ca dintr-un vis
al fructului aflat în sâmbure
care poate visa totul
dar nu şi că sâmburele
într-o zi
poate să fie deschis
Soarele de fapt
vine dintr-o altă lume
din cea a zilei a patra
când altă lumină
cuprindea faţa adâncului
cum o mamă îşi cuprinde
naşterea
şi naşte
neştiind încă numele pruncului
având şi neavând nici o vină
Soarele s-a născut deodată
ca fulgerul
fiat lux
cine-a ştiut că există fulger
în cuvânt 
şi lumină
şi că la Pilsnersee
lângă Muenchen
atâtea stele gemene sunt
că nu mai ştii în care
univers te găseşti
în care eden 
în care grădină

AAppookkoollookkiinnttoossiiss

Pr. Prof. Constantin Sârbu
în memoriam

Şi în Madrid
cresc stânjeneii
şi încă foarte mulţi
dar ca să-i faci 
să-ţi crească
în inimă
îţi trebuie auzul şi ochiul
lui Zosima
ca să ştii ce şi când trebuie
să vezi
să asculţi
Florile sunt bine crescute
şi binemirositoare
se vede că udatul la timp
este criteriul
pentru ce trebuie să rămână
pentru ce moare
da, dar udătorii 
nu-s de pe-aici
ei înşişi mărturisesc
că vin din Olimp
Cum poate legenda
să crească ceva în real
cum poţi înţelege viaţa
la intersecţia umbrelor munţilor
Garizim şi Ebal
Stânjeneii
viţă nobilă
sabia frunzei
periculoasă şi provocatoare
aici este taina
cu ea spargi o inimă
dar aceasta niciodată
nu moare
cu ea poţi corabia vieţii
să o scufunzi
lovind fie pe uşa din faţă
fie pe uşa din dos
când căpitanul a comandat
toate pânzele jos
Locuiesc în centru 
pe stradă se aude muzica

TThheeooddoorr  DDaammiiaann

Poezie



32 3 / 2017

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

en vivo
de la restaurantul Central
în vitrină 
stânjeneii îşi mişcă albastrul
ca-ntr-un joc
între iluzie şi real
ca un cer înaintea
apokalipsei
sau înainte de
Apokolokintosis
fără să ştii
dacă pentru tine
necuprinsul s-a ţintuit
în cuprins
Cineva a început
să cânte
o poveste de iubire
se desfac stânjeneii copilăriei
ca-n anii de seminar 
când mireasa creştea
pentru mire
„suflete al meu
scoală, pentru ce dormi?”
cântam pe glasul al doilea
sau al şaselea
ce contează
totul este să stai în picioare
când în deşert
te bate soarele de amiază
„suflete al meu
pentru ce dormi?
sfârşitul se apropie”
ce să fac?
să cânt şi pe glasul întâi
Părinte Profesor Constantin Sârbu
unde eşti
cum să-i cânt Domnului
cântare nouă
fără ca vraja zilei dintâi 
s-o desfac?
Trăieşte-ţi clipa
ce ţi s-a dat
mi se spune
priveşte cerul
singura şansă de a te ridica
pe două picioare
şi a ieşi din genune
Când se vând stânjeneii Madridului
sunt împachetaţi
mai frumos ca la New York
există o anumită grijă
pentru eleganţă şi stil
dar nu poţi cunoaşte asta
decât dacă ai trăit
în deşertul Neamţului
şi dacă după proba de foc

ai putut încă să-ţi păstrezi
sufletul de copil

EEggiipptteeaannccaa  şşii  ZZoossiimmaa

Părinte Zosima
Egipteanca striga
roagă-te pentru mine
cuvintele ei erau fulger
şi foc
De unde ştie aceasta
numele meu
gândea cuviosul
rămas năucit
ţintuit
pe loc
Spune-mi  numele tău
maică
numele tău
de eşti femeie au înger
sau vreo închipuire
ieşită din păcătoasa mea fire
sau din ispita celui rău
Pustia n-a putut suferi
fierbinţeala aceasta
Egipteanca plutea
peste nisipul încins
Zosima doxologic
la poarta Împărăţiei
neînţelegând
cum necuprinsul 
se face captiv
în cuprins

FFrruummuusseeţţeeaa  eessttee  rroottuunnddăă

Doi aştri rotunzi
două cercuri îngemănate
ascund intrarea
în peşterile Moraviei lângă Brno
spre noul tărâm
Din când în când
vine îngerul
şi le depărtează
unul de celălalt
atunci trebuie să coborâm
E loc să intri printre ele
în sanctuar
dar trebuie să fii
saltimbanc
mag
sau prestidigitator
cu ochiul lăuntric deschis
spre al existenţei
abecedar
ca să-ţi afli calea
şi ţinta
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CCăăddeerreeaa  ddiinn  vviiss

Madridul e-n călduri
mijloc de august
nu te poţi plânge 
decât dacă ţi-ai pus
toată nădejdea-ntr-un vis
şi mireasa fără de mire
nechemată
visul îţi frânge
Îţi trec ape curgătoare
prin trup
dar nu te răcoresc
ţi se face mai sete
stai cu gâtul întins
de parcă vrei să înghiţi
tot necuprinsul
în cuprins
duhul tău cu apă
ar dori să se-mbete
Trebuie să-ţi fie sete
trebuie să-ţi fie foame
ca să ştii că exişti
foamea şi setea
nu se opun existenţei
poate numai în teoria
lui Platon
şi a lui Nietzsche
Madridul a pregătit
pentru tine 
ceva mai bun
visul
Bine că ni s-a îngăduit
să visăm
mai cădem din vis
uneori
dacă ne rupem vreun picior
sau vreo mână
depinde cât de aproape-i
realitatea
se poate chiar să şi mori
Mai bine să cazi
din vis în vis
cazi pe moale
cât vrei
şi de câte ori
doar atât
că aşa
nu mai înveţi niciodată
să mori
N-ai nicio vină
când cazi din vis
cum nu are poştaşul
care-ţi aduce un plic
fără nici o scrisoare în el
iar plicul este închis

ca atunci când mergi
spre tine însuţi
după ce ţi-ai cunoscut
norocos
tribul şi ginta
Şi dacă intri cum mai ieşi
Evanghelia spune
„şi va intra şi va ieşi”
dar cercul e cerc
odată intrat în el
cum mai scapi
cum mai ieşi
poate lovindu-l
cu nuieluşa de alun
sau de salcâm
sau de cireş
O, proza vieţii terestre
însetată de poezie
de zguduire
de văpaie cosmică
singura ce-l poate face
pe fiul risipitor
să-şi vină în fire
Focul curge dintr-un cerc
în altul
uneori cu flăcări
alteori cu jeratec
principalul e că totul curge 
devastând frontiera
şi vama
aici se petrece toată drama
Ai căzut în abis
n-ai ieşire
trebuie să devii alpinist
al abisului
al spiritului tău abisal
ca să ajungi la ţintă
şi să ştii
unde eşti în vis
unde eşti în real
Aşa se împleteşte adâncul 
cu înaltul
când umbra se depăşeşte
pe sine
şi-şi pregăteşte cu minuţiozitate
asaltul
deci împletire trecătoare
câtă vreme
ceea ce am crezut că nu va muri
moare
Frumuseţea este rotundă
ca cercul
nemuritoare şi sfântă
Poate ea să scoată lumea
din prăpastia asta
adâncă?
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VVoolluuttee

După trezire văd brusc până la capătul lumii,

mi se deschide casa, curge sub ea în valuri strada,

o apă uriașă. Pătrund cu văzul, nestingherit,

de-aici până în Africa, unde mărșăluiesc

furnicile jaglavak, la porunca strictă-a

unui vrăjitor. Vicleană cale, cu-atâtea pliuri

făcute să ne cheme-n graba lor și, totuși,

odihnind în salturi. Atunci, pe o movilă-a ei,

ne luăm prânzul de logicieni, dar numai 

spre a fi, în clipa următoare, martori 

la asediul Troiei. Pe-n dâmb se-ncoronează

Maria Stuart, un pas la dreapta câștigă 

alegerile Macron. Pe-un alt ghioc al străzii

supravieţuim Războiului Rece, locuim în frig,

mâncăm iaurt, disponibili și fericiţi: fiindcă 

ea ne hrănește cu amintiri și viitor: din cotlonul 

furnicilor jaglavak dirijate de vrăjitor, 

pe Calea Crângași din Sectorul 6 și, de acolo, 

în misterul mătăsos și cald. 

SSăă  îînncceeaappăă  bbuuccuurriiaa

Se dilată la infinit, ameninţătoare,

litera în formă de om, proliferează 

trandafirii ei albinoși, tot mai palizi

spre miez, se imprimă pe feţele de hârtie

ale oamenilor, măturate și ele, în final,

de valurile nopţii, furtunos ridicate

trombe de răcoare. Oameni alburii,

mâzgăliţi pe chipuri cu litere de necitit,

încearcă în fiecare noapte să întrupeze 

un lucru închipuit, a cărui himeră-i

împroașcă în faţă, îi aruncă-ntr-o casă

doar cu numele – amuţită, înconjurată

de spini; iar fiinţele mici, împrejurul ei,

în cerc, nevăzute noaptea, binecuvântează

locul cu înflorirea lor de grădini stropite

dinăuntru, din inimă, deplâng calpa

umanizare fără odihnă și capăt,

devenită hârtie agonică de-atâta scris,

pregătesc viaţa, ca să înceapă bucuria.

Alunecă încet, cu mișcări strălucitoare,

mădularele par să li se scurgă în prelungirea

sufletului, ciulesc urechile la orice zgomot,

mănâncă și visează în jurul focului, privind

spre camera cu oamenii dedaţi acum

torturii de-a citi norii și cerul opac 

(nu este-adevăratul, ci o dublură-a lui, 

de plumb) – în zadar, cerul acesta mai poate fi 

citit numai de fiinţele mici, ele vor găsi în miezul 

oricărui lucru seva păstrată pentru primul ajuns,

cel adus de iubire, cerul însuși se mai poate citi

dacă stai ca ele, gol pe o pajiște, fiinţă mică

sub trăznetul gata să te fărâmiţeze și, calm,

netulburat, continui lectura vie, nepătată de litere,

cu sălbăticia ta, cu totemul smuls din viscere, sacrificat

pe loc, astfel vei ști să-i descifrezi plumbul,

chiar împotriva lui, în timp ce literele ţi se nasc

instantaneu în faţa ochilor și se perindă, într-o 

încercare de umilire. Fiinţele mici râd,

învăluite-n fumuri acre, în limbile de flăcări,

și ţin în frâu umanizarea mai veștedă

SSiimmoonnaa--GGrraazziiaa  DDiimmaa

Poezie



3 / 2017 35

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

cu fiecare clipă, trecând-o prin ape și marne, prin 

pășuni pline de turme, prin resturile răbdătoare

ale câmpiei multîncercate de toamna rece,

prin fructele pierdute, care nu mai au orgoliul

de a crede că se vor reîntoarce și totuși

pleacă vesele acolo unde sunt trimise.

PPuunnccttuull

Megafoane la miting, voci înalte,

dornice să explice.

În lumea orbită de lumină,

există un punct aproape negru.

Păianjenul tehnic poposește pe lucruri,

pe el niciodată.

Demonstraţii abile, scurse voios prin cabluri,

fără să-l atingă.

Și iese din umbra lui densă

un ins cu viaţă clandestină,

urcă în trenuri, spre pieţe medievale,

pășește încălţat în condurii de bal,

cu fundă violetă, ai bunicii din imperiu.

Scoate pe banchetă iepuri albi din pălărie,

în văzul călătorilor abrutizaţi.

Au și uitat discursurile.

Iar jocul rămâne.

SSttrraaddaa  ccââtt  lluummeeaa

Deschid geamul balconului. Congregaţia Oamenilor 

Străzii a pus toată noaptea ţara la cale, mă anunţă

maestrul spiritual, Rinpoche, cam nedormit, ieșind 

din cămăruţa lui. Aromele de la Covrigăria Georgi 

se-nalţă irepresibil, puști indeciși mestecă deja

seminţe lângă gang, a sosit anticarul ambulant, desface

lăzi cu cărţi, mai aruncă din ele la pubelă. Curând tinere

mame trec cu prunci în căruţ. Iar după-masa mă prelungesc

în furtuna ce-a izbucnit, fără-a scăpa, în ciuda siestei,

concertul derulat fără oprire-n parc, nici sunetul de broască 

al alarmei. Și mă întreb: cine se tot perindă-n fond, 

pe strada largă cât lumea, cine mi-a aruncat în cap 

rahaţi de câine a doua zi după mutare, de la etajul 

unui bloc central-obscur, cine a șters toate iluziile, dar 

totodată le-a păstrat, cine a copt fructele și-a lăsat pinii 

și plopii să crească-n pace, nemaipomenit, preţ 

de cei șaișpe ani? Dacă încerci să afli și-ntinzi 

mâna-n afară, dai doar de cerul strălucitor, purificat.

ÎÎnn  dduunnggăă

Și-atunci razele bătură altfel.

Se luminară în dungă cuvintele,

apoi căzură-n tâlcul lor.

Doar unul deveni

tăiș, de mângâiat

întocmai ca o sabie.

Viaţa și moartea odihneau pe el.

AArrssuurraa

E-adevărat banul acesta? Da,

fiindcă metalul i-a fost sorbit de flăcări.

Ia-l, va mijloci tranzacţia așa cum ai visat,

în vâlvătaie. Fără-a mai trece din mână în mână,

așa se va scurge și viaţa, incandescentă,

cui va cumpăra în incendiu, înăuntrul

vechii dugheni unde clientul întreabă îngerul:

e-adevărat locul acesta? Iar el îi răspunde:

da, fiindcă arde. Bune vor fi aici faptele.



36 3 / 2017

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

PPââiinnee  ccooaappttăă

Când ieși din cămările visului,

dragonul te mai adulmecă, potrivnic,

tentacular: eliberat, în chip de pâine coaptă,

spargi însă marea cu aburul.

Vis dulce, tiranic, când ne vei mai cuprinde-n 

Maiaua ta călduţă, fie să nu mai căutăm nimic,

ci să găsim – și nicio ţară

să nu ne mai intimideze, din depărtare,

stranie. Păsări din vârstele vechi

în jurul creștetului să ne zboare,

da, am fost pe acolo, să spunem, 

privind înapoi, spre erele geologice,

ca și spre luptele de eliberare,

dar, mai ales, să putem fi găsiţi în mireasma 

ridicată din felia transparentă tăiată dimineaţa din noi.

GGuussttuull

În piaţă am cunoscut o melancolie sfâșietoare.

Era, parcă, gustul a tot ce pierdusem

și a tot ce-mi sta înainte,

savoarea-ndepărtată a oceanului.

O ţigancă vindea flori.

Am luat un trandafir, nu mirosea,

i l-am dat înapoi.

Aș fi avut atâta nevoie de parfum.

Dar, uneori, viaţa se retrage.

Trăiam o deznădejde senină, da, pentru cine

ţineam acest doliu hieratic? Pentru cine

duceam statornicia în exilul demn și vesel?

(„Ești cea mai dulce-a-mea-femeie, 

ia-ia-ia

Care-mi aduce mângâiere 

ia-ia-ia”)

dezolată, gustam muzica în punctul izvorului,

mă îmbătam de nobleţea de la-nceput, necoruptă,

așa cum intram zilnic în aventură,

îmi ocupam postul de martor,

prin bucatele transparente vedeam

stele, flori suspendate în tirania mentală,

în brâul de care voi scăpa cândva, pesemne,

prin stranii ispășiri, în faţa

unei mame veșnic fericite. Ea-mi va lăsa

întreagă bucuria, până mă va reprimi la sine,

în ea sunt știutele și drumurile pe care m-am plimbat,

dar și fineţea perlei pe-un obraz întors în umbră.

În pâlnia de vuiet a pieţei, a manelelor risipite în vânt,

în faţă simţeam drumul intens de aer

și-un loc al meu sigur în această viaţă bătrână. 

TTiiggrruu  ssuubb  ccooppaaccuull  ttrriisstteeţţiiii

În cuvânt, imposibil să fiu ucis,

clonat, tatuat, modificat genetic.

Tigrul de la rădăcina tristeţii mele cine-i?

Cu un arc inutil în braţe, îl caut și plâng, știu:

până și plânsu-acesta-i ţinut în viaţă

de bucurie, de răgetul lui. Dar nu-i destul să-l ating.

De ce stă el sub copacul tristeţii 

și de ce-i atât de frumos? Trebuie să aflu.

Și până-atunci să nu uit că bucuria-i în rădăcina 

mâhnirii și-am grijă cum calc peste ape.
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IIooaann  BBaarrbb

Poezie

ssttrraaddaa  ccuu  aalltteerr  eeggoo

mă plimb  pe o stradă numită niciunde
o tăbliţă din mintea mea îmi indică direcţia
în dreapta și în stânga sunt multe case
în care locuiesc sentimentele
la același număr impar
cu numele meu scris cu litere aurii lângă sonerie
pe uși ies oameni care seamănă cu mine
se încruntă ca mine sau îmi evită privirea
mă eschivez și nu le dau importanţă 

de câte ori rătăcesc drumul în viaţă 
îmi amintesc de această stradă 
un păianjen îmi împletește amintirile
în plasa sa
mă ademenește să visăm împreună
dar știu că dacă mă învoiesc
voi fi următoarea lui victimă
– caut un loc luminos 
verific dacă umbra mă însoţește
este singurul indiciu că mai sunt încă viu

ppaarraavvaannuull

casa numită melancolie
are balcoanele mascate de un nuc bătrân
fără frunze seamănă cu un prizonier îngenuncheat 
cu mâinile ridicate ce împung cenușiul cer
de câte ori trec pragul  
simt o îmbrăţișare din altă lume
mă leagănă
aerul adormit în plămâni  
– aud  întoarcerea cheii în broască
seiful tainic smuls cu putere
din peretele amăgitor
îmi spun
suntem doar noi stăpânii templului
doar noi rătăciţi în oglindă
fermecaţi de corpurile ce se ating
și levitează prin odăile mari 
venerază icoana iubirii de ieri 
ce se ridică ușor spre soclu
într-un balon de săpun

oorraașșuull  rrooșșuu

pe stradă nu mai e nici un dansator
deși fumegă ultimele artificii
agonizând anul a decedat fără regrete
greu și-a dat sufletul
i se lipiseră tălpile de prezent
după ce s-a topit ultima lumânare și a curs
din ochii noștri cu toate amintirile impregnate în ceară
am strigat aleluia
pe stradă nu mai e acum nici un figurant 
să ne ascundă singurătatea sub fular
să danseze pentru noi 
cei ce mai suntem încă lucizi
ne uităm unii la alţii miraţi
cântecul s-a spart în abisuri perfide
cu dorinţe ascunse sub filgran
deși nu recunoaștem 
fiecare avem o prăpastie în care ne aruncăm morţii
peste vestigiile fostelor iubiri
așa am pierdut zeci de prieteni în ultimul timp
îi alungăm pe toţi cu cinism
pentru a le plânge public amintirea
cândva

mmooaarrtteeaa  ppee  ccaappeettee

era prea mult să mă gândesc la tine
în acea iarnă se murea pe capete
de libertate ne lipeam ca muștele
pe drapelul cu stema decupată 
cum să-ţi explic era nevoie de gropari
găseam cadavre peste tot 
știam că nu umblăm toţi pe același drum
însuși Dumnezeu s-a săturat să ne mai caute un sens
să ne mai găsească ceva lizibil printre gânduri
ne ridicam spre cer în șir indian
și vântul ne purta mai ușor
ţineam câte un balon negru în mână
în care era ambalat trecutul

în orașul nostru nimeni nu auzise de eternitate
după moarte am rămas suspendaţi între două lumi
deși ni s-a defectat de multă vreme
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liftul speranţei 
așteptam înfoliaţi în uitare
așteptam să fim preluaţi de o echipă de intervenţie
în derivă pluteam noi cei care nu știam ce-i frica
de aceea nici nu cunoșteam că suntem morţi

însă toţi cei din jur se holbau la noi
ca la niște mumii
ne întorceau pe toate părţile
nu e o moarte obișnuită declarau sus și tare
moartea de libertate se petrecea în sine
fără preludiu și e lipsită de prejudecăţi

pe străzi era o nebunie totală toţi alergau la revelion
și nu mai venea nimeni să ne ceară trupurile înapoi

IInnccaannttaaţţiiee

De unde au ei atâta linişte
Atâta putere să ignore
Ameninţarea clepsidrei
Curgând din cămaşă
Până când viaţa le întinde
O plajă sub picioare
Fără să ştie cine o răscoleşte 
La răsăritul soarelui
De unde au ei atâta voinţă
Să aducă pădurea virgină la porţi
Să incanteze blesteme 
Vor spune că sunt ierni mai puţine

Cine ne va număra ispitele pe degete
Gânduri întunecate vor atârna
Pe cerul de staniol
Păsări împăiate
Agăţate de tavan printre lămpașele oarbe
Recunoști că nu îţi cunoști identitatea
Îţi este rușine că ești încă viu
Dar ei sunt mai departe tăcuţi
Îşi ascut cuţitele sub feţele de pământ
Să toace porumbul amăgirilor răsărite în lanuri

VViinnee  oo  vvrreemmee

Vine o clipă când mă îmbolnăvesc după fiecare atingere
Îmi dezinfectez respiraţia cu amintiri
Și aud descântecul oaselor
Învăţat încă din prima zi de așteptare 
Prefigurându-mă 
Până în clipa când numele meu a primit un trup
Înainte de puterea aerului am simţit atingerea cuvântului
Buzele sunetului desfăcându-mi fălcile 
Ca strigătul să curgă liber din lumea de dincolo

BBrrăăţţaarraa  ddee  llaa  gglleezznnăă

Îmi amintesc de brăţara de la gleznă
De care era priponită umbra pe care am primit-o la naştere
Atunci când moaşa mi-a retezat buricul
Ce mă lega încă de spiritul Tău
Atunci mi-a fluturat viaţa pe buze
Mi-a înflorit inima sub coaste
Sunând ca un clopot
Fără să știu că toate zilele mele au picioare de lut
Vântul le spulberă în urmă ca pe o pulbere
Pulberea devine deşert şi deşertul mă îndepărtează
De naşterea mea
O văd ca pe o oază înconjurată de abur
Şi toate lucrurile din jur capătă o nouă înfăţişare
Pe care nu o cunosc
De aceea nu mai ţin minte cum a fost înainte
Ştiu doar că drumul acesta mă învaţă să merg
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BBrruummaa  aanniilloorr  ddee  ppee  uurrmmăă

Aude zgomote necunoscute în odaie, intră curioasă,
„văd că poezia e la ea acasă!”, spune privind râma cum se târăşte agale
pe duşumeaua igrasioasă,
cu o curiozitate aparte o analizează, doreşte să se convingă că târâtul acela
are un defect, are o malformaţie din moment ce huruitul lui
se aude până departe,
„este steaua ta căzătoare!”, îi şoptesc, dar ştiu că stelele 
nu cad pentru cei vii, cad pentru cei rătăciţi şi reci,
nu ştiu ceea ce credeam despre mica vietate cuibărită într-un colţ 
al memoriei,
cum întinde un  pumn de sare drept mântuire celor două fiinţe
ce nivelează zilnic cu rindeaua neputinţei şesul nostru de zi cu zi,
pentru ca el, poemul, să se târască în voie, să aibă tot ceea ce îi trebuie 
în lumea lui,
să rătăcească prin el precum sfântul acela, care, după ce i s-a tăiat capul 
a mai făcut câţiva paşi cu el în mână,
şi l-a plâns cum a putut.

AArrttaa  ddee  aa  ccoonnttrroollaa  ssuubbiieeccttuull

Mai întâi mi-am înălţat capul, mai târziu m-am ridicat pe coate,
apoi pe genunchi, apoi în picioare ,
am fost întâiul în turmă, ultimul în cortegiu, nimeni în haită,
a fost prea târziu, pe umeri deja se destrăbăla păcătoşenia,
darul zeilor principali pentru cei însemnaţi în a reprezenta umilinţa,
cu greutate am aprins focul în vatră şi am spus:
„tu eşti mai frumoasă decât o eteristă în miezul revoluţiei!”
dar ei m-au numit bogătaşul bolgiei şi au simulat prima crucificare,
un bondar bătut în spini pe un beţişor de alun (partea tulbure a dogmei 
îndeamnă a muri pe săturate?),
iată arta de a controla subiectul poemului, un altul decât credeau ei,
de exemplu în afirmaţia: „întotdeauna capul reginei e mai frumos 
căzut pe eşafod, decât lăsat bovaric pe umăr de amant”,
au crezut la început doar aceia care-şi imaginau continuarea naraţiunii
în felul următor: „iar arătat mulţimii paloarea îi lipseşte!”,
ca mai apoi tot ei să creadă că stăpânesc subiectul bâjbâind,  
dar era un altul decât şi-l închipuiau: „o rândunică ciuguleşte lacomă
ultimele grăunţe din palma Sfântului Francisc!”.

CCeevvaa  ss--aa  rruupptt  îînn  ddoouuăă  ddiinn  eeaa

„Vreau să văd cât de frumos îţi poartă crişul eşarfa”, i-am spus
într-o zi de vară şi am aruncat-o cu o tandreţe aparte în apă,
ea şi-a aprins o ţigară, a schiţat un gest pe care atunci nu l-am înţeles

LLuucciiaann  SSccuurrttuu

Poezie
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(astăzi semnifică regretul că ceva s-a rupt în două din ea: 
o parte care a rămas în văzul acelora care au interpretat purtarea ei 
ca fiind ceva frivol,
o parte care a curs o dată cu eşarfa, s-a risipit pentru totdeauna),
crişul a purtat-o lin la vale pe sub podurile nedumerite ale oraşului, 
în văzul lebedelor plictisite,
până în tisa care, puţin străină, a dus-o mai departe la vale,
până în apa acea numită dunărea ,
dunărea vicleană a coborât-o pe sub sălcii şi arini,
a aruncat-o într-o mare foarte mare şi foarte albastră,
sub povara eşarfei ei apa acelei mări s-a tulburat neasemuit de tare
s-a făcut mică, tot mai mică, cât o picătură de rouă abandonată pe un ţărm 
pe care tu ai alergat odată cu o eşarfă roşie în mână strigând:
„faceţi loc celor superiori vouă!, faceţi loc celor superiori vouă!”.

VVeessppeerraa  nneeaaggrrăă

Privesc forma de viaţă cum începe să capete contur,
cum prinde viaţă de la limita primordiei până azi,
sufletul o pândeşte, e pregătit în orice clipă să ocupe  vizuina, 
se cuibăreşte în trupşorul acela moale şi cald, îi ia forma
(fiecare ia forma mormântului în care putrezește, și fiecare
putrezește în legea lui ),
îl încălzeşte cu pielea şi carnea lui, cu respiraţia şi mirosul lui,
(orice boală are strălucirea ei),
uneori se mai ridică la cer să vadă ce mai e pe acolo,
cu ce se mai ocupă Dumnezeul nostru,
brusc mă adresez răsăritului şi-l rog să-mi spună câteva vorbe 
despre apusul care va fi nu peste mult timp:
„apusul acestei zile va fi identic cu acela din ziua în care vei muri!”, 
eu mă minunez, tocmai a înflorit magnolia din faţa gimnaziului goga,
focurile ei nasc cele mai frumoase salamandre (creole, foarte creole!),
printre flăcări, de dragul meu, ele adesea se hârjonesc, se copilăresc,
„dulce erezie, asta ţi-o doresc!”

HHaaiinneellee  mmoorrttuulluuii

Prin faţa noastră se perindă o Sapho bătrână cu o Bilitis beată,
zboară un uliu bătrân, cade o ploaie care-mi udă hainele
pentru totdeauna (din ziua aceea nu am mai purtat haine niciodată), 
se aude un ultim strigăt de ajutor,
pe ea o privesc în ochi câţiva ani după care o întreb: 
„dacă voi muri, câte zile vei ţine doliu după mine?”
ea nu se aştepta la un asemenea eveniment, tace mult timp
(această linişte o va marca definitiv), abia într-un târziu răspunde 
în piaţa Sfatului, lângă statuia căreia i-au crescut peste noapte
unghiile şi părul: „numele ţi l-a dat o prigorie, culoarea ochilor un arin,
nebunia un cireş înflorit, eu, un vis din care văd că nu te mai trezeşti!”,
abia atunci mi-am amintit că prin faţa noastră s-a perindat odată
o Sapho poetă cu o Bilitis nubilă,
că a zburat un uliu tânăr, că a căzut o ploaie care mi-a udat
pentru scurt timp hainele, că am auzit un prim strigăt de ajutor,
că din ziua aceea ea a început să ţină doliu
după un corb.
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Cu fiecare zi care trece trebuie să-și inventeze deprin-
deri noi. Probabil toată viaţa e un șir de deprinderi noi. Dar în-
ainte dădea peste ele cum descoperea bancnote uitate prin
genţile pe care nu le mai purtase din sezonul trecut, prin buzu-
narele jachetelor de astă-toamnă, în șifoniere, printre pulovă-
rele roase de molii. Acolo, mirosul de levănţică acoperea totul,
nelăsînd nicio amintire la vedere. Dezordinea asta, felul ăsta de
a nu da importanţă, de-a te pomeni că ţi se întorc lucrurile ui-
tate ca niște daruri pe care le mai poţi folosi, găsindu-le de-abia
acum rostul... Așa or fi deprinderile? „Du spinnst”2, spune bătrîna
cu glasul lui Hugo în urechi. Știe foarte bine că dacă nu mănînci
o banană pe zi trebuie să umbli noaptea prin casă cel puţin o
oră ca să te lase cîrceii și somnul s-a dus. Dar ce-i o deprindere?
Ceva ce-ţi face plăcere la început și pînă la urmă vezi că-ţi face
rău. Atunci și banana, din cauza căreia n-a mai putut să
adoarmă din nou, deși era doar ora două: i-a plăcut de cînd se
știe, pînă a observat că fustele și pantalonii nu o mai încap și
dacă sare o singură zi fără o banană se constipă. De la o vreme,
nu se mai sinchisea de nimic, dar cîrceii îi storceau mușchii cum
storci o rufă. Durerea ca durerea, oricum trece pînă la urmă. Ve-
nise la Sibiu fără să-l anunţe. Era sigură că o să-i ia urma ca un
cîine de vînătoare. De cîte ori se gîndea la el, îi vedea nările răs-
frînte ca la cîinii de vînătoare. „Du bist ein Windhund”, i-a spus
atunci cînd venise cu Trenul Regal și el era la gară, fără să-l fi
anunţat. Se cazase la „Römischer Kaiser”3. Îi plăcea clădirea
aceea simplă și demnă, avînd ceva din sobrietatea vechii bur-
ghezii săsești, unde cînta în fiecare seară tatăl ei la vioară „Zi-
geunerwaisen” de Sarasate. În sfîrșit! Se întinde îmbrăcată pe
pat, cu braţele și picioarele larg desfăcute, ca o frunză așteptînd
să fie luată de vînt. Și deodată încep să i se învîrtă prin cameră
gîndurile din copilărie. Uite-o pe Muma Pădurii, a intrat pe geam
și acum calcă prin aerul tulbure pînă la patul ei. Își trage pla-
puma peste cap și-i simte călcîiele ascuţite călcîndu-i burta. Așa,
ca-n toate nopţile urîte – la Viena era un hotel, se numea „Mal-
heur”4 – cu flacăra albastră a gazului pîlpîind în soba de tera-
cotă. Lumina din stradă însufleţea hainele din cuier. Îi făceau
semn cu mîna să meargă cu ele prin pieţele pustii din Düssel-
dorf sau Remscheid. Fetiţa de-atunci nu dormea, la fel ca și azi.
(Îmi făceam cruce cu limba în gură, mă rugam la Dumnezeu să-
mi oprească gîndurile, ca somnul să aibă loc să intre în mine,
spune bătrîna ca și cînd ar vorbi cu cineva.) Mama și tata erau
foarte tineri și mergeau în fiecare seară jos în restaurantul ho-
telului să petreacă. Atunci veneau închipuirile, mi-era frică de
ele ca de Moș Crăciun. Cînd începea să se lumineze, se-auzea
cheia răsucindu-se în broască. Știa că sînt părinţii. Intrau în ca-
meră sprijinindu-se unul de altul și rîzînd ca la un film cu Stan
și Bran. Muma Pădurii se făcea nevăzută și fetiţa privea pe sub
pleoapele întredeschise cum zburau hainele lor ca niște păsări

NNoorraa  IIuuggaa

uriașe prin cameră... (atunci frica era cea care chema apariţiile
alea repetate. poţi spune că orice întîmplare care se repetă e o
deprindere? banana e o deprindere? cîrceii sînt o deprindere?)
Se culcau goi și, pe urmă, își auzea mama gemînd, dar un glas
necunoscut îi spunea să-i lase să creadă că doarme (de unde
știm ce nu învăţăm și corpul ăsta al meu de ce îl regăsește pe
Harald în Hugo, de ce se culcă cu Harald și se trezește cu Hugo,
cînd el n-are trup, nici chip, vorbește singură în toiul nopţii bă-
trîna). Acum e din nou la masă, în pielea ei de toate zilele. E trei.
Afară, întunericul e compact. Oricum, somnul s-a dus. Continuă
să scrie de unde a rămas. E un bărbat imaterial care intră și iese
din ea cînd vrea. Ușa ei îi e deschisă la orice oră din zi și din
noapte. E ca un blestem deprinderea asta, începută cu Harald și
continuată prin Hugo, ca o respiraţie bouche à bouche. Cine ar
putea să înţeleagă așa ceva, cînd ea însăși nu înţelege? Prima
dată simţise asta atunci, pe Heltauergasse,5 în dreptul magazi-
nului de marochinărie, cu calul ăla alb de mărime naturală în
vitrină. Proprietarul se numea Schuster și ea avea 10 ani. Si-
mţise mîna inexistentă strîngînd-o de mîna cu care ţinea ghioz-
danul. Tocmai trecea pe lîngă magazinul de mătăsuri fine de
import. Pe patron îl chema Wachner. Se afla și o librărie în apro-
piere, pe același trotuar cu cinematograful „Corso”. Se oprea
mereu în faţa vitrinei, unde era un album de Botticelli. Se în-
drăgostise de „Venera ieșită din spuma mării”... (scriu cu vor-
bele mele de-atunci, cum intrăm în alt timp, cum ne regăsim
limbajul pierdut, spune bătrîna pentru sine). Locuiau la cîteva
case de magazinele acelea și vizavi, spre colţ, lîngă Grosser Ring,
era vechiul „Römischer Kaiser”. Domnii își citeau în Bierschenke
ziarele prinse-n suporturi din lemn de bambus. Îl găsesc pe tata
la masa de biliard, cu tacul în mînă. Herr Juga era Kapellmaistru
acolo și, bineînţeles, prieten cu Herr Gündisch, patronul. Îi dau
colofoniul pe care-l uitase acasă (aveam 10 ani, spune iar cu glas
tare bătrîna. De cîte ori îmi amintesc de întîmplări foarte vechi,
automat apare și vîrsta de-atunci. E un cuier de care-mi agăţ
amintirile. Afară se-ntunecă treptat. „J’ai plus de souvenirs que si
j’avais milles ans”, aude o voce străină în cap. O fi Baudelaire, o
fi Verlaine? Și ce contează? Sibiul sau poate Hermannstadt-ul –
am început să confund numele – e singurul loc din care nu lip-
sește nimic, curios, se miră bătrîna... poate unde el m-a ales pe
mine.)

1 Ești un cîine de vînătoare.
2 Aiurezi.
3 Împăratul romanilor.
4 Nenorocire.
5 Strada principală în Hermannstadt.

Proză
Du bist ein Windhund1
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Tuşesc. Deschid ochii, afară ziua se îngînă cu noaptea.
Mama nu-i, fraţii mai dorm, l-am auzit pe unul scrîşnind din dinţi
sub poalele albastre ale sfîntului Neculai chiorul. E linişte
muuultă-multă, aud şi cum ninge, da! Şi ştiu: de trei zile, omătul
se adună pe drum, în grădină, pe lîngă garduri, pe acoperiş, de-
a lungul pereţilor şi cerdacului, acoperind cărările spre poartă,
spre fîntînă, spre şură. 

Dar cîinele – o fi făcînd treişte-paişpe pe troienele din
faţă, pîndindu-ne pe noi ba în bucătărie, ba în odaie? (Un animal
nebun!, s-a hlizit tata cînd i-am povestit...) Se uită mereu zdren-
ţărosul alb, dar nouă ne e clar că ne zăreşte doar cînd perdelele
nu-s trase şi lampa e aprinsă, fiindcă numai atunci dă vesel din
coadă. Noi îl vedem şi cînd nu e lumină în casă; ca să spun drept,
îi vedem numai ochii, care noaptea îi sticlesc ca la lupi. Şi rîdem.
Dacă ne aude rîsul, latră de n-ai treabă!

Strîng pleoapele, văd numai roz. Mă fac covrig din nou
şi bag şi nasul în plapumă: mama încă n-a făcut focul dincolo. E
pe-afară la vite, la găini, la deszăpezit. Dar o să-l facă! 

Cum stau în pat, aud vocile mamei şi ale fraţilor în bu-
cătărie. Nu mă duc şi eu. (Iaca şi căscata, hop-popîc! Hai, nu iei
ţolul înainte?) Mă prefac că dorm. Aştept să plece ei la şcoală.
După un timp, se cărăbănesc. De mama, de lumină, de căldură,
de aburii frumos mitositori ai mîncării mă desparte doar o uşă.
Şi două trepte mici de lemn. Arunc plapuma deoparte. Zdupăind
cu picioarele goale, sar în grabă peste hotare, mă împiedic de
unul din ţolurile în toate culorile de pe jos şi ţuşti! direct pe patul
de scînduri. Cine a venit la noi?, întreabă mama trebăluind. Cana
cu ceai de tei abureşte pe marginea plitei. Mă ghemuiesc cu ge-
nun chii la gură lîngă vatră şi cu umărul drept lipit de soba fier-
binte. Tuşesc dogit, îmi tremură gîtul: cho-cho-cho. Ea rîde:
i-auzi, parcă-i Rebegea! Rebegea, cîinele nostru! E cît un cot, dar
latră aşa de gros, de zici că-i mare ca un urs. 

Focul nu mai arde, facem economie pînă diseară. Nu
mă duc la uşă, e mai frig acolo şi oricum n-aş ajunge la geamul
ei, iar cel dublu din stînga e aproape pînă sus blocat de omăt. Şi-
apoi, cum stau ridicată în pernă pe patul din bucătărie, numai
bine văd ţurţurii atîrnaţi de acoperiş sticlind aurii şi albaştri şi
numai bine văd cum ninge: neaua cade întruna pe casă, pe lîngă
pereţi, peste troienele din ogradă, grăbind să acopere cărările
spre poartă, spre fîntînă, spre şură. He-he, dar mama e afară, îi
aud lopata peste tot, chiar şi pe acoperiş: hîîîrşt, hîîîrşt, hîîîrşt!
După ea, şi lopata fratelui, întors deja de la şcoală: hîrşt, hîrşt,
hîrşt! Şi hămăitul răguşit al lui zdreanţă, împiedicîndu-li-se prin-
tre picioare. Eu gogesc în casă.

Cum stau sub pătură, abia de mai zăresc cumpăna de

la fîntînă şi salcîmii. Nu mai aud nimic: nici zăpada, nici lopeţile,
nici glasurile alor mei sau lătratul ca dintr-un butoi al cîinelui.
Mă aud doar pe mine cum tuşesc arar. Pe plită, surcele puse la
uscat. Şi ibricul de ceai de tei cu un fel de caimac roz-vişiniu pe
deasupta: poţi să-l iei pe deget şi desena cu el prin aer. Sau să-
ţi faci mustăţi! Aerul lînced, tot gros ca un caimac, s-a lăsat pe
dulapul cu blide care-l îngăduie plictisit şi morocănos. Banca
pentru căldările de apă dospeşte ea ceva sub foaia de plastic.
Molîu şi veşted şuieră vîntul cînd şi cînd în sobă. Iar tăcerea din
odaia unde fratele se luptă cu tabla înmulţirii iar sora cu Pita-
gora, cu dazvidaniatavariş, cu căpitanul de plai, hm, ea... 

Ce mai, liniştea de acum nu seamănă deloc cu aceea
de-abia dezghiocată din somn, cu toate bucuriile de peste zi la
orizont: focul, tocăniţa de porc, săniuşul... Nu seamănă nici cu
cea albă şi largă şi liberă din livadă, cînd e aşa soare, de nu te
poţi uita la cer decît printre gene, iar copacii verzi mişună de
vrăbii şi guguştiuci pitiţi la răcoare în frunze. Nu seamănă nici cu
liniştea cînd dorm spate în spate cu mama şi mi-e cald şi nu mi-
e frică de noaptea de-afară. Nici cu cea cînd tata e acasă – nop-
ţile, nimeni din sat nu îndrăzneşte să ne fure găini, lemne sau ce
găseşte... Nuuu! Liniştea de la ora asta din bucătărie e posacă
precum dulapul maro. Şi strîmtorată. Şi se face mică la şuiera-
tul vîntului în sobă. Şi merge tiptil să nu fie auzită din odaie. Da’
las’ că... Las’ că... 

Şi... da! Nu chiar pe loc, dar nici după mult timp, mama
apare în cerdăcuţ, cu un braţ de lemne. Se apleacă, se uită pe
geam, şterge sticla cu mănuşa de lînă şi-mi rîde. Eu sar din pat,
deschid uşa, îi iau lemnele din braţe, le prăvălesc în lada de lîngă
vatră şi ţuşti din nou sub pătură, rebegită de valul de frig intrat.
Mama e roşie în obraji şi are sprîncenele blonde brumate. Mi-
roase a ger.  Pi cini videm noi? mă întreabă în şoaptă, lipindu-şi
buzele de fruntea mea (arzi? nu arzi!). Pi Rebegea! îi răspund în
şoaptă. Rîdem în pumni. 

Dar fratele nu e în odaie. Apare şi el în cerdăcuţ, îşi dă
căciula de miel de pe frunte, îşi bate zdravăn picioarele de şter-
gătoare şi deschide uşa cu o mînă. În cealaltă, cară o găleată cu
apă aproape cît el de mare. Cum se munceşte, fosăind, s-o
aburce pe banca lungă de la geam, face... face un... sau poate
banca a scîrţîit?! Mama, străduindu-se să nu rîdă, îi aruncă peste
umăr muşcî şî pentru mini o bucăţîcî. Din odaie se aude un puf-
net. El nu zice nici pîs şi o zbugheşte afară. Mama strigă: Gata,
mă, treci la-nvăţat! Fratele se suie pe prispă, îşi turteşte nasul de
geam, îşi trage colţurile gurii cu degetele şi scoate limba la mine.
Eu îmi trag colţurile gurii cu degetele şi scot limba la el. Mama
îl vede şi-i face cu pumnul. El fuge, se descalţă în colidor, apoi
deschide uşa sălii care scîrţîie luuuung. Ştiu: din sală intră di-
rect pe cîmpul de luptă cu opt ori opt, cu Pitagora şi Dan, căpi-
tanul de plai. Mama, care între timp a eliberat plita de surcele,

MMaarriiaannaa  CCooddrruuţţ
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le clădeşte în sobă, propteşte cu grijă deasupra cîteva lemne
mai groscioare şi doi buşteni, toarnă un strop de gaz, aruncă un
chibrit aprins înăuntru şi stă cîteva clipe nemişcată, trăgînd cu
urechea. E bine, îhî, e de bine cu focul. Aşa că îşi pune iar bunda,
mănuşile şi broboada albă de lînă şi se duce pentru ultima oară
afară să încuie porţile, uşile, să grijească pentru noapte vaca,
păsările, cîinele, cărările... 

Cum stau pe pat cu lampa neaprinsă (fraţii şi-au
aprins-o dincolo), bucătăria învie din morţi îndată: gaaataaa, în-
cepe filmul ca la căminul cultural, cu împuşcături, cu ţipete, cu
galopuri, cu lumini şi lumini şi umbre! N-ai treabă! Încep foşne-
tele, pîlpîielile, pocnetele vesele ale surcelelor uscate... vaietele,
sfîrîiturile şi oftăturile cine ştie cărui suflet închis în vreun lemn
verde sau ud... chiuiturile buştenilor cuprinşi în braţe de flă-
cări... duduiturile focului bine hrănit... răsuciturile iuţi strigate
de flăcări cînd se aţîţă pe neaşteptate... împintenările lor nără-
vaşe sub palele vîntului brusc învîrtejit pe hogeac... mirosul de
cozonac, făcut cu vanilie, esenţă de rom, coajă de lămîie dată
prin răzătoarea mică şi ţinută în zahăr, parfumînd în valuri-va-

luri bucătăria... căldura aburindu-mi obrajii şi fruntea... 
Iar cînd dau deoparte căpăcelele ochiurilor, pe pereţi şi

pe tavanul întunecat, pe dulapul bătrîncios, pe mîinile mele
apar crengi şi lumini şi umbre care fug şi fug şi galopează ne-
bune, iiiiiiiiiii-haaaaaaaaaaaa şi uiuuuuiuuuu! Inima puternică
a vetrei împinge afară spice, coliere şi jerbe de scîntei. Şi limbi
de flăcări subţiri care se înalţă, pipăie sfioase şi lacome în ace-
laşi timp aerul cum fac mugurii cartofilor în pivniţă... sau cum
joacă în curcubee apa cu care ne împroşcăm noi vara. Şi cîîîîntă,
Doamne, ce mai cîntă, alb, auriu, galben, verde, roz, portocaliu,
roşu: înfloresc grădinile, ceru-i ca oglinda, prin livezi albinele şi-au
pornit colinda! Făcînd volte, roate, piruiete, prăbuşindu-se şi din
nou săltînd, încă şi încă o dată, de parcă ar arde de nerăbdare
să vadă ce mai facem noi, eu şi lumea asta. Cînd deschid şi por-
tiţa plitei, ropoteşte o lumină mare, dogoritoare iar prin grătar
sar, obraznici rău, cîţiva grunjuri de jăratic, căzînd cu pocnete
mărunte pe tabla de pe podea. Unul ajunge chiar pe franjurii
ţolului de-aproape, însemnat cît ai clipi cu o găurică. Şi cu miros
de cîrpă arsă. Iaca-aşa, căscata dă foc la casă!
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Voicu, şeful de secţie, un bărbat trecut de cincizeci de ani,
cu ochelari cu ramă subţire şi cu mină de om veşnic indispus, trecu
în lungul biroului fără să pară a da cuiva atenţie. La capătul opus se
opri, răsfoi absent nişte hârtii şi întrebă de cineva care tocmai lip-
sea. (Totdeauna proceda aşa, intra în birou şi întreba de cine se ni-
merea să lipsească, ca un motiv, ca o scuză, să nu se zică despre el
că face turul de control.) Iar dacă avea treabă cu cineva, şi mai ales
când era vorba de ceva neplăcut, nu-l aborda pe respectivul anga-
jat direct, ci zăbovea mai întâi câteva minute prin birou, vorbea cu
unul sau cu altul, apoi, la plecare, îi arunca celui în cauză o vorbă
peste umăr, în treacăt, ca din mers. La fel şi de data asta, când trecu
pe lângă biroul lui Leon Dumitru, lăsă să-i scape scurt, impersonal:

– Mitică (cu cei mai tineri vorbea pe numele mic sau chiar
cu diminutive), Mitică, să stai aproape, o să vină cineva de la cen-
trală să stea de vorbă cu tine. Să te pregăteşti... 

– Da, răspunse Dumitru şi dădu uşor din cap. 
Un timp, în birou domni o linişte totală, fiecare stătea cu-

minte la biroul său, cu nasul în hârtii, cu ochii ficşi, fiecare încercând
să iscodească din mişcarea colegilor dacă cineva ştia ceva, dacă
cumva a aflat cineva ceva, dacă a auzit cineva ceva…

Dumitru continuă să joace şah de unul singur, avea o tablă
magnetică mică, care încăpea perfect în primul sertar. Îi rămăsese
acest obicei de pe vremea când relaţiile de serviciu erau mult mai li-
bere şi băieţii jucau şah spre sfârşitul programului. În vremurile ace-
lea, Dumitru era cel care pierdea cu toată lumea, dar nici un coleg
nu-l lua peste picior pentru treaba asta, fiindcă îşi dăduseră seama
cu toţii că pentru el jocul avea alt sens. Nu-l interesa câştigatul sau
pierdutul partidei, ci anumite situaţii pe care le construia cu răb-
dare, le studia în sertar iar apoi încerca să le materializeze într-o
partidă reală. Mai toate aceste situaţii îl duceau la catastrofă din
cauza dezavantajului material pe care îl propuneau.

– De ce neapărat Mitică?, sparse la un moment dat o cu-
coană tăcerea. De ce tocmai Mitică? Doar Mitică e..., mă rog, e aşa
cum îl ştim cu toţii. Da’ de ce tocmai el? 

Iarăşi tăcere, vreo cinci minute. Apoi a vorbit Max, despre
care se ştia că îl apără pe Mitică în discuţiile între colegi şi care avea
un cuvânt greu pentru toată lumea, chiar şi pentru conducere, fiind
considerat un om serios:

– Mitică nu este în niciun fel. El este colegul nostru şi atât.
De ce îl cheamă tocmai pe el, ştim foarte bine cu toţii, fiindcă fie-
care dintre noi a fost chemat la rândul său. 

– Tocmai, nu se lăsă femeia, odată ce îl cheamă din nou, în-
seamnă că vor să ştie mai mult. Iar Mitică nu e omul care să se gân-
dească şi la cei din jurul lui, că ne afectează şi pe noi...

– Ha, ha, exclamă Iancu, un salariat tânăr, cu mustăţi vo-
ievodale, un tip răutăcios, zeflemitor, Mitică, îţi pun în vedere să te
gândeşti la noi! Chiar dacă au să te bată, tu să strângi din dinţi şi să
te gândeşti la noi! Ha, ha!

– Să-l bată?, se trezi din visare şi Viorica, zisă Ica, o domni-
şoară abia trecută de douăzeci de ani, de ce să-l bată?, doar Mitică
e un tip inofensiv.

– Tocmai d-aia, o întărâtă Iancu, tipii ăştia inofensivi nu in-
spiră încredere. 

– Da, da, mormăi cineva din fundul biroului, Iancu nu
poate până nu spune o tâmpenie. 

Şi cu asta discuţia s-a încheiat. 
În biroul alăturat, al conducerii, Voicu stătea de vorbă cu

adjuncţii lui, Lăzărescu, Max şi Elvira Stan. Încuiaseră uşa biroului ca
să poată fuma în linişte: cât era Voicu de corect, de la fumat nu
putea să se abţină, munca de conducere îl tracasa peste măsură,
plus că în ultima vreme relaţiile de serviciu erau într-o continuă pre-
facere, al cărei sens, oricât era el de bătrân şi de cunoscător, înce-
pea să-i scape. 

– Niciodată nu mi-au plăcut schimbările, tocmai îşi dădea
cu părerea Lăzărescu, fiecare, de cum ajunge mai şef, vine cu ideile
lui şi dă totul peste cap, nu apuci să te obişnuieşti cu un fel de a fi
că, hopa!, îl schimbă, vine altul, i se scoală altă idee... Şi măcar dacă
ar schimba ceva în fond, aş, pe dracu!, schimbă doar zugrăveala. 

– O să avem probleme de data asta, în mod sigur, spuse
Mac.

– Şi nu Mitică e problema, îl aprobă Elvira Stan, nu, Mitică,
oricât ar părea el de sucit, nu e decât un om liniştit şi la locul lui, nu-
ţi iese din cuvânt. Mai mult m-aş teme de ceilalţi doi, Iovan şi Cristu,
sunt răi, au o bucurie să te sfideze, să-ţi întoarcă vorba, mai ales
Iovan, e un tip personal, puternic, e în stare chiar să pună ceva la
cale. 

– Ce să pună la cale?
– Nu, nu, insistă femeia, eu îl cred în stare. 
Voicu nu era de acord.
– Sunt băieţi deştepţi amândoi. Se poate discuta cu ei, poţi

să le arăţi toate aspectele problemei, poţi să cazi cu ei la o înţele-
gere. Sunt tineri amândoi, n-au nici un interes să-şi pună singuri pie-
dici, sunt abia la început de carieră, vor să promoveze… Mitică mă
îngrijorează, dacă aş putea şti ce e în capul lui… Nu se poate discuta
cu el, lunecă ca un peşte printre degete. 

– Dar tu ce-ai scris?, îl opri Elvira Stan. Începură să râdă cu
toţii. 

– Chiar, Voicule, insistă şi Mac, ce-ai scris?
– Ce prostie!, dădu Voicu din cap. Niciodată nu mi-am în-

chipuit că se poate să-ţi baţi joc de un act oficial. Eu sunt de la ţară,
noi aveam acolo un oarecare respect pentru hârtii, primarul era ci-
neva, ca şi preotul, se făceau vânzări de pământuri şi se consemna
pe câte o jumătate de foaie de caiet, cu un ciot de creion, dar acela
era act, în faţa lui îşi scoteau toţi pălăria. N-aş fi crezut niciodată...
Dar, mă rog, suntem cu toţii în aceeaşi horă şi, la urma urmei, şi voi
a trebuit să scrieţi în formulare. Voi ce aţi scris? 

Iarăşi au râs cu toţii. 
Iancu, tânărul acela cu mustăţi şi cu vorbe răutăcioase,

avea să anunţe primul venirea delegaţilor de la centrală:
– Au venit musiu Scârţ şi madam Scârţ, ha, haaa, perechea

inchizitorială, ha, haaa! Musiu Prune-n-gură şi madam Vinde-roşii-
la-piaţă! Uite din cauza cui tremurăm noi! Uite!

– Cine a tremurat?, îşi ridică Dumitru ochii de pe tabla de
şah. 

– Noi am tremurat, bufni femeia aceea nervoasă din birou,
noi am tremurat pentru tine şi pentru noi! Dacă ţie nu-ţi pasă, nouă
ne pasă. Pe noi ne interesează ce o să se întâmple. 

– Tot scandalul ăsta nu are nici un rost, interveni Max şi
toată lumea făcu linişte. Nu trebuie să intrăm în panică fiindcă de
fapt nu s-a întâmplat nimic. În fiecare primăvară, când dă căldura,
începe să bântuie gripa. Toate astea sunt ca o gripă de primăvară.
Ce, e prima oară când ni se pun tot felul de întrebări? Ce?, ce vă fa-
ceţi că nu ştiţi, doar ştim cu toţii că e vorba de dosarele de cadre. Ce,
e interzis să vorbim despre asta?

VVllaadd  SSttaannoommiirr
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– Uitaţi-vă puţin la mutrele ălora care au venit, continuă să
râdă Iancu, păi cum să-i iei în serios?

– Ce contează mutrele, îl opri Ica, e vorba de ceea ce ne
cer. De ceea ce vor să ştie de la noi.

– Te deranjează?
– De fapt, nu. Pot să le spun orice îmi trece prin cap, n-au

cum să mă verifice. Este o chestiune mult prea intimă, la care nu se
poate ajunge printr-un formular de cadre. Nici unul din noi nu a fost
sincer când a scris ce a scris, şi eu cu atât mai puţin. Nu aveţi decât
să mă pârâţi, totul nu e decât o prostie, aşa ceva nu se întreabă şi
la aşa ceva nu se răspunde.

Dumitru îşi vedea mai departe de tabla lui de şah. De mai
bine de o oră studia o anume poziţie, ridicase calul negru, băgase fi-
gurina mică de plastic în gură, o ţinea între dinţi şi nu se hotăra să
mute.

Iancu, numai ochi şi urechi, pândea pe coridoare. Îşi făcu
de lucru să intre în biroul conducerii, avea tupeu băiatul ăsta, gă-
sise nu ştiu ce hârtie de rezolvat de mare urgenţă, îşi aduse aminte
că trebuie să sune cineva din minister, iar Voicu, oricât de iritat era,
nu putea să dea deoparte o chestiune de serviciu.

Conducerea secţiei, cu toţii, Voicu, Lăzărescu, Mac şi Elvira
Stan, trebui să lase biroul lor liber, pentru discuţii. Dar nu Mitică fu
chemat primul, ci Iovan. 

– Ce v-am spus eu?, triumfă Elvira Stan.
Lui Iovan, când auzi că el este chemat, păru să-i treacă

peste faţă un rânjet de satisfacţie. Era un bărbat de vreo treizeci şi
şase de ani, masiv, înalt, puternic, cu puţină mustăcioară şi cu ochii
reci. Avea mişcări şi gesturi încete, calculate, iar de fiecare dată când
era întrebat, indiferent dacă era o chestiune de serviciu sau o bârfă
colegială, avea obiceiul să tacă câteva secunde bune, să-şi tros-
nească măsele şi să strâmbe uşor colţul gurii. Nimeni nu se bătea pe
burtă cu el iar femeile din birou îl ţineau de bărbat bine.

Iovan întârzie în mod intenţionat la biroul său şi trebui să
fie chemat a doua oară. Abia atunci îşi mişcă trupul masiv. În biroul
conducerii, care fusese eliberat pentru discuţii, cei doi care veniseră
de la centrală, bărbatul şi femeia, răsfoiau nişte formulare şi nu pă-
rură să-l bage în seamă. Iovan nu se intimidă câtuşi de puţin, se
aşeză pe un scaun fără să fie invitat, se trase mai aproape cu un gest
familiar şi îşi întinse şi el gâtul înspre hârtiile împrăştiate pe masă,
ceea ce nu păru deloc să placă interlocutorilor săi.

După un sfert de ceas, uşa biroului se deschise şi un glas
de femeie îl chemă pe Voicu, şeful de secţie.

– Nu prea ne înţelegem cu Iovan, i se spuse.
– Ce-i, Iovane, ce se întâmplă?, întrebă Voicu.
– Eu sunt un om corect, răspunse acesta şi accentuă asu-

pra cuvântului „corect”, sunt subordonat pe linie ierarhică şefilor
mei şi execut dispoziţiile şi sarcinile care mi se trasează.

– Nu e vorba de asta…, îl opri femeia.
Voicu rămase în picioare şi privi la cei veniţi de la centrală.

Aveau un aspect oarecum comic, bărbatul era mic, pirpiriu, chelios,
îi lipseau mulţi dinţi şi vorbea greu, în general avea un aspect de nă-
tăfleaţă. Femeia, la rândul ei, era grasă, corpolentă, lipsită de orice
urmă de feminitate, cu burtă mare şi şolduri mici, rahitice; se coafa
cu coc iar frizura ei pretenţioasă o făcea şi mai ridicolă. Nu aveau
nici o şansă să-l dea pe Iovan peste cap.

– Spune-mi, încercă bărbatul mărunţel, ţi se pare aşa… nu
ştiu cum… că trebuie să completezi formularul?

– Nu intră în atribuţiile mele de serviciu să mi se pară în
vreun fel sau altul, răspunse Iovan sec.

– N-o lua ca o chestiune de servici, insistă omul, aşa, ca
între noi.

– În timpul serviciului, rânji Iovan vizibil, nu există decât
probleme de serviciu. De astfel, şi pe dumneata nu te cunosc decât
ca relaţie de serviciu. Şi, ca să n-o mai lungim, şeful meu direct,
Voicu, este de faţă, dacă nu e bine ce am scris în formular, dânsul să
dispună şi scriu din nou. Îmi arătaţi un model, cam cum trebuie să
arate declaraţia, ca să fiţi mulţumiţi, sau o întocmiţi chiar dumnea-
voastră şi eu o copiez, ca să fie scrisul meu de mână. 

– Nu ne înţelegem cu el, dădu din mână omul mărunţel.
Cum să-ţi dictăm noi ce să scrii? Doar ne interesează ce simţi tu, ce
trăieşti tu, ce se întâmplă cu tine…

– Exact asta am scris. 
– Da, dar… făcu femeia un gest cu mâna, de ce tocmai pe

acoperiş? Noaptea pe întuneric?! Nu e frig, nu e periculos?
– Nu e un acoperiş cu pante înclinate, explică Iovan im-

perturbabil, ci terasa blocului meu, care e plată. Nu e frig, fiindcă e
luna mai. Şi, în afară de asta, e vorba de un vis, şi în vis nu e nici frig,
nici periculos.

– Păi ăia, străinii…
– Nu sunt străini, sunt cosmonauţi.
– Cosmonauţi, necosmonauţi! Dar de unde? Localnici sau

străini? Din ce naţie? Din ce locuri? De unde?
– Nu rezultă.
– Vezi?, vezi… şi tu vrei să pleci cu ei!
– Nu, negă Iovan calm, ei vor să merg cu ei. Ei mă cheamă. 
– În ce limbă?
– Prin semne.
– Şi tu? 
– Exact în momentul acela mă trezesc.
– Dar de ce pe acoperiş? Ce cauţi tu pe acoperiş? N-ai

somn?
– Am explicat pe larg, rânji Iovan din nou. Astenia de pri-

măvară se manifestă la fiecare în alt fel. Unii au somnolenţe, pe alţii
îi apucă doruri de tot felul, şi Iovan făcu o pauză, la fel şi eu, simt pri-
măvara ca pe-o renaştere a forţelor naturii, ca pe o explozie de vi-
talitate... 

– ...talitate, îl îngână omul mărunţel care încerca să noteze.
– În vis, mă sui pe terasa blocului şi mă uit la stele. Stau cu

capul lăsat pe spate, mă uit la stele şi trag aerul proaspăt de pri-
măvară în plămâni.

– Dar în realitate, îl opri cel care nota, ţi se întâmplă să te
sui pe terasa blocului şi să vină cosmonauţii?

Iovan strânse din măsele, aşa cum făcea înainte de orice
răspuns.

– În fiecare seară mă sui pe terasa blocului, dar nu vin cos-
monauţii.

– Ai vrea să vină?, se băgă repede femeia.
– Toate activităţile mele, de serviciu şi particulare, sunt co-

ordonate de dispoziţiile pe care le primesc de la şefii mei direcţi. Nu
s-a pus niciodată problema să vreau sau să nu vreau ceva anume,
drept care îmi este imposibil să vă dau un răspuns corect. 

– Dar dacă ai primi dispoziţie, interveni la rândul său omul
mărunţel, să nu te sui seara pe acoperiş?

– Întrebarea nu este corect pusă, răspunse Iovan la fel de
liniştit. Aici nu încape nici un „dacă”. Dispoziţiile se dau şi se exe-
cută şi atât.

– Bine, îl opri femeia. Poţi să te duci, Iovan. Să vină celălalt,
Cristu. Poţi să mergi şi dumneata, Voicu.

Voicu ieşi şi îi luă deoparte pe adjuncţii săi, Lăzărescu şi
Mac.

– Ăştia doi, Iovan şi Cristu, explică el nervos, o fac dinadins
ca să ne sfideze. Ca să bage râcă, ca să creeze probleme. Restul sa-
lariaţilor au ştiut cu toţii să tragă o gogonată care să fie trecută cu
vederea, ce Dumnezeu, toţi am trântit câte o prostie, şi voi, şi eu, şi
femeia de serviciu a ştiut ce să scrie ca să nu bată la ochi. Dar ăştia
doi nu, o iau cu ocolişurile lor, fir-ar al dracului cu astenia lui de pri-
măvară! Şi Cristu, ce să mai zic! Se joacă cu focul! Măgari! Îi bănuiesc
că au spus chiar adevărul. 

– Putem să le dăm un ordin de serviciu, îşi dădu cu păre-
rea Mac.

– Asta vor şi ei, nu se putu calma Voicu. Să apară undeva
scris şi consemnat. Iar ei, îngeri nevinovaţi, cei mai corecţi, ultra-co-
recţi, aşa s-a dispus, ei s-au executat. Dar hârtiile astea merg mai
sus, iar ei îşi râd de noi, s-a dispus o sinceritate totală, poftim, ei
sunt total sinceri... Ce obrăznicie! Ce obrăznicie! I-am nedreptăţit eu
cu ceva? Tot pe mine or să mă cheme, ce ai cu băieţii? Le pui beţe în
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roate? Ce ai cu ei, doar îşi văd de treabă. Şi nici n-am cum să-i ard,
acuma nu am cum să-i ard deloc. Pun pariu că mâine or să mă sune
şi or să mă întrebe dacă au fost promovaţi şi, dacă nu, de ce nu au
fost promovaţi? Păi d-aia aveţi voi probleme acolo cu Cristu. Păi
Cristu e periculos rău de tot! Ştii ce a scris?

– Cum ai aflat?, deveni Lăzărescu atent.
– Păi Cristu o are pe aia cu înmormântările, continuă

Voicu. La el tot timpul moare cineva, şi el se întâmplă să fie pe
aproape. Şi mortul e de o vârstă cu el, şi seamănă cu el. Şi el, Cristu,
veghează lângă coşciug şi la un moment dat, când e singur, îi trece
prin cap cam cum ar fi dacă ar sta el lungit în sicriu, în locul mortu-
lui. Şi se îmbracă în hainele mortului şi se lungeşte în coşciug. Auzi,
măgarul!!! Şi îl apucă o toropeală, adoarme şi se fac funeraliile şi îl
îngroapă pe el în locul mortului! Şi aşa, frumuşel, ajunge Cristu al
nostru la doi metri sub pământ.

– Vrea s-o şteargă, dădu Mac din cap. L-am bănuit eu…
– Ştii de fiecare dintre noi ce a scris?, insistă Lăzărescu.
– Tu îţi dai seama?, nu se mai putea calma Voicu, unul din-

tre noi vrea să ajungă la doi metri sub pământ! În vis, zici? Pe dracu,
păi de ce visează el aşa ceva? Asta e o bombă pe capul nostru! Ce să-
ţi spun, dacă s-o afla că dumnealui tot merge pe la înmormântări…

– Stai liniştit, s-a aflat sigur. Şi dacă nu, o să se afle.
– Bun, continuă să se descarce Voicu, asta ar fi cu cei doi.

Dar Mitică? Păi cu ăsta e lată rău. Zece pagini a scris, sau chiar mai
multe.

– Anume ce?, întrebă Mac.
– Multe şi aiurea… Zece pagini! Cum să le citeşti pe toate

dintr-un foc? Tot felul de detalii sucite, ceva cu un tren, cu o linie de
autobuz şi o linie aeriană, adică avion de pasageri. Iar el, Mitică, ar
fi un fel de agricultor şi se plimbă pe câmpuri. 

– Nu văd nimic rău în asta.
– Nu, nu, n-ai înţeles. Chestia cu agricultura putea fi lă-

murită în două rânduri. Dar el, nu, zece pagini, şi cu detalii multe,
apare şi un poştaş care n-am prea înţeles ce face, dar e ceva cu el,
căci mereu îl pomeneşte. Şi un râu, de fapt o plăcuţă indicatoare
prinsă de un stâlp: Râul Mehadia, atâţia şi atâţia kilometri, sau mile,
sau yarzi…

– Kilometri sau mile?
– Nu… n-am reţinut, de fapt nu ştiu nici dacă era menţio-

nat în clar, nici unitatea de măsură, nici câte. De ce zece pagini?
Doar fiecare a ştiut, fără să i se spună, fără să i se ceară în mod ex-
pres, a ştiut, zic, a ştiut să scrie ceva scurt şi confuz, o jumătate de
pagină sau nici atât. Ce om sucit, Mitică ăsta!

Între timp Mitică, fiindcă discuţia cu Cristu părea că se pre-
lungeşte, continua să joace şah de unul singur. Nu era el sucit, aşa
cum îl vedea Voicu, ci doar diferit de ceilalţi. Retras, singuratic, lip-
sit de orice ambiţie. Îşi limita contactele cu colegii la minimum. Nu
răspundea niciodată la telefon fiindcă, spunea, pe el nu-l caută ni-
meni. Nu juca fotbal cu colegii şi nu participa la petrecerile colec-
tive. Moda nu-l interesa câtuşi de puţin, purta mereu aceeaşi
pereche de pantaloni dintr-un material gros, pe care nu-i călca ni-
ciodată şi care-i atârnau ca nişte burlane, şi se încălţa cu bascheţi.
Era un tip înalt şi slab şi ţinea mereu capul aplecat în faţă, de parcă
ar fi fost cocoşat. Nu se tundea şi faptul ăsta nedumerea cel mai
mult, doar moda părului lung trecuse de mult. Avea nasul ascuţit, ca
de vultur, şi ochi negri, care îi luceau de şiretenie când se întâmpla
să vorbească cu cei din birou şi atunci răspunsurile sale erau iro-
nice. Colegii mai tineri, cei din generaţia lui, ţineau oarecum la el fi-
indcă nu era pârâcios, nici pizmos sau răzbunător, iar uneori, când
era rugat, îi servea în micile probleme de serviciu. Avea degetele
lungi, ca de pianist, şi o piele albă, curată. Cu şefii nu avea niciodată
conflicte fiindcă părea că pe el nu-l interesează ce se întâmpla în
jurul lui, nu avea păreri şi-şi făcea treburile exact aşa cum i se spu-
nea, căutând să scape cât mai repede de ele, ca să poată sta liniştit
la biroul său şi să vegeteze.

Discuţia cu Cristu, care se purta la biroul conducerii, s-a
prelungit până la sfârşitul programului. Voicu era nervos fiindcă nu
putea să fumeze şi fiindcă nu ştia ce se petrece acolo, în biroul său.

De Mitică părea că se uitase total, până când, cu cinci-zece minute
înainte de plecare, femeia aceea de la centrală a intrat pe neaştep-
tate în birou cu un set de formulare în mână. 

– Leon Dumitru, nu?, făcu ea spre Mitică. Am să te rog să
mai completezi o dată formularul.

– Da.
– Vedeţi, exclamă colega nervoasă din birou, ce v-am spus

eu? Pe noi ne-au chemat pe fiecare în parte, dar lui Mitică i-a dat
formularele aici, faţă de toată lumea. Păi asta ce să însemne decât
să suntem implicaţi şi noi, nu? Că ne priveşte şi pe noi, nu? 

– Nu, i-a răspuns Iovan şi a rânjit după obiceiul său. Îl pri-
veşte pe el şi numai pe el.

Iancu, colegul cel tânăr şi răutăcios, a găsit de cuviinţă să
declame:

– Mitică, să nu te laşi!
La plecare, Voicu, şeful de secţie, l-a chemat deoparte pe

Mitică şi i-a spus:
– Mitică, faptul că ţi-au dat formularele încă o dată în-

seamnă ceva, deşi, să mă crezi, nici eu nu ştiu exact ce. Dar ceva
este. Nu pot să zic că le-a plăcut ce ai scris, fiindcă aici nu este vorba
de plăcut sau nu. Iarăşi, să te îndemn să fi nesincer nu pot, în viaţa
mea n-am dat cuiva un asemenea sfat şi sper că nici n-o s-o fac vreo-
dată. Dar aicea nu mai este vorba de acea idee clasică de corectitu-
dine, aşa cum se pune în problemele de serviciu, ci de… Mă rog,
de-acuma nu mai eşti copil, înţeleg că împlineşti treizeci de ani, de-
acuma ţi-ai format şi tu o idee despre ce şi cum… Mă rog, te rog să
te gândeşti bine şi să procedezi aşa cum consideri tu că e mai bine.
Dar să te gândeşti bine înainte, asta te rog. Bun?

– Da, dădu Mitică din cap.
La ieşirea din clădire îl aştepta Ica, colega mai tânără, o

fată simplă şi sufletistă.
– Nu te superi dacă mă bag şi eu în chestia asta?
– Nu, dădu Mitică din cap.
– Uite, continuă fata, mie nu-mi place să-i văd pe ceilalţi

că se leagă de tine. Tu îţi vezi de treaba ta şi nu ai nimic cu nimeni.
Cu hârtiuţele acelea tâmpite, toţi am minţit, nu mă feresc de tine,
doar ştiu că tu nu pârăşti. Şi am pentru tine cea mai bună pove-
stioară, ceva de care nu se poate lega nimeni şi sună veridic, doar
eşti tânăr, doar eşti sănătos, este foarte firesc să ai un vis erotic.
Uite, poţi să te referi chiar la mine, spune-le că mă visezi pe mine în
diverse situaţii… ştii tu, nu mă supăr deloc, n-au decât să chico-
tească pe seama mea, ei rămân cu chicotitul şi treaba se rezolvă.
Sau altă fată, care îşi place ţie mai mult.

– Nu trebuie să-ţi faci griji, îi spuse Mitică la despărţire.
Pe după-amiază primi un telefon de la Iancu, colegul cel

răutăcios cu toată lumea.
– Bă, Mitică, am mai întrebat şi eu în dreapta şi în stânga

şi se pare că treaba este serioasă. Peste tot se fac verificări de cadre
şi în toate instituţiile s-au dat formularele alea. Să nu mă înţelegi
greşit, eu nu fac pe mine de frică ca muierile din birou, pe mine mă
doare în cot de ce se întâmplă, dar cred că ar fi păcat să te legi la cap
dacă nu te doare. Orice prostie ai scrie acolo, n-au cum să te verifice.
Eu ştiu că tu ai un fel de a fi al tău, dar, uneori, zic eu că nu strică să
mai fii şi atent la ce se întâmplă în jur. Trage şi tu o minciună, ce
Dumnezeu, nu ai atâta inspiraţie? Cinci rânduri şi gata. Dacă nu-ţi
vine nimic în cap, dă un telefon şi îţi completez eu formularul de n-
o să mai aibă nimeni nimic de zis. Ţi-au dat formularele încă o dată,
asta nu miroase a bine, ascultă-mă pe mine, m-am interesat…

Pe seară, după ora nouă, cineva sună la uşă, dar Mitică nu
obişnuia să deschidă uşa nimănui, rareori îi intra cineva în casă, şi
atunci numai anunţat, iar acel cineva trebuia să sune într-un anumit
fel. Apoi a sunat telefonul, era delegatul de la centrală, el sunase şi
la uşă. Mitică îi spuse simplu că el nu primeşte. Delegatul se scuză,
nu vroia decât să vadă dacă Mitică are condiţii de locuit corespun-
zătoare, dacă poate să doarmă bine, cum e patul, nu e prea tare?
Are linişte suficientă? Se poate odihni bine? Mitică răspunse la toate
că nu are de ce să se plângă. Delegatul insistă, Mitică nu cumva era
bolnav, se putea aranja un consult medical chiar în acea seară,
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adoarme uşor? Poate nişte somnifere… Mitică răspunse din nou că
nu are de ce să se plângă. Dar nu se poate totuşi, e nu ştiu cum să
discuţi toate astea la telefon, mai ales că îl suna de la unul public din
stradă, era zgomot, îl înţelegea greu… Mitică zise din nou că el nu
primeşte, apoi spuse bună seara şi închise telefonul.

Mitică avea o pisică pe care o chema Miţi, un exemplar ex-
traordinar de frumos şi deştept. Ştia să deschidă uşile din casă să-
rind pe clanţe, ştia să facă pipi la sifonul de scurgere din baie şi ştia
să nu-l deranjeze pe Mitică când acesta era îngândurat. Uneori se
jucau împreună ore în şir.

Se culcă după zece jumătate. Stinse toate luminile, puse
capul pe pernă şi adormi de îndată. Visă acelaşi vis pe care îl visa
noapte de noapte, de ani de zile încoace. Se făcea că era undeva pe
un câmp, un câmp imens, fără capăt, oricât ar fi privit în cele patru zări
nu se vedea nici un munte, nici un dâmb, nici o ridicătură. Şi nici un
copac, nu se vedea nici un copac în jur. Câmpul era semănat cu tot felul
de culturi, de fapt, pe acolo trebuia să fie o fermă agricolă, iar el, Mitică,
era agricultor. Era îmbrăcat aşa cum obişnuia el să se îmbrace tot tim-
pul, cu pantalonii burlănoşi şi încălţat cu bascheţi, purta însă pe cap o
pălărie de pai şi ducea o greblă cu el. Semănăturile erau străbătute de
o sumedenie de poteci şi Mitică nu făcea altceva decât să se plimbe de
colo-colo, cărând grebla după el. De fapt se învârtea în jurul aceluiaşi
loc, de care însă nu îndrăznea să se apropie prea mult. Locul cu pricina
era un parc mititel, de formă circulară, aşezat între culturile agricole, un
parc cu gazon tuns şi îngrijit şi cu alei de pietriş alb, mărunt. În mijlocul
parcului erau dispuse în cerc, grupate două câte două, douăzeci şi patru
de coloane de piatră albă, şlefuită, şi fiecare grup de câte două coloane
aveau deasupra lor câte o lespede din aceeaşi piatră albă, sculptată şi
ea. Jos, la baza coloanelor, era o bogăţie de tufe de trandafiri, care albi,
care roşii, sângerii. Tot aşezământul avea o dispoziţie circulară, tot în
cerc erau înşiruite douăsprezece bănci, cu câte un mic peron în faţă, şi
un mic bazin, mic de tot, cât o cadă de baie, îngropat, cu buza la nive-
lul peronului, şi totul din piatra aceea albă, şlefuită, rece. Bazinele erau
pline cu apă, apă trasă printr-o conductă subterană de la râul acela,
râul Mehadia. Atâta putea el vedea dacă se apropia cât de cât, dar fără
să calce perimetrul parcului, fiindcă Mitică nu îndrăznea să facă nici un
pas mai departe de semănătură. Acolo unde începea gazonul tuns, o
graniţă de netrecut îi mistuia toate simţămintele. Restul nu era decât în-
chipuire, acolo, cufundate în apa limpede a bazinelor, trebuie că îşi du-
ceau zilele cele douăsprezece domnişoare-nimfe, nişte amfibii tinere,
care, în închipuirea lui Mitică, trebuie să fi arătat suave şi delicate ca
nişte zeiţe. Nu le văzuse niciodată şi trăia cu amărăciunea că nici nu îi
era dat să le vadă vreodată, şi cu toate astea, cât era visul de lung, nu
făcea altceva decât să se învârtă pe drumeagurile şi potecile dintre se-
mănături, tot cu grebla după el şi tot cu gâtul întins în direcţia coloa-
nelor albe, zvelte, reci. Nu putea zăbovi mult timp într-un loc, îi era
mereu frică că va fi surprins, că va fi dat în vileag că le pândeşte, şi îi era
ruşine cumplită de aşa ceva, fiindcă de fapt asta făcea, le pândea, dorea
să le vadă, să se convingă de existenţa lor. Apropierea de parc îl emo-
ţiona în aşa hal, încât începeau să-i tremure mâinile şi mai că nu-şi mai
putea controla nici o mişcare. Inima îi bătea în piept să-l spargă, tim-
panele îi vuiau şi după câteva secunde de pândă trebuia să se retragă,
să se îndepărteze. Sufla greu, se rezema în greblă şi îi trebuiau câteva
minute bune ca să-şi revină. Asudat, speriat, tremurând tot, o lua iarăşi
pe potecile dintre lanuri, ca să se apropie din altă parte. Ştia o sume-
denie de lucruri despre ele (de unde?), anume că erau amfibii şi că nu
puteau sta tot timpul sub apă; cel puţin o dată pe zi trebuiau să iasă pe
peroanele mici din faţa băncilor şi să respire aer câteva minute. Dar
erau sperioase şi pudice, ieşeau de preferinţă noaptea, cel puţin înainte
de revărsatul zorilor, când tot câmpul era numai negură şi ceaţă şi nu
se putea vedea nimic. Atunci, ei, da, atunci, dacă ciulea bine urechile,
putea să distingă pe lângă foşnetul vântului în grâu un clinchet uşor de
glasuri, un amestec de chicoteli şi de glasuri şi de dârdâieli, căci dimi-
neaţa era răcoare iar ele erau dezbrăcate, doar trăiau sub apă. Şi totuşi,
s-ar fi putut să iasă vreodată şi în timpul zilei, nu? Mai ştia că apa din
bazine trebuie schimbată o dată la fiecare lună de tot, adică bazinele
erau golite, clătite şi umplute cu apă proaspătă, trasă prin conducta
subterană. Iar treaba asta o făcea un mecanic de la irigaţii, şi o făcea

în timpul zilei, într-una din zilele lunii. În care zi? Mitică îşi propusese să
urmărească desfăşurarea calendaristică a unei luni, sigur fiind că ast-
fel va nimeri şi ziua respectivă, dar nu reuşi, visurile nu se legau, se visa
pe trei ale lunii, apoi pe patru, apoi pe cinci, dar apoi dintr-o dată pe
treizeci, şi apoi, aiurea, pe şaisprezece. Ziua aceea o putea prinde doar
prin întâmplare, şi şansa asta, posibilitatea asta, îl ţinea sub tensiune
minut cu minut, clipă cu clipă.

De bună seamă, cel mai simplu ar fi fost să intre în parc, să
se apropie de un bazin şi să privească. Dar nu, asta nu, asta trecea peste
puterile lui, nu era numai teama, ci mai ales sentimentul că aşa ceva nu
se cuvine, că ar fi o încălcare a rosturilor din locul acela. Chiar şi pânda
conţinea ceva vinovat în ea, şi la fel, ceilalţi oameni (Mitică nu era sin-
gurul care se învârtea printre semănături cu ochii spre parc) o făceau
în acelaşi mod, cu fereală, cu jenă. Era o cale ferată care trecea destul
de aproape de parc, pe partea dreaptă, şi toţi călătorii se buluceau la
ferestre, dar nici ei nu puteau să vadă mult mai mult din viteza trenu-
lui. Lângă calea ferată, pe drumeagul prăfuit, trecea o dată pe zi, pe la
prânz, o cursă de autobuz, iar pe deasupra o linie de transport aerian.
Mitică ştia sigur că linia aviatică îşi avea traseul mult mai încolo şi că
pilotul îl devia în mod intenţionat ca să treacă deasupra parcului. Nu în-
drăznea însă nici el să coboare prea mult. Călătorii din tren şi din au-
tobuz erau mereu aceiaşi, Mitică începuse să-i recunoască, se
îngrămădeau cu toţii la ferestrele de pe partea dinspre parc, se înghe-
suiau şi se împingeau să poată vedea mai bine, dar n-aveau ce să vadă
altceva decât tufele de trandafiri şi coloanele de piatră albă. Uneori,
Mitică ar fi vrut şi el să se suie în tren sau în autobuz, sau chiar în avion,
dar nu!, pentru nimic în lume nu s-ar fi amestecat el cu oamenii aceia,
n-ar fi putut să se împingă, să se îmbrâncească. De altfel, cum apărea
cineva, Mitică căuta să se îndepărteze cât mai mult de parc, prezenţa al-
tcuiva îl stânjenea. Îşi închipuia că oamenii aceia, din tren şi din avion,
discută între ei, comentează, fac aprecieri, fac supoziţii şi gândul ăsta
îl făcea să sufere, de parcă fetele acelea din parc ar fi fost ale lui, de
parcă i-ar fi aparţinut. Cel mai mult îl irita un alt bărbat, care dădea şi
el târcoale printre semănături. O haimana, un derbedeu, un om fără
căpătâi, un josnic. Şi el, ca şi Mitică, nu îndrăznea să se apropie prea
mult de parc, dar încerca să le ademenească pe fete prin căi necinstite.
Făcea câţiva paşi pe gazonul tuns şi arunca înspre peroane sticluţe de
coniac, pachete de ţigări şi de ciocolată. Din fericire aceste tertipuri nu-
i reuşeau şi toate acele bunătăţi ajungeau în tolba poştaşului, care tre-
cea zilnic prin parc. Fix la ora doisprezece poştaşul avea drum pe acolo
şi zăbovea pe câte o bancă să-şi tragă sufletul. Îşi lăsa geanta de poştă
alături, se descheia la gât (era mereu în uniformă, oricât ar fi fost de
cald) şi îşi desfăcea şireturile. Poştaşul era un bărbat trecut de cincizeci
de ani, cumsecade şi binevoitor, cu mustăcioară şi cu ochelari, mereu
obosit şi suflând greu sub povara sacului de poştă. El era singurul care
nu ştia sau nu voia să ştie de prezenţa fetelor din bazinele mici de pia-
tră. De aceea şi intra fără nici o oprelişte în parc, pentru el era doar un
loc unde putea să şadă şi să răsufle puţin. Mitică îl aştepta în fiecare zi
lângă stâlpul pe care era prinsă plăcuţa indica toare: Râul Mehadia; pe
acolo apărea poştaşul, îl vedea pe Mitică şi îl saluta:

– Ce mai faci, măi, Mitică?
– Bine fac, răspundea acesta. Ai ceva poştă pentru mine?
– Azi nu, dădea din cap poştaşul.
Şi Mitică se lua după el şi încerca să lege o oarecare conver-

saţie care să justifice faptul că mergea şi el în aceeaşi direcţie, spre parc.
Ar fi putut şi el, împreună cu poştaşul, să intre în parc, să se aşeze pe
una din bănci, ca şi cum ar fi fost obosit, şi să mai tăifăsuiască ceva cu
poştaşul, nepăsător, ca şi cum ar fi fost un lucru firesc, doar merseseră
o bucată de drum împreuna. Dar nu, la marginea semănăturii, acolo
unde începea gazonul tuns, se oprea, mai departe era peste puterile lui
să treacă. Doar poştaşul mergea înainte, se aşeza pe una din acele
bănci de piatră, punea sacul de poştă alături, se desfăcea la gât, dădea
drumul la şireturi şi îşi trăgea sufletul.

– Ia să vedem, făcea el, aicea poştă nu avem, ziare nu avem.
Mergem mai departe deci. Da’... iete!, ce-o fi cu astea? Măi, Mitică, uite
aicea nişte coniac, nişte ciocolată şi nişte ţigări. Ce-o fi cu ele?

– Nu ştiu, minţea el. 
– Le-o fi pierdut careva, îşi dădea cu părerea poştaşul. Păi eu
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ca funcţionar am datoria să le strâng şi să le predau la dirigintele poş-
tei. Păgubaşul poate să vină timp de o lună să le ridice. Dacă nu, or să
ne prindă şi nouă bine. Salutare, măi, Mitică!

*
* *

Peste câteva zile, Iovan era dat absent la ora şapte dimi-
neaţa, ora de începere a programului. Nu era un fapt deosebit, mai
în fiecare zi se întâmpla să întârzie careva. Pe la unsprezece, Voicu
îşi făcu apariţia în birou, dădu o raită, după binecunoscutul lui obi-
cei, apoi întrebă fără vreo direcţie anume:

– Ştie cineva ceva de Iovan? E învoit? Întârzie? A dat vreun
telefon?

Cum nu primi nici un răspuns, continuă: 
– Când vine, să treacă pe la mine. Şi voi ceilalţi, dacă se în-

tâmplă să întârziaţi sau să aveţi vreo problemă, faceţi bine şi anun-
ţaţi, să se ştie care e situaţia. 

Iovan nu apăru până la sfârşitul programului şi nici a doua
zi. Apoi, în ziua următoare, s-a ştiut sigur că a fost căutat şi acasă,
şi la rude, apoi s-a întrebat prin atelier dacă ştie cineva pe unde ar
putea să fie, ce prieteni are. Încă o zi şi s-a ştiut sigur că Iovan dis-
păruse. Voicu era negru de supărare, tot timpul suna telefonul şi
discuţiile erau tot mai nervoase, nişte persoane străine, pe care nu
le cunoştea nimeni, i-au forţat lui Iovan biroul şi au scotocit prin
toate hârtiile lui. Nu mai era pic de tihnă în birou, nici chiar Mitică
nu mai putea să-şi studieze problemele de şah. De fapt, de Mitică ui-
tase toată lumea, Cristu era omul zilei, de el se vorbea pe la toate
colţurile, de el şi de înclinaţia lui pentru ceremonii funerare, de care,
nu se ştie cum, aflaseră cu toţii. 

– Este absurd, gesticula Mac pe coridoare, suntem raţio-
nali, nu? De unde cosmonauţi? E o prostie! E o prostie! Iovan a avut
un accident, l-a lovit un automobil şi şoferul s-a descotorosit de ca-
davru, l-a îngropat undeva, câte nu se întâmplă în ziua de azi! Sau s-
a dus la vreo damă şi s-a luat la harţă cu vreun alt iubit de-al ei, şi
ăla l-a tăiat. Sau s-a înecat undeva. Chestia cu cosmonauţii e o tâm-
penie de-a lui, dar noi suntem raţionali! Cristu trebuie determinat
să-şi schimbe declaraţia, şi gata! Şi noi, care ne făceam probleme cu
Mitică! Săracul de el, cu agricultura lui…

Iovan nu a mai apărut. Scandalul a mai durat două-trei
săptămâni, apoi realitatea a trebuit să fie acceptată aşa cum era ea.
Încă mai veneau delegaţi de la centrală care anchetau problema
Iovan, dar dezbaterile mai scăzuseră din amploare şi până la urmă
s-au plictisit cu toţii să se tot întrebe dacă ar putea sau nu să existe
cosmonauţi.

– Nu cumva s-a sinucis?, a întrebat într-o bună zi Lăză-
rescu.

– Doamne fereşte!, s-a speriat Elvira Stan. Tu nu-ţi dai
seama ce vorbeşti! Dacă transpiră aşa ceva spre centrală, ne-am ars
cu toţii.  

– Nu-mi vine a crede, a dat Voicu, şeful de secţie, din cap.
Iovan era un om disciplinat. Ori chiar el, cu mâna lui, a semnat că a
luat la cunoştinţă de interdicţie. Absurd, aşa ceva e strict interzis!
Toată lumea ştie că e oprit, nu?

Apoi, într-o bună zi, pe neaşteptate, au venit iarăşi de la
centrală bărbatul acela mărunt, ştirb şi chel, şi femeia aceea grasă
şi cu o coafură complicată. Nu îi aştepta nimeni, nu se anunţaseră,
nu ştia nimeni că vin. Au venit, au cerut iarăşi să se elibereze biroul
conducerii şi l-au chemat pe Mitică.

– Vrem să avem o discuţie cu Leon Dumitru, au spus ei.
– Mitică, a dat Voicu buzna în birou, era o chestiune con-

trară obiceiurilor sale, Mitică, tu ai completat din nou formularele?
– Da.
– Şi unde sunt?
– Aici, la mine în birou.
– De ce nu le-ai predat?
– Cui?
– Mie. Sau, mă rog, la cine trebuie. Sau…
– Nu mi le-a cerut nimeni.
Iancu, colegul cel tânăr şi răutăcios, şi-a făcut de lucru pe

lângă biroul lui Mitică şi i-a şuierat la ureche:
– Băi, fii atent că acu’ e lată. Lasă mofturile şi joacă cum ţi

se cere. 
Prima întrebare i-a adresat-o lui Mitică femeia aceea grasă

şi coafată cu coc:
– Spune-ne, Leon Dumitru, ce anume te nemulţumeşte pe

tine?
– Nu înţeleg, a dat Mitică din umeri.
– Da, da. Ai completat din nou formularele, ce ai scris

acuma, vreau să zic, se deosebeşte de prima oară? 
– Poate n-am folosit aceleaşi cuvinte.
– Spune-ne, Leon Dumitru, ai vrea ca ceva să fie altfel?
– Ce anume?
– Orice, se băgă bărbatul, felul tău de a trăi, relaţiile tale cu

colegii, relaţiile tale cu conducerea.
– Nu-mi dau seama cum ar putea fi altfel, dădu Mitică din

nou din umeri.
– Doreşti ceva anume? Ar putea exista o anume situaţie,

sau vreun obiect poate, care să te facă fericit?
– Nu pot să-mi dau seama ce înţelegi dumneata prin feri-

cire.
– Dar eşti fericit? Sau eşti nefericit? În concepţia ta despre

fericire, desigur.
Apoi l-au chemat pe Voicu, şeful de secţie, şi au continuat

cu el de faţă. 
– Noi de fapt îl apreciem pe Leon Dumitru, a vorbit femeia

coafată cu coc. Este sincer şi deschis şi nu umblă cu nici un fel de
ocolişuri. Uite, Leon, şi şeful dumitale, Voicu, te apreciază, ţi-a dat un
calificativ bun. Nu eşti certat cu colegii, nu?

– Nu, se grăbi Voicu să răspundă în locul lui.
– Spune-ne ceva, Leon Dumitru, noi am căutat pe hărţi şi

nu am găsit nicăieri nici un râu Mehadia. Poate ne ajuţi, poate e
doar un pârâiaş mititel, atât de mic, încât nici nu e trecut pe hartă
şi noi ne căznim degeaba. Concentrează-te puţin, nu dorim decât
să ştim cam pe unde ar veni acest râu Mehadia.

– N-am idee, dădu Mitică din umeri. Râul nu l-am văzut ni-
ciodată, nu pot să-mi dau seama cât de mare e. Doar tăbliţa indica-
toare, pe care scrie: Râul Mehadia, şapte kilometri, sau opt, sau
parcă erau mile.

– Mile marine sau de uscat? Există două feluri de mile.
– Nu sunt sigur că e vorba de mile.
– Ei, vezi, făcu femeia un gest cu mâna, asta nu e bine

deloc. Asta poate să însemne tot felul de lucruri. Anumite mile se fo-
losesc în anumite locuri, altele în altele, iar kilometrii…

– Pentru mine, o opri Mitică, asta nu are nici un fel de im-
portanţă. Din cauza asta nici n-am reţinut exact.

– Aha, aha. Spune-ne, Leon Dumitru, n-ai putea să renunţi
la râul ăsta? Adică să nu mai apară deloc. Adică să nu mai fie.

– Nu, răspunse Mitică imediat, imposibil. De la râul ăsta se
aduce apă proaspătă, prin conducta subterană.

– Ai văzut conducta? Sau măcar ştii exact pe unde trece?
Eşti sigur?

– Există acolo.
– Bine, fu de acord femeia. Există. De fapt nu ea ne intere-

sează. Hai să renunţăm la râu. Râul ăla, Mehadia...
Mitică dădu din cap.
– Nu, nu. Nu se poate. Ele… Lor trebuie să li se schimbe

apa o dată pe lună. Se spală bazinele. Nu se poate.
Tăcură cu toţii o bucată de vreme. Femeia cu coc preţios

începu să răsfoiască al doilea set de formulare. Apoi i se adresă din
nou lui Mitică:

– Vezi, Leon Dumitru, uite, d-aia l-am chemat şi pe şeful
tău să asiste la discuţii, acelea, ele, cum le numeşti tu… De fapt nu
e nimic rău în toată povestea asta. Doar că… Spune-mi, sunt dez-
brăcate de tot, nu?

– Aşa cred.
– Dar nu eşti sigur?
– Nu le-am văzut niciodată.
– Dar n-ai putea să întrebi pe cineva? Pe poştaş de exem-
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plu.
– Ah, nu, o opri Mitică categoric. Cu el n-aş putea să discut

aşa ceva.
Iarăşi tăcere. Voicu rămăsese în picioare şi nu intervenea. 
– Vezi, Leon Dumitru, cum ţi-am mai spus, nu e nimic rău

în asta. Eşti un bărbat tânăr, sănătos. E firesc să visezi femei dez-
brăcate…

– … douăsprezece, completă bărbatul mititel.
– Mă rog, chiar şi douăsprezece. Ceea ce nu e firesc e

modul în care te comporţi. Nu?, dumneata ce spui, Voicu?
Voicu dădu din umeri.
– Mai bine s-ar căsători, făcu el.
– Vreau să spun, continuă femeia, că nu e o atitudine nor-

mală. Te învârţi şi iar te învârţi şi tot nimic. Nu e raţional, duce la
obsesie. Şi nici măcar nu ai certitudinea că ele există. Cinstit, nu-mi
place! Asta nu se poate rezolva decât în două feluri: ori renunţi pur
şi simplu la ele, adică le elimini, dispar cu totul din peisaj, cu parcul
lor cu tot, ceea ce, zic eu, şi femeia făcu o pauză, zic eu adică, e mai
greu, vezi, mă gândesc întâi şi întâi la tine, ori, şi asta ar fi soluţia cea
mai corectă, cea mai bărbătească, te duci frumos peste ele şi te lă-
mureşti dacă există sau nu şi, dacă există, cum sunt, că or fi ele
blonde sau brune, sau chiar roşcate, şi dacă sunt dezbrăcate de tot
trebuie să fie mai mare plăcere să priveşti la ele. Ai spus că sunt ti-
nere, nu? 

– Da, răspunse Mitică.
– Ei?
Mitică dădu din cap a negare.
– Nu pot. Asta nu pot s-o fac. Asta ar însemna să… Eu am

pentru ele un fel de…
– Vezi, Leon Dumitru, tocmai asta nu-mi place. Mă rog, mai

gândeşte-te. Un singur sfat aş vrea să-ţi dau, că, zic eu, sunt mai în
vârstă decât tine şi am trecut prin mai multe. Viaţa nu e uşoară, ni-
mănui nu-i e uşor, chiar şi eu am avut probleme, ca şi toată lumea,
îţi vorbesc deci din proprie experienţă, e mult mai uşor să ai senza-
ţia că ai vrut tu să faci un anumit lucru, decât să ţi se impună. Este
cumplit să ţi se impună ceva, crede-mă, şi singura soluţie este să le-
o iei tu cu un pas înainte, crede-mă. Poţi să te duci acuma.

Voicu l-a ajuns din urmă pe Mitică şi l-a oprit pe coridor.
– Mitică, stai puţin, m-am gândit mult la tine în zilele astea.

Se poate face şi altceva. Dacă ai bea seara, înainte de culcare, dar să
bei să te îmbeţi, până cazi jos, dar acasă, să nu te faci de râs pe
stradă, ce zici? La băutură se schimbă totul, lumea ia alte culori. Eu
nu vreau să te învăţ să minţi, nu pot să te învăţ aşa ceva, deşi posi-
bilitatea există, nimeni nu te poate verifica. Brusc şi dintr-o dată ai
început să visezi o damă, o femeie din acelea, uşoară, eşti cu ea şi…
ce Dumnezeu, doar vorbim între bărbaţi!  

– Să nu spun adevărul?, îşi aplecă Mitică capul, asta ar în-
semna ca lucrurile să nu mai aibă nici un sens. 

– Păi eu ce-ţi spun?, se enervă Voicu. În viaţa mea n-am în-
demnat pe cineva să mintă. 

– Mitică, îi vorbi peste câteva zile Elvira Stan, care făcea şi
ea parte din conducerea secţiei, înţeleg că te încăpăţânezi pe pozi-
ţie, eu nu-ţi vorbesc ca ceilalţi. La ceilalţi le e frică că o să tragem
ponoase cu toţii. Ponoase tragem sau nu tragem, indiferent de
voinţa noastră. Nici nu vreau să te sfătuiesc în vreun fel sau altul.
Dar să ştii că toţi sunt cu ochii pe tine. Ţi-o spun sigur, vei fi pus în
discuţia colectivului. Cred că nu eşti atât de naiv să speri că cineva
îţi va lua apărarea. Va fi o decizie colectivă, la care nu ai cum să te
opui. Ţii atât de mult la… E chiar aşa ceva fără de care nu poţi?

– Este singurul lucru care contează, îi răspunse Mitică cu
voce joasă, aproape şoptită. Restul nici nu există, zi de zi, oră de oră,
nu fac altceva decât să aştept să vină seara, să mă culc, să…

– Atunci, îi vorbi Elvira Stan răspicat, învaţă să minţi sau
aşteaptă-te la zile negre. Ce Dumnezeu, eşti bărbat tânăr, aveţi atâ-
tea fete tinere în birou, nu poţi să ţi-o imaginezi pe niciuna, vreau să
zic… Vreau să zic, tu eşti normal? Chiar n-ai putea?

– Ba da, răspunse Mitică, continua să şoptească, aş putea,
dar care ar fi sensul? 

– Cu tine nu se poate discuta, asta e! Uneori am şi eu im-

presia că nu vrei decât să-ţi faci necazuri ţie însuţi şi la noi toţi. 
Singurul care nu încerca să-i dea sfaturi era Max, omul cu

cuvânt greu în birou. Iancu, colegul cel cu mustăţi medievale, băia-
tul răutăcios, care devenise un partizan al lui Mitică şi sucea che-
stiunea pe toate părţile cât era ziua de lungă, îl atacă pe acesta
direct:

– Băi, Max, păi tu tot timpul ai câte o părere deşteaptă. Tu
ce zici?

– Eu?, făcu Max, eu să fiu în locul lui Mitică aş face la fel.
Dar totodată, trebuie să ştie şi Mitică, aşa cum ştim şi noi cu toţii, că
or să găsească modalitatea să îl oblige. Ştii bine că o să fie o şedinţă
şi că Mitică o să fie pus în discuţia colectivului.

– Păi colectivul cine e?, sări Iancu, nu noi? Dacă noi o să
fim de partea lui, nu?…

Max îl privi rece.
– La cine te referi? Cine o să fie de partea lui?
– Eu!!!, afirmă Iancu cu hotărâre.
– Perfect, îl aprobă Max. Şi mai cine? 
– Tu. Doar tu n-o să…
– De acord, îl aprobă Max. Deci doi. Altul?
Iancu îşi aruncă ochii roată prin atelier. 
– Ce, bă?!, urlă el impersonal, v-aţi prostit cu toţii? Azi e Mi-

tică, dar mâine îi vine rândul altuia. Cum o să-ţi placă ţie sau ţie, să
vezi cum colegii îşi bagă nasul la umbră şi nu vor să ştie decât de
ale lor? Păi dacă noi nu ne ajutăm între noi, dacă nu suntem soli-
dari…

– E uşor de zis, se auzi o voce din fundul biroului. Dacă am
fi cu toţii solidari, ar fi altceva, nu, nu suntem de acord, lasă-l în paş-
tele mamei lui de prost să se gândească la femeiuştile lui, dacă asta
îi place! Dar când o să vezi că vorbeşte Voicu, şi dup-aia toţi tac mâlc,
fiecare se face că plouă, îţi mai vine să te ridici? Nici pe Mitică nu-l
scapi, şi te bagi cu mâna ta în belea. N-are ce să-ţi facă?, ce tot spui?
Acuma nu, dar peste o lună-două te arde de nu te vezi! Crezi că te
uită? Tu l-ai uita pe unul care te înfruntă? Întâi îţi dă concediul în
noiembrie, apoi vin promovările, suntem opt care trebuie să primim
o clasă, dar centrala aprobă doar cinci promovări, pe cine crezi că or
să aleagă? 

– E un fel meschin de a pune problema.
– Ba nu e meschin deloc. E cinstit şi e pe faţă. Dacă Mitică

ar fi intrat într-o situaţie fără ieşire, aş mai sta de vorbă, dar aşa?
Nici chiar în ziua şedinţei n-o să fie târziu să spună că a visat o mu-
iere şi că-i făcea pe faţă şi pe dos. Uite, Mitică, să nu zici că sunt
coleg rău, îţi dau voie să te referi la nevastă-mea. Zici şi tu ce ţi-o
trece prin cap, că doar n-o trebui să te învăţ eu.

– Ce să ne facem la şedinţă?, discutau două fete pe coridor
mai peste câteva zile, eu pe Dumitru ăsta nu prea îl cunosc, dar am
auzit povestea, cu toate detaliile. Mi s-a părut că ar fi ceva…, mă rog,
e ceva, îi aparţine lui, tâmpită sau nu, cinstită să fiu, pe mine m-a
emoţionat, dacă l-aş cunoaşte mai bine l-aş ruga să mi-o poves-
tească şi mie, s-o aud din gura lui. Şi noi, colegii lui, să-i dăm la cap?
Apropo, tu ce ai scris în formulare?

– Pârţ, făcu fata fără nici o jenă.
– Şi eu la fel, ha ha! E bine aşa, sigur. Da’ vezi, m-am tot

gândit, băiatul ăsta are ceva, ca o aspiraţie, ca o dorinţă, e o chestie
tâmpită la urma urmei, nici măcar nu ştie sigur dacă fetele acelea
există, dar e frumos că ţine la ideea asta. Tu ai mai putea ţine la
ceva, aşa, cu dinţii?

În altă zi, pe alt coridor, altă discuţie:
– Mie nu-mi place toată treaba asta. De ce să fie pus în dis-

cuţia colectivului? De ce să mă implice şi pe mine? Ce, fără mine nu
pot? Nici nu-l cunosc pe băiatul ăla. Ce am eu cu el? De ce să mă ţină
minte pe mine că am fost împotriva lui? N-am nimic cu el. Îl priveşte
cum se scarpină şi pe unde se scarpină. Nu e însurat, nu? Păi e ex-
plicabil. Ce avem noi cu el? A, nu!, să-i iau partea?, nu, n-am cum.
Ce, vrei să mă pună Voicu la index? Am discutat şi acasă, cu bărba-
tul meu, el zice să mă aşez aşa, cât mai ascuns, să nu mă vadă deloc.
Întâi o să se întrebe cine e de acord, adică împotriva lui Dumitru
ăsta, şi eu să mă orientez cam cum e atmosfera, dacă ridică toţi
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mâna şi Voicu se uită fix la mine, n-am încotro, trebuie să ridic şi eu
mâna. Apoi se întreabă cine e împotrivă, adică cu el. Exclus, nu? Apoi
cine se abţine. Şi cel mai bine ar fi să pot să nu ridic mâna deloc, ca
şi cum n-aş fi în sală. Da’ şi ei proşti, ei, conducerea, dacă au văzut
că băiatul se încăpăţânează, trebuiau să muşamalizeze toată afa-
cerea. Eu să fi fost şef, păi eu falsificam formularele, scriam altele în
locul lui şi le dădeam drept bune şi gata era toată povestea. Tare
nu-mi plac şedinţele astea. Adică de ce să se dea el pe mâna mea?
Vezi? Cum e o chestiune murdară, cum nu vor s-o facă ei singuri şi
ne trag şi pe noi, vezi, Doamne, uite, colectivul a hotărât. Ce porcă-
rie! Da, dragă, da’ cu Iovan ce se mai aude? Chiar a dispărut? Nu se
poate să dispară un om aşa. Accident?, nu-mi vine să cred. Mai cu-
rând tipul a fost un mare şmecher, a calculat totul, a ştiut că for-
mularele lui or să creeze probleme şi or să fie un alibi excelent. Iar
el a şters-o! Unde?, Dumnezeu ştie, nu-mi pot imagina, da’ ceva a
făcut tipul ăla. Adu-ţi aminte de mutra lui, parcă era cioplit în piatră,
ce rânjet…

– Mitică, l-a oprit marţi Voicu pe Dumitru, tu de ce nu vrei
să primeşti la tine acasă? Poate n-ar strica să... 

– Eu nu fac vizite şi nu primesc vizite.
– Am putea să-ţi dăm un Ordin de Serviciu în sensul ăsta.
– Cum doriţi. Eu pot să dorm şi pe stradă. E destul de cald

afară.
– Mitică, a insistat Voicu, nu faci nimic care să fie înspre bi-

nele tău. Tu nu vezi că noi toţi nu vrem decât să aplanăm lucrurile?
Renunţă la râu, dă-l în Dumnezeii lui de râu Mehadia! Renunţă la
râu şi poate se aranjează lucrurile. M-au înnebunit ăştia cu hărţile
lor! Unde e râul Mehadia? Unde? În ce zonă? Află unde e râul Me-
hadia! Fă măcar atâta! Nu e nici un munte prin jur, nici un indiciu?

– Nu, dădu Mitică din cap. Nimic.
Şedinţa a avut loc în miercurea următoare, după ora zece.

De la centrală a venit un alt delegat, unul Berbecescu, un tip cu o
mutră ştearsă, pe care nu-l cunoştea nimeni. Cum-necum, o serie
din colegi şi-a făcut de lucru prin alte părţi sau s-au învoit, aşa că
mai mult de o treime a lipsit de la şedinţă. Lipsea şi Iancu, şi Elvira
Stan, iar Max a fost desemnat în prezidiu. Şedinţa părea să aibă la
ordinea de zi o serie de probleme, iar punerea în discuţie a lui Leon
Dumitru a fost menţionată ca un ultim punct. Discuţiile s-au desfă-
şurat apatic, fără participare, fără interes. Când s-a ajuns la che-
stiunea în cauză, împotriva lui Mitică a vorbit mai întâi Max. Toată
lumea ştia că el urma s-o facă, că fusese pus s-o facă. Max a sucit lu-
crurile cum a ştiut mai bine şi a întors-o în aşa fel încât nu s-a mai
putut înţelege nimic. A intervenit Berbecescu:

– Mai în clar, te rog. Să înţeleagă cu toţii de ce anume este
acuzat colegul nostru şi de ce trebuie să-l sancţionăm. 

A luat atunci cuvântul Voicu, şeful de secţie. Dar şi el a vor-
bit mai mult la general, că Mitică nu se integrează, că e un solitar, că
nu se poate trăi aşa, că…

În apărarea lui Mitică nu a vorbit nimeni.
– Dumneata ai ceva de spus?, l-a întrebat Berbecescu.
– Nu, a dat Mitică din cap. 
– Dar măcar îţi pare rău?, a insistat delegatul de la cen-

trală. Dar măcar îţi dai seama că ai greşit?
– Nu îmi dau seama că am greşit.
– Tâmpit eşti, i-a şuierat cineva de lângă el la ureche, ţi-era

greu să admiţi că ai greşit şi că îţi pare rău?
– Păi chestia asta e cam confuză, a conchis Berbecescu.

Leon Dumitru, pot să-ţi pun câteva întrebări?
– Sigur că da, s-a grăbit Voicu să aprobe. 
– Uite, dragă… mai întâi, aşaaa... eu nu prea cunosc situa-

ţia. Da, am găsit, acolo, pe câmp, acolo…, păi, păi ce fel de sistem
social e?

– Nu ştiu, a răspuns Mitică.
– Vreau să vă spun, a explicat Berbecescu, că peste tot

unde există aşezări omeneşti, există un fel de organizare. Chiar şi
animalele trăiesc în haite, în turme, există un fel de autoritate. 

– Nu ştiu.
– Ei, dragă, nu merge aşa. Chiar dumneata vorbeşti de un

poştaş, de un diriginte al poştei la care se predau lucrurile găsite, şi
care le păstrează o lună de zile şi apoi le consumă, ceea ce nu e chiar
corect. Păi dacă există funcţionari…

– Nu ştiu.
– Poate v-aţi revoltat. Poate că acolo sunteţi cu toţii în

afara legii. Cine sunt aceia din tren şi din autobuz? Şi din avion? În
aceeaşi zi, la aceeaşi oră, aceiaşi oameni? Păi asta poate aduce a…
mă rog, poate că nu. Cum e, Leon Dumitru?

– Nu ştiu.
Berbecescu a dat din umeri.
– Aşa nu ajungem nicăieri, a explicat el. Colectivul ce zice?
Tăcere. Cu toţii priveau în gol, absenţi.
– Să supunem la vot?, a întrebat Berbecescu.
– Da, a aprobat Voicu imediat.
– Bun, cine este pentru ca Leon Dumitru să fie sancţionat?
Sala s-a animat şi s-a umplut de foşnete. Cu toţii au privit

unul la celălalt, fiecare să vadă ce face colegul lui. Au ridicat mâna
doar Berbecescu, Voicu şi Max, cei din prezidiu.

– Adică, a insistat Berbecescu, cine e pentru ca Leon Du-
mitru să fie sancţionat, să ridice mâna. 

S-a lăsat o linişte deplină. Priviri în gol, mutre absente.
– Păi să numărăm, a intervenit Max, mâna stânga conti-

nua s-o ţină sus, ca un vot pentru, iar cu dreapta începu să numere,
unu, doi, pe el nu s-a numărat deşi continua să ţină mâna sus, deci
doi pentru, apoi repede, repede: Cine e împotrivă?

Berbecescu şi Voicu au lăsat mâna jos. 
– Eu sunt împotrivă!, s-a auzit glasul firav al Icăi şi fata a ri-

dicat mâna.
– Deci unul împotrivă, a consemnat Max. Cine se abţine?
Nicio mişcare.
– Deci toţi ceilalţi se abţin, s-a grăbit Max să constate. Deci

aşa stăm: doi pentru sancţionare, unul împotrivă, restul se abţine. 
Berbecescu a aruncat înspre Voicu o privire nedumerită. 
– Mai are cineva ceva de spus, acum înainte de încheierea

şedinţei? În orice altă problemă? Nu? Declar şedinţa închisă.

– Bravo! Bravo!, s-a comentat pe coridoare tot restul zilei.
Excelent! Ce întorsătură au luat lucrurile! Trebuie că Voicu turbă
acuma! Şi nici n-are ce să ne facă, a fost opinia generală a colecti-
vului. S-a făcut de râs cu şedinţa lui cu tot, auzi, două voturi! Or să
facă spume la gură cei de la centrală! Păi ce!, doar Mitică e colegul
nostru, doar nu era să-l lăsăm să dea cu el de pământ! L-am apărat,
nu?

– Nu, i-o reteză scurt Ica. Te-ai abţinut.
– Pe mine să nu mă amestecaţi în chestia asta, interveni o

cucoană din alt birou. Eu m-am abţinut fiindcă nu cunosc problema,
iar din ce s-a discutat în şedinţă, n-am înţeles nimica. Cum să votez
pentru sancţionare, dacă n-am nici o idee că ar fi vinovat de ceva?
Iar împotrivă, iarăşi ce să zic, dacă nu cunosc despre ce e vorba, nu
e mai firesc să mă abţin?

– Sunteţi nişte laşi cu toţii, se înfurie Ica. Nici nu mi-am
putut închipui că sunteţi atât de laşi! Cum nu cunoaşteţi problema?
Ba o cunoaşteţi foarte bine. Nu e suflet de om în secţia asta care să
nu ştie despre ce e vorba. Măcar să fi fost câini până la sfârşit şi să
fi votat împotriva lui! Dar v-a fost frică, v-a fost frică de privirile lui,
v-a fost frică de Mitică, de faptul că el o să rămână în continuare
printre noi şi o să-l vedeţi zi de zi!

– Ia pardon, domnişoară! Cu ce drept vorbeşti tu aşa cu
noi?

– Las-o, mă, că aşa e. Are fata dreptate. Ce mai încolo-în-
coace, că am fost colegi buni. Dacă eram colegi buni, votam cu toţii
contra, asta e.

– Hai, se băgă şi Max, gata discuţia. Bine că a ieşit şi aşa.   
– Ba nu e bine deloc, se auzi o voce din fundul biroului. Ab-

ţinerea asta e un fel de n-ar mai fi. Măcar să fi votat cu toţii împo-
triva lui, ar fi încasat o sancţiune, o lua pe coajă, se supăra pe noi,
zicea de noi că suntem porci, dar el scăpa cu sancţiunea asta, ră-
mânea mulţumită şi centrala, şi Voicu al nostru. Sau mai elegant ar
fi fost să ne aliniem cu toţii alături de el şi de muieruştele pe care le
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visează noaptea, treaba asta s-ar fi consemnat în procesul verbal şi
de Mitică nu s-ar mai fi putut lega nimeni. Dar aşa l-am dat pe Mi-
tică pe mâna lor, l-am dat de tot, acuma pot face tot ce vor cu el.
Noi, noi cu toţii ne-am abţinut, noi cu toţii suntem indiferenţi de ce
o să se întâmple cu el, noi cu toţii ne abţinem, întâmple-se cu el ce
s-o întâmpla, noi ne abţinem. Să-l pună pe Mitică la zid?, noi ne ab-
ţinem. Ce porcărie!, măcar să fi votat pentru, să-l fi martirizat cu
mâna noastră, cu votul nostru, doar e colegul nostru, nu? Să moară
de mâna noastră, nu?

Colegii îşi strângeau deja lucrurile şi se pregăteau de ple-
care.

– Oare nu exagerezi?
În ultimul minut de program, Voicu apăru în birou şi dădu

o raită de-a lungul sălii. Mormăi ceva, întrebă de cineva, se mai în-
vârti, apoi, la ieşire, i se adresă lui Mitică:

– Leon Dumitru (pentru prima oară i se adresa atât de ofi-
cial), dacă poţi, ar fi nevoie să fii dumneata ofiţer de serviciu până
mâine. Apoi bălmăji un fel de explicaţii, de ce anume fusese nece-
sar să se opereze schimbarea în diagrama serviciilor. Ei, ce spui?

– E clar, mormăi vocea aceea pesimistă din fundul birou-
lui, ăsta e primul semn că vor să-l ardă.

– Da, răspunse Mitică.
– Nu vă e clar?, ţipă şi Ica după ce Voicu ieşise. Nu vor să-l

lase să doarmă acasă. Ba mai mult chiar, nu vor să-l lase să doarmă
la noapte!

– Oricum, vorbi Max, acuma nu mai e nimic de făcut. Să
vedem ce o să se mai întâmple.

A doua zi de dimineaţă, Mitică predă serviciul şi raportă
şefului de secţie, Voicu, că în schimbul său de noapte nu se întâm-
plase nimic deosebit. În mod normal, pentru Mitică ar fi urmat o zi
liberă, drept compensaţie, dar Voicu îl opri:

– Mitică, dacă vrei să mai rămâi puţin. Poţi să-ţi iei o altă zi
liberă. S-ar putea să mai am nevoie de tine.

Şi Mitică n-a plecat acasă. La nici o jumătate de oră, pe afi-
şierul secţiei s-a lipit următoarea înştiinţare cu data zilei curente:

OORRDDIINN  DDEE  SSEERRVVIICCII
ÎÎnn  aatteennţţiiaa  lluuii  LLeeoonn  DDuummiittrruu  nnrr..  ccuuttaarree  ddiinn  ddaattaa  ccuuttaarree..  PPrriinn

pprreezzeennttaa  ssee  aadduuccee  llaa  ccuunnooşşttiinnţţăă  lluuii  LLeeoonn  DDuummiittrruu  ccăă  ssee  ddiissppuunnee  uurr--
mmăăttooaarreellee::  ÎÎnn  uurrmmaa  cceelloorr  ddeeccllaarraattee  ddee  LLeeoonn  DDuummiittrruu  îînn  ffoorrmmuullaarreellee
ddee  ttiipp  XX,,  ssee  aaddmmiitt  ttooaattee  ssiittuuaaţţiiiillee  aaşşaa  ccuumm  aauu  ffoosstt  ddeeccllaarraattee  mmiinnuuss
ppaarrccuull  ccuu  ggaazzoonn  ttuunnss  şşii  aalleeii  ddiinn  ppiieettrriişş  mmăărruunntt  aallbb  mmiinnuuss  ccoollooaannaa
ddiinn  ppiiaattrrăă  aallbbăă  şşlleeffuuiittăă  mmiinnuuss  bbaazziinnee  ddee  mmiiccăă  ddiimmeennssiiuunnee  ddiinn  ppiiaattrrăă
aallbbăă  şşlleeffuuiittăă  mmiinnuuss  ccoonndduuccttăă  ssuubbtteerraannăă  ccuu  ppoozziiţţiiee  nneepprreecciizzaattăă
mmiinnuuss  rrââuull  MMeehhaaddiiaa,,  llaa  oorriiccee  ddiissttaannţţăă  ss--aarr  aaffllaa  eell  şşii  îînn  oorriiccee  uunniittaattee
ddee  mmăăssuurrăă  aarr  ffii  mmăăssuurraattăă,,  pprreezzeennttaa  iinnttrrăă  îînn  vviiggooaarree  îînncceeppâânndd  ccuu
ddaattaa  ddee  aassttăăzzii  oorraa  hh  şşttaammppiillăă  sseemmnnaatt  şşeeff  sseeccţţiiee  VVooiiccuu  ssss  iinnddeesscciiffrraa--
bbiill..

Cât a fost ziua de lungă, în birou a domnit o linişte apăsă-
toare. N-a mai chicotit nimeni, nu s-a mai discutat nimic. Pe la prânz,
Ica a plâns mai bine de o jumătate de oră, apoi s-a liniştit. Mitică a
stat tot timpul la biroul său, imobil, împietrit, nici n-a lucrat, nici şah
cu sine însuşi n-a mai jucat. Privea undeva în gol iar umerii i se lă-
saseră, accentuând impresia de cocoşat. Faţa îi devenise pământie
iar ochii îi erau lipsiţi de orice expresie. La plecare abia se mişca, de
parcă ar fi fost bolnav. Câţiva colegi ar fi vrut să-l conducă acasă,
dar Max i-a oprit:

– Lăsaţi-l în pace. Oricum, nu aveţi cu ce să-l ajutaţi.
– O să-i treacă, a comentat Voicu la ieşire cu adjuncţii lui,

trebuie să-i treacă. O să se frământe câteva zile, apoi se va obişnui
cu noua situaţie. Fiecare dintre noi trebuie să se adapteze.

– Pare destul de zguduit, comentă Elvira Stan. Chiar nu a
fost nici o altă soluţie?

– Poftim, i-a răspuns Voicu iritat, rezolvă tu problema asta
mai bine! Poftim, găseşte tu o altă soluţie!

– Eu?! De ce eu? Tu eşti şeful de secţie. Şeful dispune.
Pe seară, Mitică a adormit greu, chinuit, deşi era după

două zile şi o noapte de veghe. S-a visat din nou pe potecile câm-
pului, printre semănături, dar oricât de mult îşi sucea capul şi îşi în-

tindea gâtul, nu putea să vadă decât câmp şi iar câmp. Fără spe-
ranţă, a continuat însă să meargă şi să caute. Undeva, departe, a
trecut un avion, sus, la mare înălţime, apoi s-a auzit zgomotul unui
tren şi motorul unui autobuz. A mers aşa, înainte şi înapoi, îndărăt
şi în cruciş, apoi iară s-a învârtit şi până dimineaţa, când s-a trezit,
nu a putut să-şi găsească liniştea.

A doua zi, la serviciu, arăta rău de tot. O vedeau toţi cole-
gii, dar nimeni nu a îndrăznit să-i vorbească. La un moment dat a in-
trat Voicu în birou, a discutat cu unul, cu altul, iar când a trecut pe
lângă biroul lui Mitică, l-a întrebat.

– Cum e?
Mitică a ridicat spre el faţa obosită, suptă, pământie.
– Eu, a răspuns stins, eu am să... Cu mine s-a terminat.

Fără... nu mai are nici un rost. Era totul pentru mine.
– Nu vorbi prostii, Mitică. Totul are să fie bine.
Mitică dădu din cap.
– Nu vorbi prostii, Mitică. Ştii bine că nu ai voie să-ţi iei

viaţa! Ştii bine că e interzis. Ştii bine că ai semnat cu propria ta mână
că ai luat la cunoştinţă...

– Am luat la cunoştinţă, vorbi Mitică stins, încet, alegându-
şi cu greutate cuvintele, că e oprit să întreprinzi orice acţiune vio-
lentă care ar putea avea ca rezultat pierderea vieţii. Ori eu n-am să
întreprind nimic. Eu am să..., şi lui Mitică parcă îi fu greu să continue,
eu am să regresez încetul cu încetul, am să dau înapoi câte puţin,
puţin câte puţin, până se termină totul.

– Mă!, urlă aproape Voicu la el (niciodată nu avea astfel de
ieşiri), dar e interzis în mod expres să vrei aşa ceva!

– Dar eu nu vreau, se apără Mitică moale. Mie aşa mi se
întâmplă. De fapt, a şi început deja...

Voicu nu l-a luat în serios, cum nu l-au luat nici ceilalţi. Dar
peste alte două zile, era deja evident că ceva se întâmpla cu Mitică.
Se subţiase ceva în el, mişcările lui erau parcă date cu încetinitorul
şi abia mai vorbea. Voicu încerca să domolească panica:

– N-are ce să se întâmple! Mănâncă tot ce i se dă, şi de
treaba asta mă ocup eu personal. Doarme opt ore, face plimbare
de acasă la servici şi de la servici acasă. 
I-am dat vitamine şi i-am dat fortifiante. 

– Tu nu-l vezi cum arată?, l-a oprit Elvira Stan.
– Dacă moare într-adevăr, îşi dădu cu părerea şi Mac, să

vezi tămbălău, să vezi ce o să ne călărească ăia de de la centrală.
Au chemat un medic, Mitică s-a supus controlului fără să

protesteze.
– Clinic e normal, dar nu arată bine deloc. A avut loc vreo

discuţie? L-a jignit cineva? Pare să fi avut un şoc psihic, e dărâmat de
tot.

– E posibil să...?, îl întrebă Lăzărescu.
– E perfect posibil, explică medicul. În el s-a rupt ceva. Fa-

ceţi-l să vrea din nou să trăiască, e singura soluţie. 
– Absurd, s-a iritat Voicu din nou. Nu există aşa ceva, nu

există nici cosmonauţi şi nici moarte d-asta! A avut un şoc, într-ade-
văr, dar o să-i treacă. 

– Eu n-aş fi atât de sigur, a dat medicul din cap. Iar dacă
moare, i s-a adresat lui Voicu, dumneata zbori în mod sigur. 

Zilele următoare au fost un adevărat coşmar pentru toată
secţia. Mitică nu mişca ore în şir. Răspundea la întrebări, dar lent
de tot, mânca tot ce i se punea în faţă, şi i se aduceau doar bunătăţi,
dar, cum era lăsat în pace, cum continua să zacă. Nu mai era trai în
birou, n-aveai cum să stai ca să nu-l vezi pe Mitică, şi în afară de asta
se crease un adevărat pelerinaj, colegii din celelalte birouri tot ve-
neau şi tot veneau să-l vadă, să se intereseze.

– N-ar trebui să facem ceva?, întrebă cineva. Să facem o
şedinţă nouă, să-l punem iarăşi în discuţie şi să-i dăm femeile lui în-
dărăt? Uite, mie nu mai îmi pasă, poate să mă taie de la promovări,
poate să-mi dea concediul în noiembrie, numai să nu-l mai văd aşa.
Mi se face rău, ce Dumnezeu, nici nu mai pot să dorm noaptea
acasă.

– Poate ar trebui să anunţăm centrala. Oare centrala ştie?
– Nu există cosmonauţi şi nu există nici un fel de prostii

dintr-astea, se încăpăţână Voicu pe poziţia lui, Mitică ne sfidează
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acuma, a văzut că ne perpelim şi vrea să ne forţeze mâna.
– Eu nu mai pot să intru în biroul ăla, explică Elvira Stan.

Unde mai pui că nu lucrează nimeni, că e harababură. Ori îi facem
lui Mitică pe voie, ori să-l ia de aici, să-l ducă la spital, e bolnav, e
cum e… Nu se mai poate lucra, oamenii sunt cu nervii întinşi la ma-
ximum!

Dar Voicu nu ceda.
– Nu se poate. Cum să-i facem pe voie? S-ar duce dracului

toată autoritatea noastră. Înseamnă că oricine poate să ne întoarcă.
Şi de aici nu-l las să plece, e al nostru, aici să stea! Şi de murit nu
poate să moară, doar e interzis, doar a semnat cu mâna lui…

Ica s-a apucat să strângă bani de la colegi, pentru coroană
şi lumânări.

– O să moară vineri, pe la prânz, le explica ea, mi-a spus
el. 

– Eu îţi dau banii, spuneau chiar şi cei mai zgârciţi, dar eu
nu ştiu nimic. N-am văzut nimic, nu ştiu nimic şi nu te cunosc. Vezi
să nu ne prindă Voicu cu lumânările, că dracu’ ne ia. 

Toată treaba asta a ajuns imediat şi la urechile lui Voicu.
– Eu nu cred, s-a ţinut el tare.
– Mitică arată tare rău, l-a avertizat din nou Elvira Stan. 
– Unde? Cum? Cu ce? Are greutatea normală! N-a scăzut

nici un kilogram! Are pulsul normal, are hemograma normală, are
scaun, face pipi, ce mai vreţi?

– Uită-te puţin la figura lui, s-a băgat iarăşi Mac. Astăzi nu
s-a mişcat absolut deloc.

Uşa biroului s-a deschis şi Max a intrat înăuntru. A închis
bine uşa în urma lui, apoi s-a apropiat de Voicu.

– Mitică e mort, a spus el. Nu mai are puls şi nici nu mai
suflă. I-am pus oglinda în faţa gurii, nu se mai abureşte. E o metodă
sigură.

– Să nu te duci în birou, l-a oprit Mac pe Voicu, oamenii
sunt prea nervoşi. Lasă că mergem noi.

Mitică era încă la biroul său. Din prima privire puteai să-ţi
dai seama că e mort. Avea culoarea vineţie de material, de mate-
rial din care se fac păpuşile. Ochii rămaşi deschişi priveau undeva în
gol. Corpul avea o poziţie puţin crispată, ca şi cum moartea îi ceruse
un efort, o opintire.

– Să-i închidă cineva ochii.
– Nu îndrăznesc să pun mâna pe el.
– Nu mai suport, am senzaţia că se uită la mine.
– Şi, mă rog, de ce nu s-ar uita la tine? Se uită la noi toţi.

Doar noi l-am adus aici.
– Ce treabă am eu cu el. Eu nici nu ştiu…
– Oare?
Câteva femei au început să plângă.
– Oare chiar n-am putut face nimic pentru el?
– Faceţi loc!
Voicu n-a ieşit deloc din birou. Ceilalţi din conducerea sec-

ţiei, Mac, Lăzărescu şi Elvira Stan, nu s-au amestecat. În birou se fă-
cuse o îmbulzeală de nedescris. Femeile au început să bocească mai
toate, aveau ochii umezi şi îşi tot suflau nasul. Apoi, după o altă ju-
mătate de oră de nedumerire, colegii au început să se organizeze.
Bărbaţii au scos o uşă din ţâţâni şi au lungit-o pe două birouri, ca un
catafalc. 

– Să-l întindem.
L-au ridicat pe Mitică de umeri şi de genunchi şi l-au întins

pe uşă. Deja primele fete care fugiseră după flori se întorseseră. Lui
Mitică i-au încrucişat braţele pe piept şi i-au aprins lumânări la cap. 

– Voi de fapt ce faceţi aici?, a îndrăznit să întrebe Elvira
Stan.

– Măi, să-i închidă cineva ochii!
– Am încercat eu, dar se deschid la loc. 
– Atunci acoperiţi-i faţa cu ceva. Nu suport…
– Nu te uita.
– Voi ce faceţi aici?, a insistat Elvira Stan. Trebuie să tele-

fonăm la procuratură şi la morgă. Aici nu e capelă.

– Îi facem funeraliile, a răspuns Max, care se ocupa şi el de
flori şi de lumânări. E colegul nostru, nu? Sau ar trebui să-l scoatem
pe coridor, sau poate la subsol, e o cămăruţă liberă acolo. Sau să-l
închidem în closet?

Apăru şi Voicu în birou, dar nu spuse nimic. Încăperea se
îmbiba de mirosul florilor şi al lumânărilor arse, ici şi colo plânsete
de femei, cum se potolea una, cum se pornea alta.

– Nu-mi vine să cred. Nu pot să cred…
– Săracul de el. 
– Da’ şi noi ne-am purtat cu el, ce să zic…
În timpul ăsta Mitică zăcea nemişcat pe uşa întinsă între

două birouri, cu braţele încrucişate pe piept şi în continuare cu ochii
deschişi. Tot mai multe flori erau aduse şi-l înveleau ca o plapumă
vegetală cu miresme îmbătătoare. Apoi, când totul a fost aranjat,
lumea s-a mai liniştit, unii colegi s-au retras în celelalte birouri, alţii
s-au aşezat pe scaune sau au rămas în picioare. Cu toţii tăceau şi
priveau la mort.

Se lăsase liniştea, nu mai şuşotea nimeni, nu se mai foia
nimeni, lumânările sfârâiau şi fumegau, mirosul lor de stearină arsă
se amesteca cu parfumul florilor şi făcea aerul din încăpere tot mai
greu. 

Apoi, la un moment dat, a vorbit Voicu, a vorbit încet, cu
voce scăzută:  

– S-ar putea ca unii să se gândească la… aici nu e vorba de
a ne învinovăţi sau de a ne dezvinovăţi. Desigur, Mitică, ştim cu toţii
de ce… Toată treaba asta n-a pornit de la noi, dar noi am dus-o mai
departe. O să trebuiască totuşi să telefonez la centrală, să informez.
O să păstrăm acum un moment de reculegere, doar a fost colegul
nostru, apoi o să telefonez.

Uşa biroului rămăsese întredeschisă. În cadrul ei apăru
pentru un moment o făptură, care se retrase imediat. Dinspre cori-
dor se auziră nişte zgomote uşoare, ca nişte lipăituri de picioare
goale pe ciment. 

– Ce-a fost asta?
Apoi iar se mişcă ceva în cadrul uşii. Voicu vru să se în-

drepte spre ieşire, dar exact în momentul acela uşa fu dată de pe-
rete şi în încăpere intră un grup de fete goale şi albe ca nişte
fantome. Mai întâi trei-patru, apoi altele şi iar altele. Tăcute şi
sfioase, cu capul plecat, ca şi cum le-ar fi fost ruşine să li se vadă
faţa, ude leoarcă, apa se scurgea şiroaie de pe ele şi lăsa bălţi pe
pardoseală. Toate se îndreptară spre uşa scoasă din ţâţâni pe care
era întins Mitică. Se strecurau uşor printre cei din birou, de parcă
le-ar fi fost teamă să nu-i atingă. Îşi ţineau braţele strânse în faţa
pieptului şi călcau doar pe vârful picioarelor desculţe. Cei prezenţi
în birou rămăseseră muţi şi priveau fără să îndrăznească să mişte la
defilarea aceea de trupuri goale şi ude. Şirul fetelor se termină, ul-
timele intrate se adunară şi ele în jurul uşii-catafalc. Îşi băgară mâi-
nile lor mici sub rama de lemn, apoi săltară uşor uşa de pe cele două
birouri şi o ridicară sus. Iuţi, mititele, cu gesturi grăbite, se încolo-
nară într-un cortegiu şi, cu uşa pe care era întins Mitică pe umeri, se
îndreptară spre ieşire. Toată lumea se feri din calea lor, nimeni nu
scotea nici un cuvânt, nimeni nu făcea nici un gest. Fetele goale
avură oarecare probleme să treacă prin golul uşii, trebuiră să încline
puţin catafalcul improvizat şi îl ţinură cu mâinile pe Mitică să nu lu-
nece. Câteva secunde, cât au manevrat uşa prin coridorul îngust, s-
au mai putut vedea pletele lor ude şi umerii lor uzi şi coapsele lor
ude, apoi s-a mai auzit lipăitul acela de picioare desculţe pe ciment,
apoi nu s-a mai auzit nimic şi nu s-a mai văzut nimic. Parfumul flo-
rilor şi mirosul de lumânări arse a mai dăinuit câteva minute. În tă-
cerea totală care se lăsase, Iancu, tânărul acela cu mustăţi mari,
care încercase să-l apere pe Mitică, se aplecă şi-şi băgă degetul într-
una din bălţile rămase pe podea. Şi-a dus apoi degetul la nas, l-a mi-
rosit, după care l-a băgat în gură, de parcă nu-i venea să-şi creadă
ochilor.

– Apă, a spus el, apă din râul acela, râul Mehadia.

Bucureşti, 1 aprilie 1983
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PERSONAJELE:
Mediatoarea
Stativele
Trică
Bică
Colţu
Ghebenele
Soţu

Scena 1 (Mediatoarea, Stativele)

MEDIATOAREA: Cu ce vă pot fi de folos, domnule?
STATIVELE (Privire de ciocolată, glas sugrumat.): Stativele Sergiule mă
cheamă. Vreau, stimată domnișoară, să limpezim o treabă...
MEDIATOAREA (Ușor mișcată.): Spuneţi, domnule Stativele Sergiule.
Ce treabă vreţi de limpezit? Până una, alta, vă rog, prezentaţi-vă car-
tea de identitate...
STATIVELE (Se conformează așezând cartea de identitate pe masă. Voce
nouă, stăpână pe sine.): Să nu mai zică nimeni că trăim într-o ţară
democratică. Să nu mai zică...
MEDIATOAREA (Xeroxează cartea de identitate și notează ceva într-un
registru.): Adică?
STATIVELE: Nu ascund nimic. Aveţi în faţa dumneavoastră un crimi-
nal...
MEDIATOAREA(Cepele, în loc de ochi.): A!
STATIVELE: Da, da. Aţi auzit bine. Eu...
MEDIATOAREA: O!
STATIVELE (Euforic.): O-ho-ho! Chiar așa, „O!” Bine aţi zis: „O!”
MEDIATOAREA: Spuneţi, vă rog...
STATIVELE: Eu vreau să vă întreb cine anume mă va putea lămuri pe
mine, în ceea ce privește destinul nostru, al criminalilor?...
MEDIATOAREA: Fiţi mai explicit, domnule...
STATIVELE: Fiţi sigură, domnișoară, că dacă într-adevăr ar exista de-
mocraţie în ţara aceasta, guvernele ar avea grijă și de noi, crimina-
lii...
MEDIATOAREA: Ce vreţi să spuneţi, domnule?...
STATIVELE: Că trebuie să avem și noi, criminalii, un statut, stimată
domnișoară. Adică, vreu să spun că n-ar fi rău să existe un statut al
crimialului (Emoţie intensă în glas.), în care să fie stipulate drepturile
și îndatoririle acestuia. Adică drepturile și îndatoririle noastre, ale
criminalilor.
MEDIATOAREA: Nu vi se pare o aberaţie ceea ce pretindeţi, dom-
nule?
STATIVELE: Domnișoară dragă. Hai să fim serioși. Oare nu suntem și
noi, criminalii, oameni?
MEDIATOAREA (A fâstâceală gratuită.): Ba da... Cum nu?
STATIVELE: Și nu ne-am bucura și noi de anumite drepturi?
MEDIATOAREA: Ba... da...
STATIVELE: Aţi auzit pe cineva vreodată, în societatea zilelor noastre,
să se preocupe și de soarta noastră, a criminalilor, așa cum se preo-
cupă de soarta necriminalilor?
MEDIATOAREA: Cum adică?

NNiiccoollaaee  SSuucciiuu

Dramaturgie

Vrei să scapi de Alzheimer? Citește mai mult...       

(Exerciţiu dramatic în 8 scene)

STATIVELE (Răspicat.): Cum adică? Cum poate vorbi cineva despre
Bine, duduie scumpă, fără să aibă în vedere Răul?
MEDIATOAREA: Nu înţeleg...
STATIVELE: Cum poţi stopa, domnișoară, faptele reprobabile, fără să
te preocupe pe tine, ca societate modernă, și problemele celor care
cândva au greșit în faţa legii? 
MEDIATOAREA: Interesant, domnule!
STATIVELE: Stativele...
MEDIATOAREA: Interesant, domnule Stativele...
STATIVELE: Mai mult decât interesant! Aţi observat că unele guverne
au și aprobat căsătoria celor de același sex, nu? Că au legiferat zoo-
filia, da? Că au legiferat-o, cu condiţia să nu se ajungă la prenetrare,
da? Aţi observat, nu-i așa (?), că au legiferat incestul și chiar necro-
filia, da? Ei bine, guvernele lumii la toate se gândesc, numai la noi,
criminalii nu. Ba mai mult, guvernele au un deosebit cult pentru ani-
male, mai mare decât pentru oameni. Ca și cum noi, criminalii ţării,
n-am valora nimic. Nu se gândește nimeni, decât numai să ne tri-
mită cât mai repede la pușcărie, ca și cum ai arunca un deșeu la
tomberon. (Pauză.) Da, da. Să ne trimită la pușcărie! Dar oricum, nu
la o pușcărie pe care o frecventează azi cei cu dosare la DNA, adică
penalii piloși. Că de fapt, și DNA-ul ăsta nu-i orice DNA, că nu-i face
dosar oricui. Nu-i face dosar oricărui pârlit... Pe noi însă, repede ne
trimit la pușcărie-pușcărie, înţelegi? 
MEDIATOAREA: Ce pușcărie-pușcărie?
STATIVELE: Pușcărie-pușcărie, domnișoară. Fără confort.(Ton ridicat.)
Egal un iad, nu pușcărie. Și nu hotel...
MEDIATOAREA: Fiţi mai la obiect, domnule...
STATIVELE: Da. Voi fi... Cu alte cuvinte, societatea, cu răul ei, face ast-
fel, dintr-un rău mai rău, un rău și mai rău decât răul mai rău...
MEDIATOAREA: Cum cu răul, face un rău și mai rău decât răul mai
rău?...
STATIVELE: Uite-așa. Dacă societatea se poartă urât cu noi, crimina-
lii, atunci trebuie să recunoaștem că,,  în loc să se sârpească crimi-
nalitatea, aceasta va prolifera.
MEDIATOAREA (Blocată.): Asta n-am mai auzit-o. Ceea ce spuneţi
dumneavoastră e cu totul absurd. Ce-aţi fi vrut să facă societăţile,
domnule Stativele? Să-i adune pe domnii criminali și să-i felicite,
domnule? Să-i cheme pe toţi criminalii și să-i premieze? În definitiv,
ce-aţi vrea?
STATIVELE: Dar Isus însuși, mă rog, ce-a făcut cu cei care o acuzau pe
femeia aflată în adulter? Spuneţi ce-a făcut?
MEDIATOAREA: Chiar așa. Ce-a făcut Isus?
STATIVELE: Păi n-a zis El că cine se crede curat și fără pată, să arunce
primul cu pietre în femeia aceea?
MEDIATOAREA: Ha-ha! Și eu să înţeleg, domnule, că ar trebui ca noi,
cei fără de pată, să aruncăm cu pietre în dumneavoastră, criminalii?
Asta vrei să spui?
STATIVELE: Da. Dacă vă credeţi corecţi, da.
MEDIATOAREA: Vreţi să spuneţi că și printre noi, necriminalii, sunt
criminali fără să fie depistaţi ca criminali?
STATIVELE (Evrika.): Exact.
MEDIATOAREA: Fii, domnule, serios. Dumneata îţi dai seama ce go-
gomănii debitezi?
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STATIVELE: Spuneţi-mi, domnișoară scumpă, câţi n-au intrat și nu
intră, în continuare, pe nedrept, la pușcărie și nu sunt consideraţi
criminali, în timp ce alţii, cei cu bani la bășcărău, scapă basma cu-
rată?
MEDIATOAREA: Asta nu mă mai privește pe mine, domnule...
STATIVELE: Nu vă privește? Doamnă scumpă, fiţi sigură că totuși,
într-un stat democratic, crimnalitatea ar trebui privită totuși ca un
rău necesar. Ca ceva fără de care o societate sănătoasă n-ar mai
putea exista...
MEDIATOAREA: Și ce propuneţi?
STATIVELE: Propun să fie implementat un Statut al criminalului,
conform căruia înșiși criminalii, dacă nu-l respectă, să poată fi luaţi
la trei-păzește și repede condamnaţi...
MEDIATOAREA: Ha-ha-ha! Ce statut, domnule Stativele? 
STATIVELE: Simplu. Un statut cu drepturile și îndatoririle criminalu-
lui. Un statut prin care și noi, criminalii, să fim recunoscuţi de so-
cietate. Un statut demn de veacul al XXI-lea. Un statut prin care să
fim recunoscuţi chiar în calitate de criminali. Un statut prin care noi,
criminalii, să fim egali cu orice cetăţean al republicii noastre.
MEDIATOAREA: Cum? De ce să fiţi egali cu orice cetăţean?
STATIVELE: Cum de ce? Nu suntem și noi cetăţeni ai acestei ţări și
nu plătim și noi impozitele și toate taxele ca orice cetăţean? Nu res-
pirăm și noi același aer, ca toţi cetăţenii? Nu murim și noi ca toţi ce-
tăţenii? Când articolul de lege cutare stipulează că drepturile omului
sunt așa și așa, se specifică cumva: „drepturile oamenilor necrimi-
nali” sunt așa și așa?
MEDIATOAREA: Nu.
STATIVELE: Păi vedeţi, domnișoară? Dacă aţi studia bine, bine Consti-
tuţia ţării, aţi vedea cu câtă iresponsabilitate e alcătuită...
MEDIATOAREA: Am studiat-o...
STATIVELE: Și sunteţi mulţumită de?...
MEDIATOAREA: E-he! Aceasta e Constituţia, domnule. Nu-i alta. Și, la
urma urmelor, nimic în lumea asta nu e perfect...
STATIVELE: Or, dacă am avea și noi un statut în care să regăsim toate
categoriile de criminali...
MEDIATOAREA: Adică cum toate categorile de criminali?
STATIVELE: Păi, odată ar fi cele două mari categorii de criminali: In-
trușii și Neintrușii...
MEDIATOAREA: Care sunt, de pildă, Criminalii intruși?
STATIVELE: Cei care au ajuns criminali fără să fie vinovaţi...
MEDIATOAREA: Termină, domnule, cu prostii dintr-astea...
STATIVELE: Staţi easy. Categoria aceasta are și ea subcategoriile ei:
a Criminalilor intruși naivi și a Criminalilor intruși mai puţin naivi.
MEDIATOAREA (Stupoare.): Poftim?
STATIVELE: Păi da. N-o să vă vină să credeţi, dar bătrâna la care
stăteam eu în chirie, m-a rugat ca pe Dumnezeu, să-i bag otravă în
mâncare, ca să moară cât mai repede posibil. Adică, cu alte cuvinte,
s-o ucid, înţelegeţi? Dar eu, om cu frică de Dumnezeu, cum să fac o
asemenea nefăcută?
MEDIATOAREA (Mișcată.): Și?
STATIVELE: Bătrâna nu mai avea, într-adevăr, de ce să trăiască. Nu
mai avea și basta. Avea numai o pensie amărâtă, de CAP. O pensie
de muritor de foame, cum numai un om viu poate să aibă o pensie
ca asta. Era singură bătrâna. N-avea ce mânca. N-avea bani nici de
medicamente și nici măcar de utilităţi. N-avea după ce să beie apă,
domnișoară...
MEDIATOAREA (Tot mai mișcată.): Și să înţeleg că dumneavoastră
aţi...?
STATIVELE: I-am explicat de N ori că eu nu sunt în stare s-o ucid și că,
chiar dacă nu va ști nimeni niciodată că eu am ucis-o, dacă eventual
o ucid, tot mă vor prinde și se va demonstra că am ucis-o. Și atâta
m-a rugat ai atâta m-a torturat femeia, până ce...
MEDIATOAREA: Până aţi...
STATIVELE: Da. Până am...
MEDIATOAREA(Completează.): Ucis-o...
STATIVELE: Da. Ucidere cu premeditare din pulpă, ce mai...
MEDIATOAREA: Din culpă...

STATIVELE: A! Da. Din culpă...
MEDIATOAREA: Și aţi îngropat moarta? 
STATIVELE: Păi nu, că i-au făcut autopsia și nu s-a știut cine a ucis-o.
La început, până la autopsie, a fost ca și când bătrâna n-ar fi murit.
Ca și când încă mai stăteam de vorbă cu ea despre viitoarea și even-
tuala crimă. Apoi, după autopsie, când era clar că n-avea cum să
mai trăiască bătrâna vreodată și să mai stea de vorbă cu mine, cum
stătea ea, au dezgropat-o și abia atunci s-au prins procurorii că
numai eu puteam fi criminalul care a omorât-o...
MEDIATOAREA: Și v-au pedepsit?
STATIVELE: M-au pedepsit, domnișoară, ca pe-un criminal adevărat...
MEDIATOAREA: Și dumneavoastră vreţi să spuneţi că nu sunteţi un
criminal adevărat?
STATIVELE: Eu sunt un intrus. Da, recunosc. Dar nu orice fel de in-
trus. Eu sunt un intrus naiv, domnișoară...
MEDIATOAREA: Bravo, domnule!
STATIVELE: Bravo, pe dracu...
MEDIATOAREA: Păi atunci nu zic „bravo”...
STATIVELE: Ce mai contează?
MEDIATOAREA: Ce contează?
STATIVELE: Contează că ea, bătrâna, n-avea cum să mai vorbească,
domnișoară, din moment ce era moartă-coaptă. N-avea cum să se
mai revanșeze pentru binele făcut de mine. Începuse, de atâta bolit
pe spate, să-i putrezească șoldurile și, când o întorceam, ca s-o curăţ
și s-o spăl, că nu era încă moartă, urla ca din gură de șerpe:
„Omoară-mă, domnule Doru! Omoară-mă, domnule Doru!” Iar eu îi
răspundeam: „Nu pot, doamna Fobisculade! Eu nu vă pot omorî și
pace. Doamnă Fobisculade, eu voi ajunge după gratii!” Atunci răspun-
dea ea cam așa: „N-ai cum să ajungi, băiete, după gratii. Nimeni din
lumea asta nu va ști că m-ai omorât. Lumea va crede că m-am sinucis”
Și într-adevăr, în momentul când am otrăvit-o... (Plânge.) Deci când
s-a produs acel declic, nu era absolut nimeni de faţă... Eram numai
eu cu moarta care încă nu era moartă...
MEDIATOAREA: Incredibil, domnule!
STATIVELE (Gât încordat la maxim.): Incredibil pe dracu. Cu ce mă în-
călzește că dumneavoastră ziceţi „incredibil” și încă cu semnul ex-
clamării? Mă încălzește cu ceva că exclamaţi mai mult din politeţe,
„incredibil”? Cine mă crede pe mine, domnișoară mediator? Cine?
Cine dă ceva pe cuvântul meu? Cine?
MEDIATOAREA: Nimeni.
STATIVELE: Adevărat vorbiţi. Nimeni. Dar dacă exista însă un statut
al criminalului și în acel statut eram incluși și noi, criminalii intruși,
poate că nu eram condamnat la ani de detenţie, nu?
MEDIATOAREA: Și?
STATIVELE: Dacă exista un Statut al criminalului, oare nu puteam și
eu să fiu acum, admis, bunăoară, la facultatea de detectivi particu-
lari, așa cum au fost admiși și alţi colegi de-ai mei, pușcăriași sadea,
neintruși poliucigași?
MEDIATOAREA: Cum? Au fost admiși și pușcăriași neintruși poliuci-
gași?
STATIVELE: Ce vorbim? Anumiţi pușcăriași neintruși poliucigași au
făcut facultatea, domnișoară. Și sunt azi comisari în bună regulă.
Am pe unul care, când se îmbată, mărturisește că el vorbește când
vrea și cât vrea cu Casa Albă. Face un cod anume pe internet și pac!,
intră. De Efbiai nici nu mai vorbim. Zice pretenul acesta al meu: „Eu
sunt cu cei de la Efbiai „mă” și mă salut cu ei, cu „serbus, mă!”. Tot am
zis că-l aduc pe unul din Efbiaii ăia aici, la noi. Și-apoi să vezi ce beţie
tragem cu el, cu Efbiaiu’, că doar și Efbiaiu’ e și el om și face și el beţii”.
MEDIATOAREA: Și totuși, eu nu pricep de ce vreţi tocmai implemen-
tarea unui Statut al criminalului?
STATIVELE: Păi dacă ar fi existat până acum, un statut, oare mai exis-
tau nedreptăţi între noi, criminalii? Mai existau inechităţi? Mai pu-
teau exista diferenţe între criminalii cu pile și criminalii fără pile?
Mai existau diferenţe între cei de la DNA și cei care n-au avut onoa-
rea să ajungă la DNA?
MEDIATOAREA: Oare?
STATIVELE: Da, da. Fiecare dintre cele trei subcategorii au, scumpa
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mea, câte o subcategorie numită Piloși. Respectiv, Piloșii intruși și Pi-
loșii neintruși...
MEDIATOAREA (Ca plictisită.): Da, da. Înţeleg. Acum înţeleg. Subcat-
egoriile categoriilor de criminali sunt aceleași subcategorii ca și ale
categoriilor de necriminali, nu? Vreau să spun ca-n lumea noastră,
cea liberă...
STATIVELE: Iertaţi-mă, dar eu nu cred în lumi libere. Mă rog... Într-un
fel, aveţi dreptate. Tocmai de-aici, din lumea dumneavoastră, a ne-
criminalilor, au fost copiate subcategoriile astea, pentru lumea
noastră, a criminalilor. Din lumea așa-zis „liberă”. Vorba vine...
MEDIATOAREA (Formează un număr de telefon.): Alo! Mămica? Eu
sunt... Frezia. Da. Vezi că azi o să vin mai târziu la masă. Da, da. Am
ceva treabă la servici. Bine. Sărut mâna. Pa, pa...
STATIVELE (Priviri zbârlite.): Hm! Domnișoară, să înţeleg că deja aţi
anunţat unde trebuie și la cine trebuie, prezenţa unui criminal aici?
MEDIATOAREA (Fâstâcindu-se.): Eu? 
STATIVELE: Da. Dumneavoatră. Sau chiar credeţi că eu nu știu cine
e „mămica”?
MEDIATOAREA: Nu e ce credeţi. Am vorbit cu mama mea, stimate
domn...
STATIVELE: Ha-ha! Cu o mamă în ghilimele, nu?
MEDIATOAREA (Trepidează.): Nu. Fffără ghilimele...
STATIVELE: Hai să fim serioși, domnișoară. Mai nou, nu-i așa greu să
inventezi că vorbești cu mama ta, la o adică. E un fel de a bate șaua
ca să priceapă iapa, nu? 
MEDIATOAREA: Adică? Ce vreţi să insinuaţi? Că mama mea e iapă? 
STATIVELE: Nu, vai de mine...
MEDIATOAREA: Așadar, vă înșelaţi, domnule...
STATIVELE: Să zicem că la capitolul Încredere, mă înșel, dar... Priviţi-
mă-n ochi. Fiţi sinceră, așa-i că nu aveţi încredere în mine? 
MEDIATOAREA: Sincer, nu prea... Mă scuzaţi, trebuie să închid și să
plec...
STATIVELE (Zâmbet neobișnuit de cald.): Bine. Atunci pe când?
MEDIATOAREA: Pe poimâine după-masă. De la orele 16 e bine?
STATIVELE: Bine, stimată domnișoară. La revedere. (Iese.)

Scena 2 (Mediatoarea, Ghebenele, Soţu)

GHEBENELE: Bună ziua.
MEDIATOAREA (Ca o primăvară.): Bună ziua. Pofiţi...
SOŢU (Indecis.): Oare am intrat bine?
GHEBENELE (Mediatoarei.): Aici e cumva, locul unde se-mpacă cei
care se ceartă? 
MEDIATOAREA (Zâmbește.): Da. Aici poate fi și locul unde se ceartă
cei care se-mpacă. Depinde cum o luaţi... Ziceţi, domnilor, ce neca-
zuri vă aduc aici?...
SOŢU: Hm!
GHEBENELE: Doamnă dragă... Eu vreau să-l dau pe socru-meu în ju-
decată...
SOŢU: Tot îi spune socru-so lui Ghebenele ăsta că Ghebenele ăsta
are faţa ca un pamper o are, ca un pamper o are, năclăită cu că...(Se
îneacă cu propria salivă.)
MEDIATOAREA (Rușinată.): Pardon, domnule...
SOŢU: Pardon. Aveţi dreptate. Așa-i cu pardonu’...
GHEBENELE: Da, da, da. Să știţi că așa mă jignește socrul mereu...Și
dacă ar zice numa’ pamper, ar fi simplu...
MEDIATOAREA: Dar cum zice?
GHEBENELE: Alavais ultra senzitive! Așa-mi zice, doamnă scumpă.
Adică din ăla de femei... Înţelegi ’mneata? Zice că așa am eu faţa. Ca
un alavais ultra...
SOŢU (Adaugă cu răbdare.): Adică, tampon de...
MEDIATOAREA (Iritată. În timp ce Soţu repetă la nesfârșit, aceiași ter-
meni.): Vă rog, vă rog, nu mai repetaţi. Vă rog. Gata! Lăsaţi că știu,
domnule...
SOŢU: Soţu... 
MEDIATOAREA (Lui Soţu.): Adică soţul domnului Ghebenele?
SOŢU: Nu, doamnă. Eu să știţ că nu-s pă invers. Așe mă cheamă pă

mine. Soţu mă cheamă. Soţu. Soţu Șiţu mă cheamă pă mine mă
cheamă. Așe mă cheamă...
MEDIATOAREA: Bine. Soţu. Să înţeleg, domnule Soţu, că dumnea-
voastră aţi venit în calitate de ...
SOŢU (Lui Ghebenele.): În calitate de ce am vint eu, mă Ghebenele,
mă?
GHEBENELE: În calitate de om, măi Șiţule...
MEDIATOAREA (Lui Ghebenele.): Nu, domnule. Aia nu-i o calitate. 
SOŢU (Lui Ghebenele.): Auzi ce zâce domnișoara, că om nu-i o cali-
tate...
GHEBENELE (Lui Soţu.): Păi dacă așa zice mediatoarea, îi sfânt ce
zice-i sfânt...
MEDIATOAREA (Lui Soţu.):Aţi venit totuși, ca parte pârâtă sau aţi
venit ca martor?
GHEBENELE (Lui Soţu, la ureche.): Martor, mă...
SOŢU (Mediatoarei.): Ghebenele zâce că ca martor am vint...
MEDIATOAREA: Adică aţi auzit cu urechile dumneavoastră, domnule
Șiţu Soţu, când socrul domnului Ghebenele i-a zis domnului
Ghebenele, cuvântul acela urât?
SOŢU: Nu. Eu n-am auzât cu urechile mele cuvântul acela urât spus
de socrul lui Ghebenele ăsta...
MEDIATOAREA: Dar cu ale cui urechi aţi auzit, domnule Soţu?
SOŢU: Fata me o auzât-o pă mă-sa care mă-sa o auzât cu urechile ei
o auzât cum că socrul o zâs ce vrei mă, Alavaisule?
MEDIATOAREA: Adică nevasta dumitale a auzit că?...
SOŢU: Nu-i nevasta me, domnișoară, că cu nevasta me n-am copii,
pentru că să știţi că eu am copii cu altă femeie care a vrut ca să aivă
copii cu mine, ca când ar fi nevasta me...
MEDIATOAREA: Și nevasta dumitale ce zice? E de acord?
SOŢU: Nevasta me? Păi ea îi mândră că eu pot ca să mai mulţămesc
și pă altă femeie curată și fără boli cum îi asta cu care, mă-nţelegeţ...
GHEBENELE: Spune, măi Soţule, că nevastă-ta șade toată ziulica pe
canapea și cealaltă femeie, împreună cu fetele, îi aduc de mâncare
și-i face curat și-i spală până și chiloţii.
MEDIATOAREA: Vorbește, domnule Ghebenele, mai frumos. Nu ești
pe maidan...
GHEBENELE: Scuzaţi. Am vrut să spun că-i spală Tanga...
MEDIATOAREA (Lui Ghebenele.): Am înţeles. Problema e că dumneata
trebuie să o aduci, ca martor, pe femeia cu care domnul Soţu are
copii, din moment ce nici dumneata și nici fiica dumitale n-aţi fost
martori...
SOŢU: Ba da. Am fost martori. Fata me o fost martor la ce-o zâs mă-
sa, iar mă-sa o fost martoră la ce-o spus socrul lui Ghebenele, iar eu
am fost martor la ceea ce-o zâs fata me, după cum dumneata ai fost
martoră la ce-am zâs eu. Îi bine așe?
MEDIATOAREA: Cu alte cuvinte, să înţeleg totuși, că n-aţi fost mar-
tor la ce-a zis socrul domnului Ghebenele?...
SOŢU: Și atunci de unde știu eu că socrul îi zâce Măi Alvais ultra sen-
sitive?
MEDIATOAREA: Din auzite. Asta e altceva.
GHEBENELE: Măi Soţule, ascultă de doamna, măi, nu te crampona ca
cramponu, ’tu-i cramponu’ mamii mă-sii de crampon!...
MEDIATOAREA: Știţi ce, domnilor? Reveniţi mâine, de la ora 18, cu
socrul și cu mama fetei dumneavoastră. Bine?
GHEBENELE: Socrul nu vine, stimată doamnă.
MEDIATOAREA: Insistaţi. Fără el, eu n-am cum să împac părţile.
SOŢU: Așa-i... Ș-apăi oara optușpe când îi?
GHEBENELE: Șase după-masa. Hai, Soţule, să mergem acasă. La re-
vedere. 
SOŢU (Mutră de bidon turtit.): Carevas’ că așa! N-am știut că oara op-
tușpe îi șesă... (Ies.)

Scena 3 (Mediatoarea, Trică, Bică)   CCoonnssiilliiuull  ddee
mmeeddiieerree!!

MEDIATOAREA: Spuneţi, vă rog. Cu ce vă pot fi de folos?
TRICĂ (Intră în cabinet deodată cu Bică.): Domnișoară scumpă, eu
vreau să-l dau în judecată pe vecinul meu dinspre nord, Colţu Colea,
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pentru că, timp de trei săptămâni, zi de zi, la rând, în fiecare dimi-
neaţă, mi-a aruncat câte un șobolan mort în curte și...
MEDIATOAREA: Pe motiv că ce?...
BICĂ: Eu sunt martorul. Pe motiv că dumnealui (Îl arată cu coada
ochiului pe Trică.), vecinul meu dinspre nord, numitul Trică Mică, aici
de faţă, i-a adresat odată, la nervi, numitului Colţu Colea,  un cu-
vânt cam greu...
MEDIATOAREA: Ce cuvânt?
BICĂ: Că vecinul Colţu are mutră de șobolan...
MEDIATOAREA (Lui Trică.): Păi înseamnă că și dumneata ai fost de
vină, domnule Trică.
TRICĂ: Dar nu mă întrebaţi de ce l-am făcut șobolan?
MEDIATOAREA: De ce?
TRICĂ: De ce? De câte ori mă vedea pe stradă sau în magazine, la
cumpărături, mă făcea atent cum că iarăși a prins un șobolan venit
din curtea mea în curtea lui. 
MEDATOAREA: Vasăzică șobolanii prinși de el erau chiar ai dumitale?
TRICĂ: Ai mei? Nici povești. Șobolanii ăștia cu pricina, nu erau cobai
pentru experienţe de laborator. Șobolanii ăștia erau din fauna spon-
tană și treceau într-o veselie veselă, dintr-o curte de locatari într-o
altă curte de locatari...
BICĂ: Adică din curtea mea, treceau la Trică în curte și din curte de
la Trică, treceau în curte la Colţu și de acolo, treceau mai departe, în
altă curte, așa cum trece șobolanii...
MEDIATOAREA: Nu-i adevărat. De la Colţu n-au mai plecat din mo-
ment ce Colţu i-a prins în cursă și i-a aruncat...
TRICĂ: Cam așa e...
MEDIATOAREA: Și nu puteţi pune capăt acestor dușmănii, domnule
Trică?
TRICĂ: Niciodată. Niciodată, pentru simplul fapt că vecinul nostru,
Colţu, e prea colţos.
MEDIATOAREA: Cum?
TRICĂ: Păi, când găseam șobolanul aruncat în curtea mea, noaptea
următoare, îl aruncam, la rândul meu, din nou, înapoi, în curtea lui.
După trei săptămâni, nemaisuportând umilinţa asta, Colţu a înce-
put să-mi așeze șobolanii fain-frumos, pe pervazul ferestrei de la
stradă.
MEDIATOAREA: Și?
TRICĂ: Și n-am mai rezistat, domnișoară scumpă. Am zis că hai să las
șobolanu’ acolo, pe pervazu’ ferestrei, ca să-l vadă el, Colţu, și mai
apoi, ca să-i vadă toată strada când or trece vecinii pe-acolo, cum
vor trece ei, vecinii...
MEDIATOAREA: Și ce-aţi rezolvat cu asta?
TRICĂ: Atunci, când vreo trei șobolani începuseră să se-mpută pe
prevaz, că era vară și cald al dracu’, n-am mai putut să-i dau nicio
replică...
MEDIATOAREA: Și-atunci?
TRICĂ: Și-atunci m-am decis să-l dau în judecată pe acest Colţu...
MEDIATOAREA (Cu nonșalanţă.): Și uite așa a început jocul...
TRICĂ: Da. Uite așa așa am ajuns noi aici. Că zice nevasta: „Ai răb-
dare, măi omule. Nu te băga cu capu-n sbilţ. Ia-l pe Colţatu ăsta și
mergeţi mai întâi la un mediator și împăcaţi-vă”.
MEDIATOAREA: Și dumneavoatră l-aţi chemat și pe domnul Colţu
aici?
TRICĂ: Încă nu chiar...
BICĂ (Pârţâind din buzele ţuguiate.): De groaza groazei refuzului...
MEDIATOAREA: Încercaţi, vă rog, să-l aduceţi aici, domnule...
TRICĂ: Și dacă vecinu’?...
MEDIATOAREA: N-aveţi ce pierde. Și, în cele din urmă, de pe fereas-
tra dumneavoastră, cine anume a luat șobolanii?
TRICĂ: O pisică specializată în șobolani.
MEDIATOAREA: Ha-ha! Mă mir...
TRICĂ: De ce să vă miraţi?
MEDIATOAREA: În timpurile de-acum, pisicile nu se mai ocupă, dom-
nule, nici măcar cu prinsul șoarecilor, din moment ce ele primesc
hrana, pe de-a gata. Cu un Whiskas ele rezolvă problema.
TRICĂ: Pisicile din curţile noastre sunt pisicile nimănui. Sunt, de fapt,

mâţe pripășite prin curţile și străzile noastre.
BICĂ: Da. Așa cum ezicstă și câini a nimănui și copii ezicstă, a nim-
ănui...
TRICĂ: Și oameni ai nimănui...
MEDIATOAREA: Din păcate, da...
TRICĂ: Societatea aceasta...
BICĂ: Societatea. Da...
MEDIATOAREA: Așadar, chemaţi-l și pe vecinul Colţu aici...
TRICĂ: Când am putea veni?
MEDIATOAREA (Se uită într-o agendă.): Chiar și mâine.
TRICĂ: Ora?
MEDIATOAREA: Cinci după-masă e bine?
TRICĂ: Ochei.
BICĂ: Da. Ochei...
MEDIATOAREA (Lui Bică.): Și vii și dumneata cu dânșii aici.
BICĂ: Bine.
TRICĂ: Mulţumesc. La revedere. (Ies.)

Scena 4 (Mediatoarea, Stativele)

STATIVELE: Bună ziua. Am revenit.
MEDIATOAREA: Bună ziua. Ocupaţi loc, vă rog... Ce temă a avut dis-
cuţia noastră de ieri?
STATIVELE: Când v-am întrebat dacă aveţi încredere în mine, ca crim-
inal, aţi răspuns sincer că nu aveţi...
MEDIATOAREA: A, da. Îmi amintesc...
STATIVELE (Pisicuţă.): Vă felicit pentru sinceritate, stimată dom-
nișoară. (Scoate din buzunarul hainei, o pereche de cătușe.) Ei bine, ca
să vă demonstrez că eu, Stativele Nelule, ca crimnal, nu sunt deloc
periculos, iată, îmi pun acum, cătușele astea, la mâini. Da, da. Sunt
cătușe de cătușe, domnișoară. Ce vă uitaţi așa, la mine? Vă rog în-
cuiaţi-mi-le și luaţi cheia frumușel, la dumneavoastră...
MEDIATOAREA (Se conformează.): Și ce să fac acum? Să le încui?
STATIVELE: Da. Așa cum aţi auzit.
MEDIATOAREA: Iată. Mă conformez, domnule. Dar să nu credeţi că,
dacă v-aţi pus cătușele, gata, m-aţi și cucerit...
STATIVELE: Oh! Nici nu m-am gândit la așa ceva. Departe de mine
gândul că...
MEDIATOAREA: A! Scuzaţi. Aţi vrut, de fapt, să-mi demonstraţi că
dumneavoastră nu sunteţi vinovat și că...
STATIVELE (Zâmbește.): Nu. Eu n-am vrut să demonstrez nimic. Pur și
simplu, eu mă simt bine așa, încătușat...
MEDIATOAREA: Sunteţi, desigur, o excepţie, domnule Stativele...
STATIVELE: Nu, domnișoară. Cu cătușele la mâini, eu mă simt un cu
totul alt om. Mă simt plin de viaţă. Am alt puls. Redevin tânăr. În
clipe ca acestea, și nevastă-mea o știe prea bine, sunt mult mai pu-
ternic... 
MEDIATOAREA: Mai lăsaţi-mă, domnule...
STATIVELE: De fapt, cătușele astea îmi schimbă viaţa, domnișoară.
Pe bune. Metalul mă face să fiu, în primul rând, mult mai optimist.
Mai cu poftă de viaţă, domnișoară... 
MEDIATOAREA: Uau!
STATIVELE: Da. Uite așa, cu mâinile la spate, simt nevoia să și mân-
gâi și să fac ceea ce nu sunt în stare să fac cu mâinile libere...
MEDIATOAREA (Nu fără o oarecare naivitate.): Chiar așa? Nu cred...
STATIVELE: Dacă vreţi, probaţi-le...
MEDIATOAREA (Tremurând.): Fii, domnule, serios...
STATIVELE: Pe bune. Ţineţi cătușele astea un minut, pe mâinile dum-
neavoastră. Staţi un minut, nu mai mult, cu mâinile încătușate și,
după aceea, mai vorbim...
MEDIATOAREA (Râde.): Înţeleg. Vreţi să mă încătușaţi, ca, mai apoi,
să mă jefuiţi și să plecaţi...
STATIVELE (Scoate telefonul mobil, merge alături de Moderatoare și-l
ridică desupra capetelor lor.): Staţi așa, să facem un selfie...
MEDIATOAREA (Ferindu-se. Speriată.): Ce vreţi să faceţi, domnule?
STATIVELE (Se pozează din nou.): Priviţi-vă, domnișoară, stând alături
de un criminal. Dacă vă voi jefui, aveţi, iată, garanţia și mă puteţi
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deferi Justiţiei. Aţi ajuns și clipa asta: să vă fotografiaţi cu un crimi-
nal, da?
MEDIATOAREA: Apă de ploaie...
STATIVELE (Fericit, scoate cartea de identitate și o aruncă pe masă.):
Poftiţi. Luaţi cartea mea de identitate și păstraţi-o. V-o las ca amin-
tire...
MEDIATOAREA (Îl priviește în ochi.): Ce aveţi de gând cu mine, dom-
nule Stativele?
STATIVELE: N-am de gând nimic altceva, decât să vă demonstrez că
eu nu sunt criminal, domnișoară.
MEDIATOAREA: Mi-aţi demonstrat-o deja. Altceva...
STATIVELE: Să probaţi cătușele.
MEDIATOAREA: De ce?
STATIVELE: Ca să vedeţi dacă am avut dreptate...
MEDIATOAREA (Zâmbește.): Să vă dovediţi mai departe, sinceritatea?
STATIVELE: Nu. Să vedeţi ce simţiţi...
MEDIATOAREA: Și ce mă costă?
STATIVELE: Nimic.
MEDIATOAREA: Nu-i ceva normal să nu mă coste nimic într-o lume
în care totul costă...
STATIVELE: A! Da. Pardon. Nu e ceva normal ca într-o societate
strâmbă ca aceasta, a noastră, să fii drept...
MEDIATOAREA: Aveţi o putere de convingere extraordinară, dom-
nule...
STATIVELE: Descuiaţi cătușele...
MEDIATOAREA (Desuie cătușele de la mâinile lui Stativele.): Le descui
degeaba, că eu nu... Eu nu...
STATIVELE: Încercaţi, domnișoară... Cronometrăm un minut și cheile
le ţineţi la dumneavoastră. Sau, și mai bine, puneţi o cătușă pe
mâna dumneavoastră și cealaltă, pe mâna mea. Ce vreţi garanţie
mai bună?
MEDIATOAREA (Transfigurată.): Fie, domnule Stativele. M-aţi
convins...
STATIVELE (Aranjează cătușele, așa cum a promis.): Ce ziceţi?
MEDIATOAREA (Își mușcă buza de jos, a fericire. Nu are stare.): Formi-
dabil!
STATIVELE: Cum vă simţiţi?
MEDIATOAREA: Simt că îmi vine să zbor, domnul meu!
STATIVELE: Și vă simţiţi optimistă?
MEDIATOAREA (Râde prelungit, fără motiv, parcă ar fi drogată și se
apropie mult prea mult de Stativele.): Foarte bine. Mă simt mult mai
tânără cu cătușa asta pe mână.
STATIVELE (O prinde cu braţul liber, pe la spate, strângând-o la piept.):
Și în focuri?
MEDIATOAREA (Nu poate vorbi de râs.): Da...
STATIVELE (O sărută pe frunte și face din nou poze.): Ce voce suavă! M-
aţi cucerit, domnișoară...
MEDIATOAREA: Nu cred...
STATIVELE: Să orbească tot guvernul, de nu...
MEDIATOAREA: O, ce jurământ original! Fie... (Își reazemă capul de
Stativele.) Ce mâini grozave aveţi, domnule!
STATIVELE: Poate că aţi auzit ce descoperire a făcut un profesor de
la o universitate americană, în ceea ce privește monitorizarea bolii
Alzheimer, cu ajutorul unei simple ssttăărrii  ddee  ccrriizzăă?
MEDIATOAREA: Oare chiar e adevărat?
STATIVELE : Vă arăt documentul salvat pe calculator...
MEDIATOAREA: Știţi, eu nu prea mai am încredere în orice fel de ar-
ticole postate pe net de te miri cine...
STATIVELE : Totul se poate verifica, nu?
MEDIATOAREA: Și scrie că purtarea frecventă pe mâini, a unor că-
tușe, previne boala Alzheimer?
STATIVELE : Nu scrie de cătușe, dar purtarea cătușelor, o spune log-
ica, creează, nu-i așa, o așa-zisă stare de criză, nu?
MEDIATOAREA: Și cum e posibil? De unde până unde?
STATIVELE: În momentul în care te vezi cu cătușele pe mâini, mintea,
vrâd-nevrând, se vede sufocată și, desigur, în stuaţia de a ieși din
criză. Altfel funcţionează hormonii în starea de criză. Adică de a nu

te vedea liber. De a te vedea lipsit de libertate. E logic, nu?
MEDIATOAREA: Da, e logic...
STATIVELE: Și astfel, odată cu hormonii care mișună prin corp ca pă-
duchii în vârful capului, ţi se pun toţi neuronii posibili, ai creierului,
la contribuţie. Deci mintal, n-ai cum să te mai plafonezi, pentru că
neuronii n-au cum să se mai ramolească, nici o centimă.
MEDIATOAREA: Super!
STATIVELE : Mai mult decât super, scumpa mea.
MEDIATOAREA: Prin urmare, cătușele au și un rol taumaturgic, nu?
STATIVELE : Un mare rol taumaturgic. Previn, alături de Alzheimer,
bolile Parkinson, și Poliartrite.
MEDIATOAREA: Incredibil! La una ca asta nu m-am putut gândi...
STATIVELE (Descuie cătușele și le vâră în buzunarul hainei.): Gata, dom-
nișoară. Piesa a luat sfârșit. Plec.
MEDIATOAREA: Cum așa?
STATIVELE (În ușă.): Uite-așa. Mă grăbesc.
MEDIATOAREA (Precipitată.): Păi bine, domnule. Mă lași așa, fără
să?...
STATIVELE: Vă las cătușele ca amintire... (Iese.)

Scena 5 (Mediatoarea, Trică, Bică, Colţu)

După două zile.
MEDIATOAREA: Să-ţi pară bine, domnule Colţu, că domnul Trică te-
a făcut șobolan, iar dumitale, domnule Trică, să-ţi pară bine că
vecinul dumitale îţi aruncă șobolani morţi în curte. Și știţi de ce?
Aproape toate studiile știinţifice nou-apărute, demonstrează că
șobolanii sunt superiori oamenilor. Eu cred că ar fi o onoare să mă
facă cineva, pe mine, șobolănoaică...
COLŢU (Râs pe înfundate.): Vorbiţi serios?
MEDIATOAREA: Foarte serios, domnule. Nici nu vă daţi seama cât
este de benefic, pentru psihicul uman, însuși termenul șobolan.
Când rostești cuvântul acesta, deja vezi delicatul animal cum
mișună. Îi vezi botul acela roz și lăbuţele alea, roz și delicate. Iar
dumneata, domnule Trică, ar fi trebuit să te bucuri de găsirea
șobolanului mort în curtea dumitale. Ce onoare, domnule!
TRICĂ: Adică?
MEDIATOAREA:  Nu oricine are onoarea să fie hulit de cineva.
TRICĂ: Și eu ce să fi făcut cu el, cu șobolanul?
MEDIATOAREA: Să-l fi îngropat în fundul grădinii.
TRICĂ: La asta chiar că nu m-am gândit.
MEDIATOAREA: Nu uitaţi: acest animal nu trăiește oriunde. Ca și
omul... Și nu se înmormântează oriunde, așa să știi.
BICĂ: Sunteţi grozavă, domnișoară...
TRICĂ: Pe cât de sumbră eraţi zziilleellee  ttrreeccuuttee......
MEDIATOAREA: Da. Astăzi, acum zece minute, m-am hotărât să nu
mai fiu niciodată tristă.
COLŢU: Nu mai spuneţi. Cum?
MEDIATOAREA: Un lucru deosebit mi-a schimbat viaţa.  (Se aud bătăi
în ușă.)

Scena 6 (Aceiași, Ghebenele și Soţu)

GHEBENELE: Sărut mâna. Am revenit. E cumva prea devreme?
MEDIATOAREA: Nu. Poftiţi. (Primilor veniţi.) Unde am rămas?
TRICĂ: La salvare...
MEDIATOAREA: A! Da. Salvarea! Domnilor, prin simpla purtare a că-
tușelor, în poziţia încuiat, veţi scăpa de cele mai grele boli ale sec-
olului.
TOŢI (Uluiţi.): O!
TRICĂ: Cum?
MEDIATOAREA: Simplu. Crește serotonina – hormonul fericirii...
COLŢU: Vorbiţi serios?
MEDIATOAREA: Da. E vorba de o recentă descoperire a unui profe-
sor al unei universităţi americane. 
COLŢU: Înseamnă că e cea mai tare descoperire. Cea mai tare..
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MEDIATOAREA: Da. Puterea cătușelor ţine la distanţă până și dia-
betul zaharat și epilepsia, nu numai Alzheimerul, Parkinsonul și Scle-
roza în plăci. Haideţi să facem o probă (Scoate dintr-un dulăpior
câteva perechi de cătușe și fixează câte o pereche, tot la doi clienţi.)
Abia acum vă rog, stimaţi domni, să vă imaginaţi că sunteţi criminali
și că veţi avea de făcut ani grei de detenţie...
TRICĂ: Aoleo!
MEDIATOAREA: Gata?
TOŢI (Stupefiaţi. Impacientaţi. Vorbesc în dezordine.): - „Ce- i asta?” –
„Ne-a dus cu preșul”. „Își bate joc de noi”. – „Ţi-am spus că nu e a
bună”. „ Am ajuns să fiu legat cu cătușele...”
MEDIATOAREA: 5,4,3,2,1! A-cum! Spuneţi, cum vă simţiţi?
GHEBENELE: Minunat!
TRICĂ, SOŢU, BICĂ, GHEBENELE: Grozav!
COLŢU: Grozav pe dracu...
MEDIATOAREA (Lui Colţu.): Înseamnă că dumneata nu te poţi con-
centra suficient, domnule Colţu. Mai încearcă...
TRICĂ: Încearcă!
GHEBENELE: În viaţă, numai ceea ce nu vrei nu poţi face.
MEDIATOAREA (Lui Colţu.): Transpune-te. Gândește-te acum, numai
la ideea că va trebui să scapi de greutatea cătușelor, ca să fii liber...
Ei, acum ce zici?
COLŢU: Acuma da...
MEDIATOAREA: Ei bine, acum trebuie să știţi cu toţii că și criminalii
sunt oameni, că sunt egali în faţa lui Dumnezeu, ca și noi, necrimi-
nalii. De aceea, va trebui mers pe ideea implementării unui Statut al
criminalului... 
TRICĂ (Mască.): Statut al criminalului?
GHEBENELE: De ce?
MEDIATOAREA: Pentru a...
COLŢU (În răspăr.):  Ce? Criminalii ăștia mai pretind că ar vrea și
drepturi?
MEDIATOAREA: Criminalii se împart în două categorii: Inocenţii și
Neinocenţii. Fiecare categorie are două componente, subcategorii și
așa mai departe. Domnul criminal inocent Stativele, care adineauri
a ieșit din acest birou și despre care veţi auzi multe, pentru că va fi
o somitate în domeniu, e de părere că cel care poartă cătușe, tre-
buie să se pună în situaţia criminalilor pe care societăţile democra-
tice îi defavorizează. Ar fi favorizaţi dacă li s-ar aproba dreptul la un
statut al lor, cu toate drepturile și cu toate îndatoririle  aferente.
TRICĂ: Și ce legătură are treaba asta cu vindecarea de Alzheimer,
Parkinson, Starkinson, Gibson și Jefferson?
MEDIATOAREA: Are. Toate acestea au rolul de a ţine creierul uman
într-o anumită criză, departe de acel stadiu de ramolire, specific
unor grave boli ale secolului. (Se aud din nou, bătăi în ușă.)

Scena 7 (Moderatoarea, Stativele)

Stativele în birou după ieșirea clineţilor.
MODERATOAREA (Lui Ghebenele și Soţu): Oricum, eu vă mulţumesc
din suflet, domnilor. (Aceștia ies. Lui Stativele.) Ia uite pe cine văd! Ce
mai face domnul Stativele? (Se ridică de la birou și-l îmbrăţișează.)
STATIVELE (Se așază pe unul din fotolii.): Ce voiau oamenii ăștia?
MODERATOAREA (Zâmbet a fericire.): Oamenii ăștia, domnule Sta-
tivele, sunt clienţii mei. Și ei vor să scape de Alzheimer și Parkinson,
după metoda dumneavoastră...
STATIVELE: Care metodă?
MODERATOAREA: Cum care metodă? Cea a profesorului american,
cu cătușele...
STATIVELE: Niciun profesor american nu vorbește de cătușe.
MODERATOAREA: Păi nu dumneavoatră mi-aţi pus zilele trecute, că-
tușele la mâini și...?
STATIVELE: Staţi așa. E o mică mare neînţelegere. Profesorul re-
spectiv vorbește de influenţa stării de criză asupra..., nu de cătușe...
MODERATOAREA: Cum?
STATIVELE: Chestia cu cătușele e invenţia mea.
MODERATOAREA: A! vasăzică dumneavoastră aţi inventat chestia cu

cătușele?
STATIVELE: Da. Eu. Și nu cred că ar fi bine să punem deja lumea în
alertă...
MODERATOAREA: Cum, domnule Stativele? Nu dumneavoastră aţi
venit cu ideea că...?
STATIVELE: Da, domnișoară. Am venit cu ideea, dar dumneavoastră
nu trebuia s-o diseminaţi așa.
MODERATOAREA: Dar cum?
STATIVELE: Domnișoară, diseminarea trebuie făcută în funcţie de
implementarea statutului de care vorbeam acum câteva zile.
MODERATOAREA: A! Eu n-am înţeles așa...
STATIVELE: Dar cum aţi înţeles?
MODERATOAREA: Noroc că n-am postat pe Facebook informaţia cu
rolul taumaturgic al purtării cătușelor.
STATIVELE: Nici nu trebuia.
MODERATOAREA: Dar nici n-aţi mai trecut pe-aici, domnule Sta-
tivele. Oare nu ar fi fost bine să fi știut că eu n-aveam voie să reo-
mand nimănui purtarea în interes terapeutic a cătușelor?
STATIVELE: Am fost prea ocupat.
MODERATOAREA: Da. Iar eu, prinsă în mirajul acela, imediat după
ce am constatat cât de binefăcătoare sunt cătușele, repede m-am
grăbit să le recomand acest remediu clienţilor mei.
STATIVELE: Repet: nu trebuia...
MODERATOAREA: Lăsaţi-mă să-mi termin ideea, domnule. Și ce să
vezi, domnule Stativele? Purtarea cătușelor a făcut minuni.
STATIVELE: Serios? Când?
MODERATOAREA: Adineauri. Păi clienţii ăștia pe care i-aţi văzut mai-
nainte, ieșind din birou, se urau de moarte. Ei bine, după ce ţinuseră
mâinile prinse în cătușe, aproximativ cinci minute, s-au schimbat
radical.
STATIVELE: Nu mai spuneţi.
MODERATOAREA: Da. Nu numai că erau fericiţi, dar au fost capabili
să se și împace ca prin minune.
STATIVELE: Formidabil!
MODERATOAREA: Da. Și tocmai mă gândeam să deschideţi un brand
care...
STATIVELE: Nu am de gând să fac nici un pas până nu văd statutul
criminalului în carne și oase.
MODERATOAREA: Eu nu zic că n-o să putem pedala pe imple-
mentarea statutului, dar aceasta presupune timp, domnule Sta-
tivele.
STATIVELE: Cât or să dureze?
MODERATOAREA: Poate și ani...
STATIVELE: Nicio problemă. Aș aștepta oricât. Speranţa e în mâna
dumneavoastră, domnișoară.
MODERATOAREA: Eu, domnule, aș avea o propunere...
STATIVELE: Spuneţi, domnișoară.
MODERATOAREA: Vă propun să procedăm invers.
STATIVELE: Adică?
MODERATOAREA: Să scoatem mai întâi brandul cu cătușele și mai
apoi, când vom dispune de bani,  vom putea pune la cale și apro-
barea statutului.
STATIVELE: Spre exemplu...
MODERATOAREA: Să postăm brandul pe Facebook și să-i dăm dru-
mul. Ei bine, abia după ce vedem câte like-uri va avea anunţul nos-
tru, atunci vom fi pe drumul cel bun.
STATIVELE: Și dacă n-o să avem like-uri suficiente?
MODERATOAREA: Imposibil. Scriem așa: Vrei să scapi de Alzheimer?
Learn more. Abia când va fi deschis documentul în sine, pe care dum-
neavoastră îl veţi alcătui, cclliieennttuull va afla cât de benefice sunt că-
tușele.
STATIVELE (Încântat.): Și când putem face treaba asta?
MODERATOAREA: Când vreţi. Chiar și acum. Vreţi?
STATIVELE (La început, pe gânduri, apoi luminat.): Gata. O facem...
MODERATOAREA (Începe să lucreze pe laptop.): Așa. Staţi puţin... Așa.
Enter și gata. Ok. Dictaţi textul, domnule Stativele.
STATIVELE: Acum?
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MODERATOAREA: Acum.
STATIVELE: Știm câte ravagii face boala Alzheimer. Cercetători ai
unei universităţi americane au descoperit că, intrat într-o anume
criză și privat de libertate, creierul omului suferă niște permutări:
regenerarea celulelor nervoase. Pe baza acestor cercetări de ultimă
oră, inginerul Stativele Nelule a descoperit valoarea taumaturgică a
purtării cătușelor. Cumpără și tu, cătușe chiar acum, șșii  vveeii  aavveeaa
ttrraannssppoorrttuull  ggrraattuuiitt.
MODERATOAREA: Așa. Gata. Mai aveţi ceva de adăugat?
STATIVELE: Ceva despre un punct de desfacere a cătușelor.
MODERATOAREA: Dar n-o să putem face acest lucru fără acte în reg-
ulă.
STATIVELE: Cu acte în regulă, desigur.
MODERATOAREA: Eu zic să le desfacem aici.
STATIVELE: Cum?
MODERATOAREA: Zilele astea vom face demersurile...
STATIVELE: Cum? Așa repede?
MODERATOAREA: Și mai repede. Doar un telefon să dau unde tre-
buie...
STATIVELE: Greu de crezut.
MODERATOAREA: Te pui cu ANAF-ul?
STATIVELE (Înmărmurit.): Cu ANAF-ul?
MODERATOAREA: Domnule, când îţi spun că logodnicul meu e un fel
de șefuţ la ANAF?
STATIVELE: Super, domnișoară...
MODERATOAREA: Tot secretul e să avem noi acoperire, că actele cu
tot, ţoc-poc, se aprobă în timp...
STATIVELE: Și cătușele?
MODERATOAREA: Simplu. Căutăm pe net un furnizor de cătușe.
STATIVELE: Și crezi că, la început, furnizorul ăla va avea suficiente
cătușe pe stoc?
MODERATOAREA: Problema e ca, pentru început, să aibă măcar
câteva zeci de perechi.
STATIVELE: Nemaipomenit.
MODERATOAREA (Pe laptop.): Priviţi, domnule Stativele. Deja avem
300 de like-uri.
STATIVELE: Și asta ce înseamnă?
MODERATOAREA: Asta înseamnă ceva grozav. O să fie clienţi care o
să rezerve cătușe on-line.
STATIVELE: On-line, nu. Lasă-i să vină aici, la un magazin, lângă biroul
acesta și să cumpere. După aceea, mai vedem.
MODERATOAREA: Acum avem 600 de like-uri... Iată 611, 630, 650...
Acum sunt 700...
STATIVELE: Nebunie curată.
MODERATOAREA: Vă daţi seama cât de tari vom fi, domnule Sta-
tivele?
STATIVELE: Foarte tari.
MODERATOAREA: Și desigur, cel puternic sunteţi chiar dumnevoas-
tră...
STATIVELE (Îi atinge mâna. Ea se lasă pătrunsă de emoţie. O îm-
brăţișează. Apoi îi fură un sărut scurt.): Scuze, domnișoară...
MODERATOAREA: Nu face nimic, domnule...
STATIVELE (Foarte emoţionat.): Să știţi că eu... vă iubesc, dom-
nișoară...
MODERATOAREA (Mișcată bine. Îmbujorată.): Și eu...
STATIVELE (Fâstâcit.): Bine, dar...
MODERATOAREA: Încă din prima zi m-aţi fascinat...
STATIVELE: Cum? V-a fascinat un simplu criminal...
MODERATOAREA: Tocmai. Ador criminlii...
STATIVELE: De ce?
MODERATOAREA: Fără să evaluăm anormalitatea, n-am avea con-
trol asupra normalităţii, tot așa cum prezenţa oamenilor cu dizabil-
ităţi trebuie să ne trezească preţuirea sănătăţii.
STATIVELE: M-aţi omorât... (O îmbrăţișează din nou, prelung. Vrea s-o
descheie la bluză.): Domnișoară...
MODERATOAREA (Gâfâind de emoţie.): Nu acum...
STATIVELE: Dar când?

MODERATOAREA: Mâine, până voi începe programul...
STATIVELE: Bine.
MODERATOAREA: Uau! Avem deja 1050 de like-uri.
STATIVELE: Hai să vedem de cătușe.
MODERATOAREA: Bine. Pe cai! Ne interesăm fiecare în direcţia lui.
Mâine ne vom vedea ca să cădem de acord.
STATIVELE: OK.
MODERATOAREA: Uite. Avem 1700 de like-uri.
STATIVELE (Îi acoperă gura cu săruturi.): Domnișoară, eu...
MODERATOAREA: Dumneavoastră ce?
Bătaie în ușă.

Scena 8

MODERATOAREA: Intră!
GHEBENELE (Intră împreună cu Soţu.): Ne scuzaţi...
MODERATOAREA: Ziceţi...
GHEBENELE (Răsuflând obosit.): Afară s-au adunat în jur de 15-20 de
cetăţeni... 
MODERATOAREA: Pentru?
GHEBENELE: Vor cătușe...
MODERATOAREA: Bine, dar...
GHEBENELE: Cum? Nu vă pare bine?
MODERATOAREA: Ba da, dar...
SOŢU: Și după ei, mai vin alţi 30-40 de oameni, domnișoară...
MODERATOAREA: Spuneţi-le să vină mâine. Da. Așa ar fi cel mai
bine...
GHEBENELE: Te pomenești că nu aveţi cătușe...
MODERATOAREA: Ba da, dar nu sunt omologate.
GHEBENELE: Ar trebui să le spun, nu?
MODERATOAREA: Ar fi bine...
GHEBENELE (Iese în ușă.): Domnișoara zice să...
TOŢI (Scandează afară.): Că-tu-șe! Că-tu-șe! Că-tu-șe!
GHEBENELE (Într-un moment de liniște.): Să veniţi mâine!
ÎNTÂIA VOCE: Domnule Ghebenele, dumneata glumești?
GHEBENELE: Eu...
ÎNTÂIA VOCE: Să vină Mediatoarea.
TOŢI (Scandează.): Să-vi-nă! Să-vi-nă! Să-vi-nă!
A DOUA VOCE: Faceţi liniște, oameni buni! Te mai rugăm încă o dată
să o chemi pe domnișoara Mediatoare afară, și să ne spună cu gura
dumneaei că nu are cătușe.
TOŢI (Scandează.): Să-vi-nă! Să-vi-nă! Să-vi-nă!
MEDIATOAREA: Ce să fac?
STATIVELE: Să ieșiţi și să le spuneţi...
MODERATOAREA: Să ieșim amândoi.
STATIVELE: Pe mine nu mă cunosc oamenii ăștia.
MODERATOAREA: Nici pe mine.
STATIVELE: Salvaţi aparenţele, domnișoară...
MODERATOAREA: Și dumneavoastră ce-o să faceţi?
STATIVELE: Eu dispar pe geam.
MODERATOAREA (Iese în ușă): Stimaţi concetăţeni. Mă bucur că aţi
fost atât de receptivi la reclamele mele. Mâine, la aceeași oră, puteţi
veni și se va rezolva totul. Știţi că nu e suficient să purtaţi cătușe
fără o pregătire psihologică, în prealabil.
ÎNTÂIA VOCE: Noi vrem cătușe!
TOŢI (Scandează.): Vrem că-tu-șe! Vrem că-tu-șe! Vrem că-tu-șe!
GHEBENELE: Veniţi în mulţime! Nu vă fie frică! Oamenii ăștia vor să
vă ridice pe braţe.
TOŢI (Haotic.): Nu vă fie frică! Vă iu-bim! Vă iu-bim! Vă iu-bim! Ve-niţi!
Ve-niţi! Ve-niţi!
În acest răstimp, Stativele iese pe geam. Imediat se aud voci în
mulţime: Iată infractorul! Prindeţi-l. Nu-l lăsaţi să scape! (Vacarm.)

CORTINA
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Deși cotaţi – mulţi dintre ei, de nu chiar majoritatea – ca fii-
nţe delicate, în poeţi se stîrnește din cînd în cînd – dar fatal! – un
duh al provocării. Nu e neapărat ceva premeditat (d-aia am și zis că
”se stîrnește”, întrucît adesea transcende voia poetului în cauză),
dar e ceva tolerat și pus numaidecît la treabă. Uneori mai în joacă,
alteori mai cu gravităţi, dar totdeauna cu un soi de euforie și avînt
compoziţional. E un duh cu elan, de nu chiar cu entuziasm. Oricum,
energizant. Și căruia îi pot cădea victime (fericite, firește) și cine nu
te aștepti. Iar uneori prilejul cel mai nimerit li se oferă oarecum de
la sine. Cum, bunăoară, Hristinei Doroftei care, în a doua sa carte –
Mașina de cusut, Editura Cartea Românească, București, 2017 –
parcă anume defilează cu un ciclu (Sappho c’est toi) de poeme safice
la propriu tocmai în plină campanie pentru referendumul cu fami-
lia tradiţională. Nu i-o fi stat gîndul la asta, desigur, dar împrejura-
rea coincidentă vine să facă segmentul mai scandalos și să-i dea
clară turnură provocatoare. Dacă poeta e sinceră, se poate consi-
dera că deja a votat la referendum (și se poate ști și cum). Poemele
sunt un mic scenariu erotic (întocmit din stări și momente contu-
rate pregnant) în care fie e vorba de o fantasmă lăsată să se zben-
guie (un phantasy erotist), fie e vorba de un jurnal cu acoperire. În
ambele cazuri avem de-a face cu o poetică de tupeu și nonșalanţă,
cu miză pe potenţialul măcar contrariant, de nu scandalos. Chiar
scandalos aș zice că nu e, întrucît Hristina nu umblă cu triviale și
nici măcar cu vorbe pe șleau. Dimpotrivă, vocabularul e de-a drep-
tul idilic, deși nu eufemistic. Regimul lui e mai degrabă unul ”rea-
list”, după cum ”realistă” (cu spor de autenticitate, firește) e și
transcrierea stărilor și gesturilor, revelate cu inocenţa brută a ”sin-
cerităţii” (toate astea sunt, desigur, convenţii ale confesiunii, una
proiectată în chiar convenţia sincerităţii totale, a sincerităţii stupe-
fiante prin candoare): ”Îmi găsesc dorurile/ bucuriile/ nevoile/ pe fa-
cebook/ îi vizitez profilul de trei ori pe zi/ știu toate fotografiile &
comentariile atașate/ analizez buzele/ care mi-au dat insomnii cî-
teva nopţi/ sunt frumos conturate/ exact cum îmi plac pentru a se
potrivi/ cu ale mele/ de sub bucle ies timide claviculele/ pe care se
răsfaţă un lănţișor de aur/ ce coboară pînă deasupra sînilor/ hrăniţi
de mine/ de atîtea ori/ în atîtea nopţi/ prin atîtea camere de motel/
& ladies room” (Îmi găsesc dorurile).  Pe foaia de memorie se înșiră in-
cidente tandre, animate și de o adiere feministă, dar mai ales de
electricitatea unor vertije senzuale, în mici scene de gen (nu fără un
grăunte de resentiment, pe care Hristina l-a cultivat mai pe larg în
prima carte, în Reflexia din 2014 de la Editura Junimea): ”Parcă-mi
revăd tinereţea/ ca la douăzeci de ani/ nu voi mai fi niciodată/ atunci
am încercat cu timiditate buzele unei femei/ nu am simţit mare
lucru prima dată/ însă a doua oară am fost electrocutată/ în urma
atingerii epidermelor noastre/ muzica bătea cu pumnii-n boxe/ Ne-
simţitu-mi lingea cizma/ iubitul tău te trăgea spre el/ dar noi nu ne
puteam dezlipi/ din îmbrăţișarea gemenilor care/ împărţeau același
pîntec/ se scăldau în același lichid amniotic/ se priveau în oglindă/

se atingeau ca să-și confirme că trăiesc” (Parcă-mi revăd tinereţea). În
general de astfel de videoclipuri e vorba, căci Hristina și cînd își des-
enează stările o face printr-o epică de incidente mărunte, casnice.
Nu lipsesc din repertoriu note de madrigal, tandreţuri mai suave ori
tînjeli cu elegie, dar trase toate spre o nonșalanţă ușor ludică graţie
căreia stările scapă de patos și sensiblerii iar poemele se joacă de-
a notaţia literală: ”mi-am cumpărat un pachet de ţigări/ punct/ nu
știu dacă sunt fumătoare ori ba/ punct/ mă uit în oglindă/ punct/
îmi văd ochii vicioși/ punct/ e suficient deocamdată” (Mi-am cumpă-
rat un pachet de ţigări). Între joacă și tupeu (ori joaca de-a tupeul) se
dispun poemele safice ale Hristinei Doroftei.

Partea mai întinsă a cărţii – din care se trage și titlul aces-
teia – e ocupată de un lirism biografist cu perspectivă inocentă. Co-
pilăria rulează în scene anamnetice persecutate de ţăcănitul mașinii
de cusut (devenită nu doar o metaforă a torturii, dar și o metaforă
scripturală): ”mașina de cusut mă trezește/ în fiecare dimineaţă/
ţăcănitul ei metalic mă zgîrie în urechi/ îmi sperie visele/ mă aduce
într-o reaitate plină de/ ace/ materiale/ comenzi/ nu-mi place nicio
haină ce iese dintre/ dinţii mașinii de cusut/ poate din cauză că
asist/ la nașterea fiecărei/ fuste/ cămăși/ eșarfe” etc. (Mașina de
cusut, 1). E un memorial de inocenţe conservate, de incidente ”frus-
trante”, bine păstrate în memorie chiar dacă interdicţiile erau de
rezon: ”foșniturile șușotelile din camera alăturată/ îmi atrag atenţia/
vreau să aflu ce se întîmplă/ chiar dacă știu că sunt pedepsită/ pusă
la colţ cu mîinile la spate (m-au prins/ părinţii în flagrant cu ţigara-
n mînă)/ vreau să aflu motivul care deranjează casa/ încalc pe nesi-
mţite consemnul/ mă strecor într-o zonă de ceartă mută/ între
părinţii mei/ ce cauţi aici/ du-te în camera ta/ ești pedepsită/ tu mai
lipsești acum/ cînd avem atîtea probleme pe cap” etc. (Mă resem-
nez). Scriitura se copilărește și ea, simulează naivitatea și inocenţa
și produce, ca la toţi copiii, ”lucruri trăsnite”, dar cu un tratament de
umor conștient de sine. Cînd sare etape și vîrste, frustrările capătă
consistenţă dramatică și poemele se înveninează răzbunător: ”îţi
amintești/ cum te ţineam de frunte/ pînă-ţi dădeai sufletul afară/
înecat în alcool/ plin de transpiraţie/ rugîndu-mă să nu te părăsesc/
cum mă prefăceam că dorm/ cînd te întorceai acasă/ cocoșat de re-
proșuri/ un gunoi ambulant/ îmbrăcat în haine branduite/ mă gîn-
desc la tine/ și îmi apar în amintire/ doi bărbaţi care mi-au otrăvit/
unul copilăria/ celălalt tinereţea” etc. (Îţi amintești). O voluptate a
resentimentului își dă drumul din loc în loc în vituperaţii destul de
drastice. Sanda Cordoș zice pe copertă că poemele sunt un fel de
”vivisecţii” care relevă ”traume, furii, nevroze și neputinţe”, înnădite
”cu toată libertatea capricioasă a memoriei”. Decît că, aparte poe-
mele resentimentare, toate celelalte traume și frustrări sunt mai
mult jucate; copilăria e văzută mai degrabă ca un spectacol de ob-
răznicii și năzdrăvănii iar memorialul ei e, de fapt, unul euforic. 

Al. Cistelecan

Despre

Frumuseţea ochilor din care curge sânge
(amintiri și provocări)
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Marius Chivu este unul dintre scriitorii afirmaţi în grupul
așa-numit douămiist, dar care, spre deosebire de mulţi dintre con-
generii săi, a avut un parcurs relevant pentru voita schimbare de
paradigmă pe care o prefigura plutonul. Primele sale ieșiri la rampă
au fost legate de cronica de carte din paginile României literare, unde
făcea inteligente, ironice și empatice recenzii; în paralel, privilegia-
ţii l-au văzut și în ipostaza de poet, chiar premiat. Ulterior, Marius
Chivu a părut că înţelege condiţia minoră a omului de litere autoh-
ton, așa că și-a păstrat privirea proaspătă și a încercat, foarte occi-
dental & progresist, presă culturală și tabloidă, radio, blogging; dacă
termenul nu ar fi deja corodat din varii motive, am spune că Marius
Chivu este un trendsetter. În literatura serioasă, Marius Chivu a de-
butat cu volumul de poezie Vântureasa de plastic (2012), document
al traumei & al reveriei în cea mai bună tradiţie autenticistă, cule-
gere care a luat, în acel moment, câteva dintre cele mai importante
premii. Doi ani mai târziu, publică un volum de proză scurtă, Sfârșit
de sezon. Ceva de obișnuinţă introvertă îl face pe Marius Chivu să
se ocupe mai curând de traduceri, de coordonare de volume, de an-
tologii & interviuri (lista lor e deja prea lungă pentru a-și găsi locul
aici). Am spune chiar, la rigoare, că Marius Chivu este un om de plan
secund, cel pe care-l găsești acolo unde e loc de muncă și migală. Și
de câteva idei.

Una dintre ideile foarte bune pe care le-a avut Marius
Chivu a fost aceea de a călători. Știu, e cool să călătorești și să
ameţești reţelele sociale cu locurile minunate prin care te-au purtat
pașii – să scrii două cărţi după ce ai fost razna prin lume e totuși un
upgrade. Mărturisesc că, până să-mi cadă în mâini cele două volume
ale lui Chivu, aveam o întreagă ţesătură de preconcepţii despre că-
rţile de travel, literatură ușurică, duminicală, de parcurs între două
avioane. După ce m-am împiedicat de câteva nume pe care Chivu le
invoca cu familiaritate – Bill Bryson, Levison Wood, Paul Theroux și
câţi or mai fi fost –, am descoperit că editurile de la noi (drept, Hu-
manitas și Polirom – colecţia Hexagon) au făcut loc și unor seducă-
toare cărţi de travel & adventure. Am citit pe nerăsuflate cele două
cărţi ale lui Marius, Trei săptămâni în Himalaya (Humanitas, 2012,
2016) și Trei săptămâni în Anzi (Humanitas, 2016), după care i-am luat
la rând pe cei din Hexagonul de la Polirom și pe cei de la Preda Pu-
blishing (așa-i că n-aţi auzit de editură?). Ce am găsit? O lume care
face cât o mie de documentare, desfrășurată în culori vii, spumoase,
cu o scriitură inteligentă, care face ce trebuie să facă de-adevărate-
lea literatura: să delecteze. Dacă mai e nevoie de adaos, o să spun
și asta: am găsit autenticitate, viaţă-așa-cum-e-ea, fără tezisme, fără
ţi-am-spus-eu! pe fiecare pagină, cum se practică în Literatură.

Am simţit nevoia să menţionez în primul rând faptul că
cele două cărţi de călătorie ale lui Marius Chivu mi-au deschis pofta
pentru o zonă a literaturii pe care o credeam nefrecventabilă. Cu
toate astea, ca orice first time, fiecare dintre cele Trei săptămâni... a
însemnat un punct de tensiune înalt, care, din nefericire, n-a prea

fost egalat. Clar, ceilalţi autori, clasici deja ai genului, au funcţionat
ca ghizi agreabili, amuzanţi, plini de locurile pe care le-au prospec-
tat, cu toleranţa & cultura occidentală la purtător, cu imperative se-
rioase și aliniamente motivaţionale, cu truismele inevitabile și
documentarea exactă care nu lasă loc excursurilor emoţionale. La
Marius Chivu însă poezia bate actul cinematografic sau diaristic. De
o cultură bine (& cu modestie) ţinută în frâu, dar care, ca un cuminte
câine de apartament, își face treaba când e cazul, Marius Chivu
afișează o mină de hedonist care, în virtutea unor aranjamente de
ultimă clipă, ajunge să pună piciorul în ţări nu tocmai apropiate –
nici cultural, nici ca poziţie geografică –, dar numai după ce și-a scu-
turat bine toate preconcepţiile. Tocmai potrivit pentru cineva care-
și propune să facă propria cartografiere emoţională și culturală a
unor locuri care ţin de mitologia oricărui călător, Himalaya și Anzii.
Și nu sunt călătorii de turist a cărui agendă cuprinde triada avion-
hotel-spa, ci drumuri de descoperire la picior, cu teritorii deschise
tuturor simţurilor și nu doar device-urilor de înregistrare/fotogra-
fiere. Nu sunt doar călătorii de bravadă, autodepășire și adrenalină,
ci frumoase lecţii despre diferenţă culturală și general-uman. Dar
ochiul lui Marius Chivu aplică filtrul literaturii pe care o iubește, așa
că nu ne găsim înaintea unui material arid de prospecţie, ci în faţa
unor poeme despre ţări îndepărtate, unde fetiţele se joacă cu șerpi
verzi, uriași, iar sarea se extrage din faguri de saramură. Și, peste
toate, călătoriile pe care le facem împreună cu Marius au și suport
vizual, splendide imagini (luate de călătorul însuși) care fac frazele
să devină incandescente. Nu credeţi că fetiţele se joacă cu șerpi
uriași? (Eu am fost sceptică, ei...!) 

Cele două cărţi sunt, la un loc, antropologie, geografie, psi-
hologie, geologie, literatură inspiraţională (da, nici mie nu-mi place
conceptul), roman de aventuri și de devenire, realism magic și poe-
zie, multă poezie. Plecând, Marius Chivu ajunge mai aproape de ră-
dăcini. Le descoperă peste tot în lume; în munţi, de pildă, este uimit
& sedus de imaginea unei bătrâne care gătește aplecată deasupra
oalelor și o revede pe bătrâna lui bunică: aceeași gesticulaţie, ace-
lași ritual abscons și tandru de alchimii aflate sub tăcere. La capă-
tul lumii, Marius este băieţandrul de acasă și, ca ofrandă lor,
bunicilor și părinţilor, aceaste cărţi le sunt închinate. Ajunge în cea
mai înaltă trecătoare din lume, Thorung La (când pornește în asal-
tul final, în picioare Marius ia o pereche de șosete care au fost, cân-
dva, ale bunicului Toma Căpitanu), străbate 400 de kilometri prin
munte, trece prin trei etaje climatice și, la peste 5000 de metri, su-
portă (ca un șerpaș de soi) lipsa de oxigen; un traseu de erou de Bu-
curești, s-ar spune – dar e atâta recunoștinţă pentru toată
frumuseţea lumii, atâta estetism și hipnoză în ochii (aproape reli-
gioși ai) lui Marius Chivu, încât mărturia lui e o chemare în sine. Iar
gustul de pe urmă al cărţii e, în definitiv, că oriunde ai fi, simţurile
pot descoperi aceeași lume de jonglerii, numai să poţi ieși din obi-
șnuinţele și coroziunile de zi cu zi: Nepalul e în anul 2068, poţi fi reţi-

RRiittaa  CChhiirriiaann

Critică literară

(Para)Literatură în mii de pași
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nut și interogat pentru că faci fotografii în locuri nepotrivite, hin-
dușii mănâncă mămăligă, iar cânepa sălbatică e cam ca un fel de
pătrunjel, copiii sunt frumoși și nespus de tare se bucură de ca-
dourile trekkerilor, poţi să oferi lecţii de înţelegere maritală și la al-
titudini superioare, oamenii se căsătoresc, se războiesc, se revoltă,
au mici invidii și mari curiozităţi, sunt ei înșiși obiect al curiozităţii al-
tora, o lume în care unii vânează și alţii se bucură de prada lor, unde
un bad trip e același bad trip ca oriunde altundeva, unde depresia
are același miros de uscat și fărâmicios... 

Cea de-a doua călătorie, în America de Sud, are câteva
obiective clare: Machu Picchu (nota bene: se pronunţă Maciu Pic-
ciu!), către care alege nu traseul comun și frecventat abitir, ci un tra-
seu secundar, mai lung și mai primejdios, Choquequirao, și izvorul
Amazonului, aflat în Nevado Mismi, un munte de mai bine de 5000
de metri. Deja, experienţa căpătată în Himalaya (oamenii îl privesc
acum cu admiraţia și înţelegerea cuvenite unui explorator serios!) ar
trebui să funcţioneze ca un carburant de înaltă performanţă, doar
că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de foarte departe. Cu
toate astea, se pare că vocaţia înălţimilor a pus stăpânire pe Marius
și, odată revenit acasă, virusul n-a mai putut fi eliminat din sistem.
De partea cealaltă a oceanului, se deschide o lume atât de asemă-
nătoare și, totuși, atât de diferită, încât pare că orice scală ai folosi
nu e cea corectă. Cum e să călătorești cu un rucsac până în Hima-
laya și totuși să-ţi fie furat tocmai în gara de la Pitești? Și cum e să
te trezești dimineaţa în Lima, să mănânci leche de tigre – Marius îl
numește fresh de rechin (supă de rechin cu ceapă roșie) – și să în-
chei cu chicha, bere de porumb? Policromul Peru, mai latin & mai
superstiţios decât Nepalul, e mai puţin alter și asta se traduce în
exuberanţa cu care Marius Chivu înregistrează, aproape prin juxta-
punere, stimulii care-l asaltează. O simţi în bucuria cu care recon-

stituie un menú del día: „...un cartof pané cu muștar, supă de car-
tofi cu năut și vită cu cartofi prăjiţi, orez și legume, plus compot rece
de mere și o peltea dulce ca desert. Am fi vrut să bem o bere Cus-
queña, dar patronul argentinian (venit în Cuzco pentru a primi acest
restaurant drept moștenire, după care n-a mai plecat) nu obișnuie-
ște să ţină berea la rece”. Detaliile, de o banalitate care poate părea
deloc atrăgătoare, ţes o realitate aproape tangibilă, inegalabilă toc-
mai în firesc. Șamani, falii geologice, măgarii de  pretutindeni, ur-
cușuri, urcușuri, urcușuri – și un univers ca o jucărie de piatră, în
toate culorile lumii, lame, porcușori de Guineea, păsări de pradă
care pot să fie – foarte bine – pume sângeroase, ghizi grăbiţi – cel
mai nepotrivit dintre cei pe care Marius și tovarășul său de drum,
M., ar fi putut să-i tocmească –, genunchi dureroși și uriași de
stâncă, o spaniolă care nu e chiar spaniolă de manual, curse regu-
late care n-au nimic de-a face cu orarele, băi termale, grohotiș și pei-
saje lunare, imnul războinicilor maori cântat într-un bazin termal,
poporul Mochica și Huaca de la Luna și Huaca del Sol (cea mai mare
construcţie din chirpici din lume), licurici tropicali, Hemingway și
oceanul, pieţe doldora de mirosuri și de culori ca-n Blecher, cartofi
pentru săraci, cartofi anatemizaţi, cartofi sub lupa savanţilor pre-
ţioși, Peru e o lume care se cucerește cu încetul, nu ca odinioară eu-
ropenii. 

Marius e cel mai interesant & mai atent tovarăș de călă-
torie pe care l-am avut. Data următoare mi-ar plăcea să schimb con-
tinentul. Aș vrea să văd Australia altfel decât a văzut-o Bryson și mă
gândesc că și izvoarele Nilului sunt niţeluș altfel decât le-a arătat
Levison Wood. Lăsaţi-l, așadar, pe Chivu să umble prin lume și să
ne povestească tot ce vede și orice fetiţă jucându-se cu vreo jivină
să fie fotografiată, altminteri nu credem o iotă.   
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Titlul volumului Simonei-Grazia Dima, Copac în cetate, sur-
prinde cu exactitate esenţa căutată de autoare în fiecare dintre
eseurile incluse în carte. Sintagma din titlu „îl vizează metaforic pe
scriitor, inclusiv pe comentatorul de literatură”. Autoarea are deci în
vedere o serie de figuri emblematice ale literaturii române sau stră-
ine, din creaţiile cărora se desprind note ale unui crez artistic. Acest
crez, această imagine a scriitorului în raport cu lumea în care trăie-
ște este elementul pe care Simona-Grazia Dima îl reliefează prin ob-
servaţiile sale referitoare la fiecare autor. Dincolo de admiraţia
nedisimulată faţă de tot ceea ce înseamnă dedicare, pasiune și acri-
bie în artă și critică, Simona-Grazia Dima dezvăluie în primul studiu,
Mihai Eminescu sub zodia gratuităţii, o atitudine fundamentală. Por-
nind de la receptarea contemporană a lui Eminescu dominată „de
ură, de un climat demolator”, autoarea remarcă o necesitate în cul-
tura română „să permitem bijuteriilor trecutului se odihnească în li-
niște, în detașare”. Este în această atitudine de asumată
echidistanţă și decentă obiectivitate un demers pe care Simona-Gra-
zia Dima îl respectă cu sfinţenie în privinţa oricărui autor prezen-
tat. În pofida tendinţelor contemporane de permanentă polemică și
negare, autoarea evită în mod voit să judece. Rolul hermeneutului,
așa cum reiese din primul capitol dedicat lui Eminescu, nu este de
a emite judecăţi de valoare, ci de a consemna realităţi și sensuri ale
textului, de a organiza aspectele tematice și interpretative cât mai
clar cu putinţă. Din acest motiv, în toate studiile din volum, emite-
rea judecăţilor de valoare este evitată pe cât posibil. Doar acolo
unde admiraţia pentru textul interpretat depășește acest principiu
apare și aprecierea nemijlocită, ca în cazul articolului despre James
Joyce. Menţinându-și atitudinea în aceeași zodie a echilibrului, au-
toarea evită critica sau corijarea stilistică, ea apărând într-o singură
instanţă referitoare la romanul lui Francine Prose. Aici, analiza nu va
avea în vedere neapărat un aspect stilistic, ci unul atitudinal, pen-
tru că, în raportarea la artă și la artist, prozatoarea americană dez-
văluie un punct de vedere diametral opus celui asumat de
Simona-Grazia Dima.

Imaginea artistului, a scriitorului, e formulată în volumul
Copac în cetate din diferite faţete, diferite maniere de existenţă a
artei literare, care sunt proprii unei multitudini de scriitori. Astfel,
pentru fiecare autor discutat, autoarea va contura cu precizie unul
sau mai multe aspecte definitorii pentru viziunea artistică. Aferentă
imaginii lui Eminescu, se desprinde încă din primul capitol o formă
absolută de existenţă a literaturii, a poeziei și a limbii române. Ur-
mătoarea notă caracterologic-literară  îi va aparţine lui Cioran. Pen-
tru acesta, scrisul devine „o terapeutică scripturală”, o manieră de
a se vindeca. Din dinamica interviului acordat de Cioran lui Liiceanu,
autoarea desprinde și generalizează raportul dintre critic și carte

„nu ar fi rezonabil să credem că un critic trebuie să aibă așteptări de
la o carte, suprapunându-le acesteia”, pledând pentru echidistanţă,
nonimplicare sub aspect valoric „critica, fie desfiinţatoare, fie lau-
dativă nu este cea mai fericită”. În opinia Simonei-Grazia Dima,
șansa criticii este „de a se constitui într-o hermeneutică”. Atitudi-
nea din capitolul precedent se regăsește și aici în dorinţa de echi-
distanţă și prin apropierea explicită de sfera interpretativ analitică,
mai degrabă decât de sfera judecăţilor de valoare. Prin prisma aces-
tei atitudini, este foarte interesant studiul asupra volumului lui S.
Demian, întrucât aici autoarea e pusă în faţa unei atitudini de critică
valorică ce, în multe cazuri, desfiinţează textul analizat, evidenţiind
aspectele inconsecvente sau nepotrivite. În mod remarcabil, exer-
ciţiul de echilibru atitudinal e menţinut până la final, autoarea
reușind să prezinte într-o manieră obiectivă „observaţiile severe”
ale lui S. Demian. Ea observă că acolo unde polemistul „scapă ispi-
telor judecătorești și se relaxează”, eseurile sale devin „literatură
de cea mai bună calitate”. De asemenea, Simona-Grazia Dima îi re-
cunoaște polemistului abilitatea de a forma „veritabile punţi dialo-
gate” care nu au scopul de a crea contariertate, ci de a genera
clarificare. Deosebit de interesant este studiul ce pune în relaţie
creaţia eminesciană, filosofia lui Schopenhauer și Vedele indice, stu-
diu ce pornește de la o îndoială de-a autoarei din vremea studenţiei
faţă de clișeul „privitor la subiectul pesimismului eminescian”. În
eseul său intitulat Eminescu, Schopenhauer, Vedanta, Simona-Grazia
Dima găsește în versurile eminesciene rezolvarea aparentului pa-
radox care pune Vedele indice și filozofia schopenhaueriană pe po-
ziţii opuse din perspectiva conceptului de fericire. În versurile
eminesciene paradoxul e rezolvat „prin asumarea ardentă a fiinţă-
rii ca lirism”. 

Fibra individualităţii artistice bacoviene este remarcată de
autoare din unghiul plasării lui Bacovia la polul opus poeticii ro-
mantice. Esenţială este pentru Bacovia „nu infinitul și atotprezenţa
proclamate cu vorbe mari romantice, ci umila eternitate de care nu
putem scăpa”. Această eternitate indică un acut simţ al prezentului
pentru că „acum este semn al eternităţii”. Mai mult, autoarea reali-
zează o adevărată piruetă conceptuală atunci când folosește ver-
suri scrise de Eminescu (Patria vieţii e numai prezentul) pentru a
caracteriza viziunea poetică a lui Bacovia și reușește să-și încheie
astfel demonstraţia într-o manieră admirabilă. Articolul referitor la
poezia lui Gheorghe Grigurcu continuă imaginea poetului și a poe-
ziei ce se află într-un permanent prezent. În cazul acestui autor, Si-
mona-Grazia Dima remarcă „prospeţimea unică, efemeră cât o
frântură de clipă, pururi dăinuitoare însă, a nașterii poeziei adevă-
rate. Clipa genezică e flexibilă, vie, de o fluiditate inteligentă și elas-
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Avataruri ale scriitorului în lume
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tică”. Universul liric conturat de Ion Pop este plasat sub semnul
„condiţiei biologice pieritoare a omului care citește propria des-
compunere într-un portret atroce”. Registrul se modifică în studiul
dedicat lui Henriettei Yvonne Stahl și romanului ei Pontiful, care e
prezentat drept o naraţiune convingătoare „despre neputinţa co-
municării”. Autoarea vede cel mai profund sens al textului în ideea
că nu există un substitut al iubirii.

A doua parte a volumului Copac în cetate este dedicată re-
prezentanţilor literaturilor străine. Maniera de lucru a autoarei di-
feră în aceste eseuri. În eseurile dedicate scriitorilor români, erau
tratate aspecte extrem de detaliate, particularităţi ale operelor
acestora sau idei cu grad mare de generalitate referitoare la rolul ar-
tistului sau al artei. În articolele dedicate scriitorilor străini, analiza
are un sens mult mai general, luând în calcul de multe ori aspecte
biografice ale unor autori mai puţin cunoscuţi în spaţiul romanesc
și încercând să traseze liniile de forţă ale universurilor lirice sau
epice descrise. Aplecarea înspre informaţia biografică detaliată,
uneori apropiată de anecdotic sau legendă se evidenţiază în eseu-
rile despre al-Hallāğ, William Ross sau James Joyce. În cazul lui al-
Hallāğ, autoarea relatează o întâmplare al cărei protagonist este un
arabist român care, căutând versurile acestui poet într-o librărie din
Bagdad, este confruntat cu interdicţia statului irakian de a publica
sau menţiona măcar numele misticului care a îndrăznit să sfideze
lumea medievală arabă. De la acest detaliu al unei realităţi străine
pentru cititorul român, autoarea se lansează în prezentarea vieţii și
a liricii poetului persan. În cazul lui William Ross, eseul despre poe-
zia sa, intitulat William Ross, o efigie a iubirii legendă, debutează cu o
legendă a iubirii pasionale și neîmplinite care a consumat existenţa
poetului și care până la urmă adus a dus atât la moartea scriitoru-
lui, cât și a femeii iubite. Plasate sub semnul acestor tragice eveni-
mente, versurile capătă o semnificaţie cu totul deosebită. Astfel,
tehnica de legare a amănuntului legendar biografic de semnificaţia
posibilă a textului e folosită constructiv de către Simona- Grazia
Dima.

Eseul despre James Joyce reprezintă un punct nodal al
acestui volum, întrucât aici autoarea face apel la absolut toate ar-
mele din arsenalul hermeneutului dar, în același timp renunţă la
asumata echidistanţă, dezvăluind o profundă admiraţie pentru
acest scriitor. Până și maniera exuberantă și ludică în care îmbină
mai multe paradigme și viziuni hermeneutice lasă să se întrevadă
interesul deosebit pe care i-l suscită acest autor. Aspectul biografic
primează și în acest capitol, însă aici nu se mai face în mod direct
trecerea de la biografic la scriitură, ci biografia devine un pretext
pentru un exerciţiu de critică psihanalitică ce se îmbină pe alocuri
cu exerciţii de analiză a discursului practicată în manieră decons-
tructivistă. E adevărat că și materialul narativ și liric oferit de Joyce
e foarte generos în această direcţie, însă e de admirat modalitatea
în care autoarea alege să-și diversifice atât metodologia analizei,
cât și stilul scriiturii. Ea reușește să găsească aspectul biografic cel
mai profund în devenirea interioară a prozatorului Joyce „hibridiza-
rea identităţii autorului irlandez îi prefigurează evoluţia de roman-
cier și deschide un viraj conceptual în proza sa- de la dezvoltarea
lineară, progresivă, convergentă a Portretului, la broderia impalpa-
bilă, tatonantă, discontinuă, cu final deschis în care limbajul și flu-
xul conștiinţei precedă gândirea conceptuală, din Ulise”. De
asemenea, elementele de topografie a orașului Trieste se regăsesc
în caracteristicile tipologiei feminine configurate aluziv în Giacomo
Joyce, poemul în proză „o relatare foarte personală și intensă despre
forţa de seducţie a unui oraș și a femeilor sale”.  Prin felul în care
identifică o relaţie atât de intimă între spaţialitate și psihism, inter-
pretarea făcută de autoare poemului în proză Giacomo Joyce dezvă-
luie o tendinţă de percepere a lumii reale și ficţionale aflată sub

influenţa bachelardiană. La polul diametral opus capitolului despre
James Joyce este eseul dedicat prozatoarei americane Francine
Prose, unde Simona-Grazia Dima identifică o atitudine referitoare la
artă ce nu este deloc pe gustul ei. Eseul face referire la romanul Gol-
dengrove, apreciat de către autoare sub aspectul simţului limbii și al
cunoașterii societăţii americane, însă criticat din cauza „tergiversă-
rilor inutile ale acţiunii sau a atmosferei morbide prelungite exce-
siv”. Dincolo de acestea, ceea ce deranjează cu adevărat este
condamnarea artei „privită ca o condiţie decăzută, asociată inevi-
tabil cu drogurile, alcoolul, minciuna, inautenticitatea și imitaţia”.
Ironia autoarei iese la suprafaţă în acest context, întrucât ea consi-
deră că romanul este „limitat la dimensiunea strict pământeană a
existenţei și încheiat printr-o cugetare banală și conservatoare: vii
cu vii, morţii cu morţii”. 

Un eseu deosebit din perspectiva asumării subiective e re-
prezentat de cel referitor la Eugène Delacroix. Aici, autoarea alege
o manieră subiectivă de a face introducerea în temă, relatând ex-
perienţa personală în muzeul Delacroix din Paris. Relatarea sur-
prinde prin vibraţia lirică autentică ce denotă o reală bucurie în
vizitarea acelui spaţiu „Ce contează? Mă simţeam acasă. Câte-o
frunză se întâmpla să cadă alene, de undeva de sus, din misterele
ansamblului vegetal luxuriant. M-am cufundat în lectura unei căr-
ticele în format de buzunar”. Cărticica respectivă și amintirea vizitei
la muzeu reprezintă introducerea pentru analiza volumului de se-
lecţii românești a paginilor de jurnal al lui Delacroix. Lirismul din
primele rânduri este contracarat de spiritul știinţific ce remarcă fap-
tul că traducerea este uneori eronată, motiv pentru care autoarea
și alege să facă ea însăși traducerea pe alocuri. În eseu, aplecarea li-
rică și spiritul știinţific al Simonei-Grazia Dima coexistă echilibrat
prin aprecierea nedisimulată a crezului estetic al pictorului „Dela-
croix se definește în jurnalul său ca pictor pursânge, încrezător în
expresivitatea suverană, distinctă de comunicarea banală. Esteticul
nu este negociabil, ci întruchipează libertatea nealterată a spiritu-
lui”. Această apreciere a purităţii estetice e și motivul pentru care
Delacroix e inclus în rândul artiștilor ce definesc acel „copac în ce-
tate”, ipostaza creatorului în raport cu societatea.

Volumul de eseuri al Simonei-Grazia Dima își asumă de la
început câteva principii la care reușește să adere aproape în totali-
tate în fiecare text. Un prim astfel de principiu ar fi singularitatea ar-
tistului în raport cu lumea ce-l înconjoară. Eseurile cuprinse sunt
astfel alcătuite încât în fiecare se va trasa o trăsătură distinctă ar-
tistului în acord cu universul creat de autor, astfel încât, la final, se
desprinde un portret cu multe faţete al individului creator de artă.
Din punct de vedere al stilului scriiturii se remarcă tendinţa autoa-
rei de a plasa esenţa a ceea ce transmite în concluziile eseurilor,
puţine fiind excepţiile în care ideea centrală este emisă ca ipoteză.
De asemenea, tot sub aspect stilistic se remarcă un al doilea prin-
cipiu, cel referitor la asumarea obiectivităţii. De la bun început, Si-
mona-Grazia Dima își explică opţiunea de a nu emite judecăţi de
valoare, ci de a face mai degrabă analize hermeneutice și arareori
se abate de la această viziune. Excepţiile sunt reprezentate de mo-
mentele de implicare emoţională a autoarei în materialul analizat.
Admiraţia faţă de Joyce e nedisimulată și de aici reiese și o struc-
tură diferită a eseului, iar dezaprobarea faţă de ideile transmise în
romanul lui Francine Prose generează o critică ironică și dezapro-
batoare. Astfel, cu toate că stilul și această asumată obiectivitate
pot să nu fie pe gustul contemporaneităţii literare ce caută disen-
siuni, volumul Simonei-Grazia Dima e de apreciat pentru echilibrul
general, pentru documentarea studiului și pentru încercarea reușită
de a trasa o imagine a scriitorului raportat la lumea în care trăiește.
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Găsesc admirabil și de neînţeles felul în care apar mereu, cu o
anumită periodicitate, tineri care cred nesmintit în literatură. Spun
„cu o anumită periodicitate”, fiindcă pare decelabilă o anumită frec-
venţă a tectonicii debuturilor: între 1991 și 1994 au debutat grupat
marii nouăzeciști, de la Panţa la Nimigean și Es. Pop; între 2001 și
2004 au debutat aproape toţi douămiiștii de vârf; iar din 2011-12 în-
coace asistăm la o nouă ecloziune a unor debutanţi care iau din nou
literatura pe cont propriu. Roxana Cotruș, cu ce are ea mai bun în
volumașul ei de început, îmi pare a fi unul dintre aceștia.

Dar nu despre sinusoida marilor debuturi și periodicitatea ei
vreau să discutăm în cele câteva fraze de mai jos – ci despre ceea ce
contează cu adevărat, anume credinţa aceasta bizară și fanatică în
literatură. Mi se pare, cum spuneam, admirabil și de neînţeles cum
de nu contenesc să apară oameni pentru care literatura e Nordul
absolut. Oameni convinși că, indiferent cât haos, indiferent câtă en-
tropie e în viaţa lor, literatura poate face din ea kosmos. Că îi va
pune, cum promit literatura motivaţională și religiile, în ordine. Oa-
meni care să fie în literatură ca în religie s-au mai văzut – și n-au sfâ-
rșit-o neapărat bine; însă oameni care să creadă în adevărul
literaturii precum contemporanii noștri în literatura motivaţională
– adică fără sminteală și fără fisură – abia aceasta e cu adevărat re-
marcabil. 

Roxana Cotruș, o spun din capul locului, o astfel de credinţă are.
Pentru ea literatura poate pune în ordine orice iregularitate, orice
dezordine, orice cataclism. Sigur că, strict personal, mă atinge pu-
ternic detaliul că, în poezia ei, cataclismul fundamental e spânzu-
rarea tatălui; dar genul acesta de credinţă în literatură nu are cum
să nu te emoţioneze indiferent de trauma sau iregularitatea pe care
se aplică. Chiar dacă trauma din poezia ei nu ar fi fost groaznic de
izomorfă cu a mea, tot m-ar fi mișcat intensitatea credinţei ei în
poezie, naivitatea înţeleaptă și admirabilă cu care știe că poezia o va
pune în ordine, încăpăţânarea de a da crede că fantasma poeziei are
mai multă substanţă decât realul.

Ei bine, tocmai această credinţă și această știinţă, altfel atât de
rare, mă fac să am deplină încredere în poezia Roxanei Cotruș,
atunci când ea vorbește natural și casual despre trauma ei – și să-i
trec nepăsător cu vederea poemele evident ratate, evident ne-
reușite. Fiindcă sunt și din acestea. Iniţiere, poemul iniţial al cărţii,
dincolo de titlul antipatic, e oricum prea declarativ, prea grandiloc-
vent, prea amator de big talk pentru a nu fi strident într-o carte care,
cum vom vedea imediat, știe să vorbească atât de firesc și de rela-
xat despre lucruri frisonante. Alte câteva poeme, mai ales moște-
nire, server not found, marșul iniţiaţilor cotidieni, sunt de asemenea
fundamental virusate de tentaţia bombasticului și show off-ului. În
fine, există și câteva texte, precum ne sfidăm? sau catharsis, con-
struite ca un dialog purtat între voi și noi (voi nepoeţii vs. noi poeţii,

se înţelege), care sunt în fond mai degrabă documente ale unei crize
identitare adolescentine decât poeme. 

Dar, dincolo de scăderile acestea oricând pardonabile la un de-
butant foarte tânăr, există – și abia asta e cu adevărat important –
poeme care te frisonează și răvășesc, al căror adevăr e numaidecât
ostensibil, vorbind cu o lejeritate care-ţi îngheaţă sângele despre
dispariţie, absenţă, doliu. Cum o face, de pildă, în poemul Amanta
noastră, un dialog-kaddish cu tatăl sinucis despre amanta lui și des-
pre ce s-a mai întâmplat în viaţa fetei după dispariţia lui: „Azi am
fost să-mi legalizez niște copii după diplomele de studii / – apropo,
să știi că mi-am luat carnetul de șofer acum 7 ani. / fiu-to, adică
frate-mio, mi-a cumpărat o mașină mică, un lupo roșu. / am termi-
nat faculta’, masterul, acum îs la doctorat și profă de 3 ani. / Și mai
și pictez. / câteodată chiar fain, să știi. / Odată am încercat să-ţi fac
portretul. n-a fost boom! / dar mie mi-a plăcut. Îl păstrez și acum
lângă celelalte pânze / până oi avea curajul să te continuu. / să te fac
ca la carte. / abia dup-aia te pun pe-un perete – / Și duduia notar se-
măna cu amanta aia a ta. // Era urâtă. de-aia ea și amanta ta / = ca
două picături de apă // numai c-a ta e dintr-aia stătută.”. Sau în Back
to boozer, prea lung ca să-l pot reproduce aici – și prea bun ca să fie
citabil fără pierdere. Sau în Cearșaful alb, de asemenea un tulbură-
tor dialog-kaddish: „dup-aia, nu știu dacă oi fi auzit sau doar mi-am
închipuit, / dar credeam că dacă mori / te naști fix în clipa aia al-
tundeva, te reîncarnezi în om sau în altceva. / Iar când mama zicea:
‘s-au făcut deja 3, 5, 7 ani’ / urmăream toţi copiii și câinii de 3,5,7
ani, / (aș fi adoptat unul, l-aș fi chiar furat) / dar niciunul nu semăna
cu tine. / m-am lăsat păgubașă după ce s-au făcut 7 ani.” 

În poeme precum cele pomenite mai sus, libere aproape com-
plet de imagine (ea nu e, cel puţin în această carte de debut, un poet
de imagine), dar încărcate de o tensiune difuză și compactă, Roxana
Cotruș reușește să vorbească, lejer ca într-o conversaţie telefonică,
despre chestiunile care de regulă sunt prea grele pentru a intra în
limbaj. E, așadar, pe de o parte, o personistă în sensul lui O’Hara,
înţelegând poemul ca pe o conversaţie telefonică în care se spun lu-
cruri capitale; dar, pe de alta, și o confesivă în sensul lui Berryman,
după care poemul e un dialog continuu, o „conversaţie neîntre-
ruptă”, cu termenul lui Horia-Roman Patapievici, cu morţii noștri
dragi. Aliaj implauzibil și straniu, dar care ei, în aceste câteva poeme,
îi iese cu un firesc și o graţie care, în pofida scăderilor din celelalte
poeme (și chiar în pofida absenţei imaginii!), mă fac să am deplină
încredere în ea. 

Și să o așez pe Roxana Cotruș în siajul acelor debuturi remarca-
bile din 2011 încoace, despre care vorbeam la început. Fiindcă acest
bizar și atașant personism confesiv e, deja, un trade mark al ei și
numai al ei. Nu-mi rămâne decât să sper că scrisul ei viitor îl va des-
fășura mai departe, până la consecinţele ultime. 

Un debut personist-confesiv. Și remarcabil
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Într-unul dintre romanele sale (dacă nu cel mai popular,
atunci, aș risca să spun, cel mai bun), Alessandro Baricco creează
un personaj admirabil, Jasper Gwyn, ce își dorea ca într-o existenţă
ulterioară să fie un hol de hotel („chiar și de trei stele”), pentru a
putea fi părtaș la toate poveștile de viaţă care se preumblă pe
suprafaţa sa. 

Într-o manieră similară, un alt personaj „s-ar fi metamor-
fozat din când în când în valiza cuiva”, urmând traseul haotic al călă-
torilor aflaţi în căutarea unei destinaţii. Acesta este Pi, unul dintre
personajele-cheie ale volumului Să iau cuvintele cu mine (7 povești, 7
zile, 7 locuri) semnat de Mariana Gorczyca (Editura Tracus Arte,
2016), a cărui poveste se alătură panopliei ficţionale surprinse de-a
lungul unei săptămâni, în cadrul unei proze experimentale, alerte și,
totodată, meditative despre nevoia de a povesti – sau, mai precis,
despre nevoia de a locui o poveste – a individului din toate timpurile
și locurile acestei lumi. Luând aspectul unei structuri epice care jon-
glează cu tehnica povestitului în ramă, volumul Marianei Gorczyca
este o radiografie atașantă a sufletului uman, compusă ca o poli-
fonie pseudo-biografică a șapte suflete ce își poartă cuvintele și is-
toria în șapte colţuri ale continentului european.

Fără a-și ascunde miza intertextuală (ori admiraţia pentru
operele scriitorilor pe care îi amintește), autoarea codifică în ob-
servaţiile personajelor o suită de referinţe livrești (Yann Martel,
Oscar Wilde, Vladimir Nabokov, Umberto Eco, Michel Houellebecq,
la care se alătură vocile lui Jón Kalman Stefánsson ori Alessandro
Baricco – care s-ar părea că nu e doar scriitorul preferat al unuia
dintre personaje, ci și al autoarei înseși) care denotă univeralitatea
unor tipare literare devenite, s-ar părea, arhetipuri ale sensibilităţii
omului actual. Este foarte posibil ca, în acest sens, sintagma uti-
lizată de Caius Dobrescu aplicată prozei Marianei Gorczyca – aceea
de literatură cosmopolită – să vizeze chiar și acest aspect al pluris-
tratificării transnaţionale a prozei de faţă, așa cum (oricât de clișeic
ar mai putea suna această comparaţie) ţesutul unei plante capătă
o rezistenţă cu atât mai mare, cu cât se lasă amprentat de sevele și
de tiparele celulare ale mai multor procese de altoire. De altfel,
citind acest volum, se ivește inevitabil o întrebare: mai putem vorbi
de un specific – tematic, stilistic etc. – al unei ţări, într-un secol sor-
tit unei globalizări care, în sine, presupune și înlăturarea treptată a
specificului regional? Fără să încercăm să dăm un răspuns precipi-
tat acestei eventuale uniformizări culturale, este evident că demer-
sul literar al Marianei Gorczyca, extrem de inedit în spaţiul unei
literaturi – în special al unei proze – care pare să își conserve o sen-
sibilitate mai mereu permeată de tarele unei istorii demonizate de
flagelul totalitar și, deci, consumate în perimetrul unui spaţiu ge-
ografic restrâns, nu poate fi privit decât ca o dovadă a unei tranziţii
inevitabile înspre posibilităţile infinite (cel puţin, momentan) ale
unui limbaj și ale unei emoţii universale ce sfidează apartenenţele
limitat(iv)e fundamentate pe etnie, tradiţie ori limbă.

Dincolo de stratul epic al celor șapte povestiri care
funcţionează pe principiul unei înlănţuiri subtile de tip domino, Mar-
iana Gorczyca dovedește în acest hibrid literar (roman?, culegere de
povestiri?, combinaţie între adnotaţie cvasijurnalieră, poem în proză

și monolog?) existenţa și pre-existenţa unei ecuaţii global(izant)e a
afectului, extrăgând, din haosul epic al fiecărui moment consumat
de sufletele acestei planete, șapte perspective complementare de
asimilare și de înţelegere a cineticii unui angrenaj narativ enorm –
cotidianul trăit simultan, în mai bine de 7 miliarde de respiraţii. Din
masa indistinctă de individualităţi și voci care râd, plâng, vorbesc
sau tac, experimentează fiorii iubirii sau frisoanele despărţirilor la
unison, autoarea volumului Să iau cuvintele cu mine pare să recurgă
la un principiu aleatoriu, alegând ca într-un joc cu degetul un loc de
pe harta Europei, plonjând astfel în geografia afectivă a person-
ajelor sale, aducând aminte de mecanismul filmului Night on Earth
al lui Jim Jarmusch.

De la rătăciţii pe holurile aeroporturilor ori pe peroanele
autogărilor și până la vikingii care-și cântă aventurile pe mări
îngheţate, pesonajele-călător ale acestui volum sunt – precum mi-
nunatul Hervé Joncour al aceluiași Baricco – în căutarea unei noi di-
mensiuni a propriului suflet care să poată surprinde esenţa unei
frumuseţi eclatante și în efemeritatea căreia să își poată rezuma
propria viaţă. Așa cum „nu există călătorii fără povești, după cum nu
s-au pomenit povești fără un drum acolo, cât de mic”, așa cum „nu
există apă ce nu știe ce e călătoria”, tot astfel undeva, la capătul
acestui continent, există o comunitate ce își poartă poveștile în
stomac, dar, mai ales, există un personaj superb ce își ţese viaţa
cumpărând întrebări pe care să le sublimeze în ficţiuni indispens-
abile (al)chimiei existenţei. Într-un astfel de univers (borgesian
chiar, până la un punct), până și elementele naturii înseși capătă
valenţele unor neobosiţi nomazi, surpinse de Mariana Gorczyca în
fragmente de o melodicitate – câteodată voit naivă – specifică ale-
goriilor despre purificarea sufletului omenesc prin actul povestirii:
„Vântul e când-cum, un călător, un stol de aripi de vultur, o respi-
raţie precipitată, o coadă de cometă, un concert de viori, un roi de
fluturi care, când se odihnește, doar adie auzul, obrajii și-o bărbie.
Ajută corăbiile să înainteze, pe copii să înalţe capete de dragon de
hârtie, pe frânghie rufele să le zvânte. Cu păsările mută seminţe
dintr-un loc în altul. Ce e vântul? Tot ce vrea cuvântul.”. Același cu-
vânt care, asemenea unei valize (în care și Yann Martel a închis fru-
museţea Munţilor Înalţi ai Portugaliei) purtate de-a lungul și de-a
latul coridoarelor unui aeroport, ascunde în el structura unei lumi
mai curate, contaminate de ficţiune.

Proza calofilă, însă deloc ostentativă sau artificial-
preţioasă, a Marianei Gorczyca este un pașaport literar ce înlătură
nu doar stereotipiile rigide ale unei/ oricărei culturi găzduite de
acest Glob, ci și pretenţia absurdă a unui specific geografic-cultural
izolat într-o epocă a globalizării. Arhetipul călătorului poate deveni,
în acest sens, figura centrală, marea obsesie a prozei ce va veni,
făcând din Să iau cuvintele cu mine un pionier al literaturii autoh-
tone ce pare să își încheie tranzitul prin constelaţiile zodiei dedicate
unui specific geografic închis între propriile-i graniţe. În ultimă ins-
tanţă, acest volum nu este decât o altă dovadă a faptului că mo-
mentul prezent este locul geometric al mai bine de 7 miliarde de
povești care-și trăiesc simultan dramele și bucuriile, în captivitatea
aceluiași macro-suflet care este lumea.

Andrei C. Șerban
Valiza cu povești

Critică literară



3 / 2017 67

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

Romantismul reprezintă, în structura mitului orfic, mo-
mentul în care Orfeu, rămas singur şi neconsolat după pierderea
definitivă a Euridicei, încearcă să restabilească o relaţie magică cu
ea, în moarte. Mediul favorabil pentru o astfel de intimitate devine
noaptea. Iar noaptea înlocuieşte starea de veghe a zilei, în care
limita dintre viaţă şi moarte este ferm trasată, cu somnul şi visul, în
care limitele se şterg. Visul a însemnat pentru romantici, aşa cum
remarcă Albert Béguin în SSuufflleettuull  rroommaannttiicc  şşii  vviissuull, nu numai un un
ideal de existenţă, ci şi un “model al creaţiei poetice”(1.

Romantismul marchează, aşadar, invazia imaginarului
nocturn în poezie, fără a şterge imaginarul diurn, care a dominat
evoluţia literaturii din Antichitate pînă în secolul al XVIII-lea. Cele
două regimuri ale imaginarului, ca să folosesc expresia lui Gilbert Du-
rand(2, sunt, de fapt, complementare, proporţiile în care se asociază
fiind diferite de la un curent literar/ chiar de la un scriitor la altul. Un
asemenea exemplu, în acest sens, este reprezentat de poeţii ger-
mani Friedrich Hölderlin, preponderant diurn/ solar, şi Novalis,
aproape în totalitate nocturn/ selenar.

Apartenenţa lui Hölderlin la romantism a fost combătută
de unii dintre criticii şi istoricii literari, tocmai datorită solarităţii
imaginarului său şi admiraţiei faţă Grecia antică. Colegul de studii
filosofice al lui Hegel şi Schelling la Tübingen s-a format în atmosfera
de radicalizare a tinerilor germani, prin cultul sensibilităţii şi al
imaginaţiei, faţă de raţionalismul clasic şi iluminist, steril în poezie.
Iar cultul Eladei este diferit de al clasicismului, prin faptul că nu
reprezintă doar un model de imitat, ci în primul rînd un ideal de
viaţă.

Wilhelm Dilthey susţine, în cartea sa TTrrăăiirree  şşii  ppooeezziiee, că
Hölderlin a întîlnit “acest ideal vibrînd într-o deplină armonie”(3, în
iubirea faţă de Susette Gontard, mamă a copiilor al căror preceptor
a fost vreme de trei ani la Frankfurt pe Main. Faţă de această “fiinţă
radioasă”, cum o caracterizează într-o scrisoare către prietenul său
Neuffer(4, pasionată de muzică şi poezie, Hölderlin a trăit o dragoste
platonică, pe care a transfigurat-o în romanul HHyyppeerriioonn sub numele
Diotima. Acest nume i-a fost inspirit de dialogul lui Platon,
BBaanncchheettuull, în care înţeleapta Diotima îi răspunde lui Socrate că, prin
iubire, “firea muritoare se străduieşte pe cît este cu putinţă să existe
de-a pururea, adică să devie nemuritoare”(5. Friedrich şi Susette  au
împărtăşit această credinţă în dragostea lor reciprocă, dar idila a
fost întreruptă de cearta cu soţul ei, în urma căreia poetul, fiind con-
cediat, ia drumul pribegiei.

Elada, refugiul ideal al poetului nemulţumit, ca toţi ro-
manticii, de realitatea burgheză a timpului său, ci, aşa cum remarcă
Wolf Aichelburg, o “experienţă vie”(6, trăită în preajma Susettei
Gontard. Sub numele Diotima, ea a reprezentat încarnarea idealu-
lui său solar. “Cît timp – scrie Hölderlin în romanul HHyyppeerriioonn –
soarele şi Diotima mai strălucesc, nu va exista noapte pentru
mine”(7. Iubirea l-a orientat pe Hölderlin spre lumină, dar l-a aruncat
în noaptea nebuniei, care l-a ţintuit într-un turn pe malul Neckaru-
lui vreme de aproape patru decenii. “Regretul luminii – afirmă Edgar
Papu – se îmbină corelativ cu un motiv mai rar întînit la moderni, şi
anume aversiunea faţă de noapte”(8, dezvăluind drama Orfeului

modern sfîşiat între lumină şi întuneric, între Apollo şi Dionysos.
Această iubire a marcat şi momentul deplinei dezvoltări a

liricii hölderliene, prin revitalizarea într-o formulă personală a im-
nurilor şi odelor antice. Poezia redevine celebrare a zeilor şi oame-
nilor, ca în oda pindarică. Hölderlin regăseşte entuziasmul anticilor
greci ca sursă a liricii, “un entuziasm vizionar, a-retoric – apreciază
Wolf Aichelburg – preamărire pură care adeseori se frînge în tîn-
guire sfîşietoare”(9. Datorită entuziasmului – spune chiar Hölderlin
într-un aforism – “cea mai înaltă poezie este aceea în care şi ne-
poeticul rostit la timpul şi la locul potrivit în întregul operei, devine
poetic”(10. Într-o astfel de odă în metru antic intitulată DDiioottiimmaa, Höl-
derlin celebrează puterea magică a cîntecului de a transfigura exis-
tenţa, eternizîndu-şi fiinţa iubită între zei şi eroi:

“O, iubire! ca dealul nostru să piară
Se-ntîmplă aceasta şi, ah! cîntul meu muritor
Vedea-va ziua, Diotima! care alături de zei
Şi eroi te numeşte, şi-ţi este asemeni”.
Hölderlin asociază iubirea cu natura, pentru puterea ei de

a reînvia sufletul, tot aşa cum razele soarelui fac ca din ţărîna rece
a iernii să răsară iarba şi să înfrunzească pădurea, iar despărţirea ar
însemna o revenire la starea inertă a lumii lipsite iarna de soare:

„Cînd se-nnoieşte pădurea, cînd rîul purcede
Şi dulce adie vîntul zorilor rumene,
Chiar în ceasul de taină ales,
Acest semn, vestitor de vremuri mai proaspete,

Dîndu-i crezare, se-nalţă destul de puternic,
Smerit, însă nobil, numai el, şi din ţarină
Aspră şi rece, a dragostei vechi,
Fiică de zei, biruie crusta zăpezilor”:

(IIuubbiirreeaa)
Susette Gontard a încercat într-o scrisoare să-i aline dure-

rea despărţirii, îndemnîndu-l s-o uite: „...promite-mi că te vei elibera
de mine, şi că vei trăi în aşa fel încît să mai poţi fi fericit”(11. Poetul
asociază însă despărţirea impusă de convenţiile sociale cu distru-
gerea androginului, prin înstrăinarea şi uitarea îndrăgostiţilor:

„Aş vrea să mă sting. Peste ani depărtaţi, o, 
Diotima, iată:

Te văd aici; dar acum e potolită dorinţa,
Şi, asemenea celor
Morţi, în linişte, sîntem străini,

Şi-alene, încoace ne poartă, şi-ncolo, al vorbelor sunet,
Cuminţi şi-adînc visători; dar acum uitarea
Ţine loc despărţirii,
Se-nfierbînt-o inimă-n piept”.

(DDeessppăărrţţiirreeaa)
Dar cîntecul orfic al poetului continuă, ca şi în mit, să răsune spiri-
tualizînd existenţa:

Dumitru Chioaru
Orfeul romantic german: Hölderlin şi Novalis

Avatarele lui Orfeu
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„Mă uit cu uimire la tine şi, ca mai demult, o cîntare
Sfioasă, glasuri aud, şi melodii de harpă,
Ah! şi liber, în flăcări,
Zboară spiritul nostru-n văzduh”.
Urmăriţi de acelaşi tragic destin ca şi personajele mitice,

Susette Gontard moare de scarlatină cîţiva ani mai tîrziu, iar Höl-
derlin rătăceşte neconsolat pe drumurile Germaniei, Elveţiei şi Fra-
nţei, adîncindu-se treptat în noaptea nebuniei. Drama
neconsolatului poet este surprinsă în ritmurile melancolice ale ele-
giei TTîînngguuiirriillee  lluuii  MMeennoonn  dduuppăă  DDiioottiimmaa:

„Alerg zi de zi peste cîmpuri şi altceva caut într-una
Demult tot întreb ale ţării lungi drumuri, cu pasul, 

pe toate,
Înalt răcoroasele culmi, ca şi umbrele toate, le caut,
Aşijderi izvoarele. Duhul cutreieră rîpe şi dealuri,
Cerşindu-şi odihna; precum, săgetată, şi 

fiara-n pădure,
Pe unde-n amiezi adormea într-o tihnă umbrită, 

aleargă;
Dar inima nu i-o mai mîngîie verde-aşternutul de iarbă,
Cu vaier şi fără de somn o goneşte din locu-i un 

ghimpe,
Nici raza fierbinte, nici umeda noapte nu pot să-i ajute;
Îşi moaie-n neştire în undele rîului rana. Şi cît de
Zadarnic pămîntul spre ea buruiana de leac o întinde,
Mustoasă, al sîngelui clocot nu poate să-l stingă 

zefirul.
Asemeni şi mie, iubiţilor, nimeni pe lume, se pare,
Să-mi ia de pe frunte cu mîna nu poate-ntristatul meu 
vis”,

continuînd cu aceste versuri premonitorii:
„O, da! nici un rost nu mai are! odată cu voi, zei 

ai morţii
Pe omul înfrînt l-aţi cuprins şi îl ţineţi cu lanţuri, odată
Ce voi, nemiloşilor! jos l-aţi luat în teribila noapte”.
Orfeul solar al iubirii s-a prăbuşit în infernul său interior,

de unde, damnat, n-a mai găsit cale de salvare. Dar retrăind astfel
mitul orfic, „mereu nou prin cîntare” (MMeenniirreeaa  ppooeettuulluuii), Hölderlin
a însemnat în istoria poeziei trecerea de la clasicism la romantism,
descrisă de Heidegger în eseul HHööllddeerrlliinn  şşii  eesseennţţaa  ppooeezziieeii  în cuvinte
extrase parcă din gîndirea lui poetică: “Prin faptul că Hölderlin cti-
toreşte din nou esenţa poeziei, el determină o epocă nouă. Este
epoca zeilor care au fugit şi a zeului ce stă să vină”(12.

Novalis, pseudonimul lui Friedrich von Hardenberg, este,
în schimb, tipul romantic nocturn. Faptul biografic care i-a marcat
viaţa şi creaţia a fost dragostea mistuitoare faţă de Sophia von
Kühn, o fată a cărei moarte la numai 15 ani l-a aruncat într-o criză
sufletească ce s-a adîncit pînă la o mistică a nopţii şi a morţii. Tînărul
Friedrich, copleşit de melancolie, nota în jurnalul său: „În jurul meu
s-a lăsat noaptea, în timp ce mai priveam încă zorile”(13, iar într-o
scrisoare, mărturisea: „Mai am cîte ceva de terminat – apoi flacăra
dragostei şi a dorului  se poate aprinde, trimiţînd sufletul plin de
dragoste către umbra iubitei. Ea se află necontenit în preajma mea
– tot ce fac, fac cu numele ei. Ea a fost începutul – a va fi sfîrşitul vie-
ţii mele”(14. În loc să se stingă, dragostea lui se amplifică, încît dorul
după fiinţa pierdută se preface în dorinţă de a muri, care se împli-
neşte prin moartea sa la aproape 30 de ani, sperînd s-o regăsească
în eternitate. Ricarda Huch susţine că „dispariţia Sophiei ar fi avut
drept scop transfigurarea şi desprinderea lui de viaţă”(15. Simbolul
zilei şi al nopţii îşi inversează semnificaţiile consacrate de tradiţia
clasică. Ziua devine sinonimă singurătăţii, iar noaptea, intimităţiii
cu fiinţa răpită de moarte. Noaptea şterge diferenţa dintre lucruri şi

limita dintre viaţă şi moarte, identificîndu-le. Această viziune se dez-
văluie în IImmnnuurrii  ccăăttrree  nnooaappttee, scrise de Novalis într-o exaltare mis-
tică. Spre deosebire de Hölderlin care iubeşte lumina şi urăşte
întunericul, Novalis se orientează voluntar către noapte:

“Eu mă întorn
Spre sfînta, nerostita,
Tainica Noapte”,

atras de misterul şi de sacralitatea ei. În opoziţie cu noaptea, poe-
tul descoperă cît de “săracă şi copilărească/ Mi se pare acum lu-
mina”, asociind-o realităţii profane.

Novalis preamăreşte orfic noaptea, dorind să se identifice
cu ea, precum în voluptatea dragostei cu fiinţa iubită, căreia îi este
recunoscător că, prin moartea ei, i-a prefăcut viaţa în noapte. Poe-
tul invocă iubita prin oximoronul “soare drag al nopţii”, năzuind la
contopirea lor într-o nuntă mistică eternă în împărăţia nopţii:

“Iubită dulce, soare drag al nopţii!
Mă deştept acum,
Fiindcă eu sînt ceea ce e-al tău şi ceea ce e-al meu:
Tu ai făcut din noapte viaţa mea întreagă;
Mă simt prin tine om.
Topeşte trupul meu în flacăra de suflet
Astfel încît, aerian,
Cu tine tot mai mult să mă amestec
Şi noaptea nunţii să dureze veşnic”.

Noaptea i se înfăţişează lui Novalis ca “sînul roditor al revelaţiilor”,
iar moartea ca un “flux înnoitor” al fiinţei. Stînd “singur cum nimeni
n-a fost singur vreodată” la mormîntul iubitei, el are revelaţia unei
noi lumi şi a naşterii sale la o nouă viaţă, eternă:

“Melancolia mea s-a revărsat
Într-o lume nouă şi nepătrunsă.
Tu, vrajă a nopţii, somn al cerului,
Te-ai răspîndit asupra mea.
Locul pe care stam s-a ridicat uşor;
Deasupra lui plutea
Spiritul meu dezrobit, nou-născut”.

Această trecere prin moarte în nemurire îi este  sugerată poetului
de metamorfoza mormîntului iubitei într-un nor de praf, în care îi
recunoaşte chipul ce oglindeşte în ochii ei veşnicia. “Din adîncurile
imaginii ei – spune Dilthey în comentariul acestor versuri – lua
naştere acum un sentiment dintre cele mai profunde: acesta de-
străma orice trăsătură lumească, căci numai astfel putea spera într-
o comuniune cu ea”(16. Este o comuniune spirituală asemănătoare
cu cea pe care Dante a realizat-o cu Beatrice prin ascensiunea lui în
lumina Paradisului, dar care la Novalis se împlineşte prin adîncirea
în noaptea eternă,  reintegratoare a fiinţei în acea unitate în care –
susţine André Rolland de Renéville în cartea sa EExxppeerriieennţţaa  ppooeettiiccăă
– “spiritul se simte simultan tu şi eu”(17.

De acord cu remarcile lui Vasile Voia din monografia crit-
ică consacrată poetului: “Novalis şi întreaga sa existenţă de dinain-
tea şi după moartea Sophiei, căutarea ei pasionată, sentimentul
ancorării în lumea de dincolo şi nuntirea în beatitudinea veşniciei cu
iubita reface traiectul orfic, al poetului arhetipic care este poezia
poeziei. Existenţa şi poezia lui Novalis stau sub semnul orfismu-
lui”(18, cu observaţa că autorul IImmnnuurriilloorr  ccăăttrree  nnooaappttee reface acest
traiect în sens invers. Novalis este un Orfeu care, după pierderea
Euridicei, nu revine singur din întunericul Infernului la lumina vieţii,
ci se întoarce în noapte, acea noapte primordială în care s-a născut
Eros, principiul creator al lumii, pentru a încerca o nouă intimitate
androginică cu fiinţa iubită. Novalis însuşi afirmă într-unul dintre
fragmentele sale de jurnal : “Am pentru Sophia un sentiment  religios
– nu dragoste”(19, adăugînd că “iubirea poate, prin voinţă absolută,
să se transforme în religie”. El a vrut să înnoiască sensul orfismului
ca religie şi poezie deopotrivă, întemeind o religie a poeziei.  Religie
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a poeziei care este – notează Novalis înt-un alt fragment –
“reprezentare a sufletului”(20,  corespunzătoare idealismului magic,
cu alte cuvinte, orfic, din gîndirea lui filosofică, influenţată de ide-
alismul transcendental al lui Kant, pe care l-a cultivat şi în prozele
sale structural poetice, DDiisscciippoolliiii  llaa  SSaaiiss şi HHeeiinnrriicchh  vvoonn  OOfftteerrddiinn--
ggeenn.

Novalis l-a trăit pe cont propriu şi a dat astfel o nouă
viaţă mitului lui Orfeu şi Euridice.

Note:
Folosesc pentru poeziile lui Friedrich Hölderlin traducerile real-

izate de Ştefan Aug. Doinaş şi Virgil Nemoianu, din vol. IImmnnuurrii  şşii  ooddee, Ed.
Minerva, 1985, iar la Novalis, traducerile lui Al. Philippide din IImmnnuurriillee  ccăăttrree
nnooaappttee, incluse în antologia FFlloorrii  ddee  ppooeezziiee  ssttrrăăiinnăă, Ed. Eminescu, 1973.
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Rodica Grigore

Născut în anul 1934, Per Olov Enquist este unul dintre cei mai
reprezentativi scriitori ai Suediei contemporane. Deopotrivă autor
de proză scurtă, romancier, profesor universitar şi dramaturg, En-
quist nu conteneşte să-şi uimească cititorii, încă de la debutul său
din 1961, când publică volumul de povestiri Ochiul de cristal, urmat
de succesul ulterior, care-i şi aduce consacrarea definitiva, romanul
A cincea iarnă a hipnotizatorului (1965). Pasionat atât de formula mai
degrabă tradiţională a prozei, dacă e să amintim aici câteva din tit-
lurile importante ale operei sale narative Legionarii, Secundantul,
Alaiul muzicanţilor, Biblioteca căpitanului Nemo, cât şi de cele mai di-
verse experimente ficţionale (sub pseudonimul Peter Husberg, el a
contribuit şi la elaborarea romanului-colaj Fraţii Casey, împreună cu
Leif Nylen şi Torsten Ekbom), Enquist nu ocoleşte nici universul ci-
nematografiei, scriind scenarii de film şi de televiziune şi colabo-
rând cu Ingmar Bergman. În anul 2008, apare autobiografia sa,
intitulată O altă viaţă, carte recompensată cu Marele Premiu August,
de aceeaşi înaltă distincţie bucurându-se, în 1999, un alt text al său,
şi anume Vizita medicului de curte. 

În cel mai recent roman publicat, Cartea parabolelor, apărut în
anul 2013, Enquist are grijă să sublinieze de la bun început dificul-
tatea elaborării (şi mai cu seamă a definitivării!) unui astfel de text.
În ciuda subtitlului cărţii, Un roman de dragoste, autorul susţine, în
mai multe rânduri, că, în realitate, nu a fost niciodată capabil să
scrie texte romantice. Cu atât mai puţin romane de dragoste, deşi
cititorii săi fideli ştiu, fără îndoială, că Îngerul căzut, cartea pe care
Enquist a publicat-o în 1985, este subintitulată la fel. Unii exegeţi au
clamat, imediat după apariţia Cărţii parabolelor, că autorul ar fi cu-
prins în paginile sale tot ceea ce nu putuse sau nu dorise să includă
în propria autobiografie, O altă viaţă. Temeiul pentru această inter-
pretare constă mai cu seamă în identificarea unor amănunte bio-
grafice la nivelul evoluţiei personajelor din Cartea parabolelor şi, în
egală măsură, în evidenta implicare în text a naratorului. 

Cartea de faţă este în mare măsură un text livresc şi metatex-
tual, câtă vreme Enquist îşi discută el însuşi multe din creaţiile an-
terioare, cu scopul de a oferi cititorului o serie de chei de lectură
pentru a descifra mai uşor semnificaţiile prozei atât de aparte pe
care o scrie. Cele nouă capitole sunt, în fond, nouă parabole menite
a corespunde – şi a răspunde, simbolic – celor nouă foi rupte din
mijlocul carnetului de poezii care a aparţinut tatălui naratorului,
mort de multă vreme. Iar unul dintre pretextele narative constă toc-
mai în descoperirea, după ani de zile, de către narator, a acestui
caiet – fiind clară, desigur, utilizarea de către Enquist a convenţiei
manuscrisului găsit. Interesant este însă că decoperirea acestui
vechi manuscris, atât de personal, e cu atât mai uimitoare, cu cât
naratorul fusese convins ani de zile că mama sa, o persoană pro-
fund religioasă, distrusese carnetul pe vremea când viitorul scriitor
era doar un copil, după cum ea însăşi îi spusese nu o dată. Şi tot ea

adăuga, mereu, că acele texte trebuiau neapărat distruse deoarece,
din punctul său de vedere, poezia nu era altceva decât un păcat. Cu
toate astea, parabolele par, chiar şi din această intransigentă per-
spectivă, acceptabile – fie şi parţial...

Enquist priveşte şi interpretează – dar şi practică – romanul de
faţă ca pe o încercare întotdeauna reluată a naratorului de a duce
până la capăt discursul pregătit pentru înmormântarea mamei sale.
Prin urmare, el va demara demersul de a umple, cumva simbolic,
toate golurile pe care emoţia sau incapacitatea sa temporară de a
descoperi sau de a rosti adevărul le lăsase în primul rând în propria
sa memorie, dar, de asemenea, şi în a celorlalţi. Numai că, pe par-
curs, această tentativă va fi progresiv abandonată, romanul trans-
formându-se, pe nesimţite, în încercarea naratorului-protagonist de
a scrie o scrisoare adresată unei fiinţe iubite, dincolo de mormânt.
Iar pentru a ajunge la acea esenţă a adevărului mult căutat, citito-
rului îi vor fi prezentate cele câteva întâlniri dintre Perola şi Ellen, fe-
meia fascinantă sosită de la Stockholm şi care închiriase o cabană
pentru lunile de vară pe care dorea să le petreacă la Vasterbotten,
în nordul extrem, departe de zarva marelui oraş. Când cei doi se în-
tâlnesc prima oară, el are cincisprezece ani, iar ea, cincizeci şi unu.
După nouă ani, el o caută din nou, în încercarea de a clarifica im-
portanţa şi semnificaţia acelei prime întâlniri asupra amândurora.
Numai că, la întrebarea lui dacă ar putea să-i scrie pentru a-i explica
mai bine totul, femeia răspunde negativ, acceptând o eventuală
scrisoare doar după ce ea însăşi va fi murit.

Devine clar, din acest punct, că romanul Cartea parabolelor, în
afara dorinţei declarate de a umple golurile din biografia oficială a
protagoniştilor, este o reluare nuanţată şi o reelaborare a tuturor
marilor teme şi obsesii narative ori stilistice pe care cititorii pasio-
naţi de opera lui Per Olov Enquist le cunosc deja. În primul rând, ra-
portul mereu fragil şi întotdeauna instabil dintre adevăr şi
minciună, dintre aparenţă şi esenţă, dintre iluzie şi realitate. În
egală măsură, textul cărţii e populat de personaje pe care autorul le
folosise şi în numeroase creaţii anterioare ale sale (fie piese de tea-
tru, fie bucăţi de proză). Efectul e configurarea unui uluitor mozaic
tematic şi simbolic, a cărui structură duce pe dată cu gândul la scri-
sorile în palimpsest pe care i le scria o rudă îndepărtată, Siklund,
băiatul internat într-o clinică de psihiatrie. Căci metoda lui Siklund
atunci când elaborează lungile sale misive (anume, scriind rânduri
suprapuse, fără a şterge versiunea iniţială a textului) e reluata (sim-
bolic, fără îndoială!) de Enquist însuşi în această uluitoare carte, im-
posibil de prins în vreo schemă simplificatoare ori de încadrat în
vreun tipar prestabilit. Nivelul intertextual al Cărţii parabolelor ia
naştere în acest fel pe nesimţite, de asemenea şi dimensiunea sa li-
vrescă şi simbolică, numai că trebuie să recunoaştem că, uneori, lec-
tura tinde să devină extrem de complicată pentru cititorii care nu
cunosc, fie şi parţial, universul romanesc al lui Enquist. De aici sen-

Carte străină

Parabole, dragoste şi literatură. Proza scandinavă contemporană în două ipostaze
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zaţia de vertij pe care primul contact cu acest text îl poate provoca
celor avizi exclusiv de pitorescul întâmplărilor sau de elementele
spectaculoase ale conflictului. 

În plus, autorul îşi provoacă la tot pasul cititorul să dezlege
complicatele şarade intelectuale pe care le construieşte – uneori
doar pentru a le anula el însuşi, spre final. Iar Cartea parabolelor
este, trebuie să subliniem asta, un text ce abundă în aluzii livreşti şi
în sugestii implicite de interpretare. Căci, de la Robinson Crusoe, de
Daniel Defoe, la Kim al lui Kipling şi de la invocarea numelui Căpita-
nului Nemo din proza lui Jules Verne până la docte trimiteri la Wit-
tgenstein sau Kierkegaard, romanul acesta cuprinde totul. Plus
menţionarea personajului interpretat de Jack Nicholson în pelicula
Five Easy Pieces, dar şi a Simfoniei a Opta (neterminate), a lui Jean Si-
belius, sau a melodiei Cântec de toamnă a lui Tove Jansson, aceasta
din urmă purtând, ca în filigran, sensurile (sau cel puţin unul din
sensurile!) profunde ale Cărţii parabolelor: „Poate că iubesc mai
puţin decât înainte, însă mult mai mult decât vei şti vreodată.” 

Poate că, pentru unii cititori, parabolele acestea sunt extrem
de elaborate şi chiar prea complicate în multiplele lor semnificaţii,
modul în care Enquist le construieşte ducând pe dată cu gândul la
replica unuia dintre personajele esenţiale ale acestei cărţi, Ellen,
care, la un moment dat, afirmă că naratorul, atât de intelectual şi de
retractil, dă impresia că „ocoleşte subiectul tocmai atunci când ar
trebui să meargă de-a dreptul.” Numai că toate aceste ocol(iş)uri şi
ezitări nu sunt altceva decât strategia de care Enquist avea nevoie
pentru a pregăti cititorul pentru extraordinara experienţă de lec-
tură pe care o reprezintă uluitorul capitol al patrulea, Parabola des-
pre femeia de pe podeaua de lemn fără noduri. Acolo, tânărul
personaj aflat la începutul unei lungi şi dureroase iniţieri care e, în
egală măsură, drumul vieţii, al propriei vieţi şi, deopotrivă, al vieţii
fiecărui om, descoperă dragostea, eliberându-se, astfel, de chingile
oricărei dogme ori încorsetări religioase. Şi, în egală măsură, des-
coperă calea spre revelaţia ce-l va conduce, în cele din urmă, spre
edificarea propriei opere, singura modalitate de a învinge curgerea
temporală şi de a dobândi – în măsura în care aşa ceva poate fi dat
fiinţei umane – nemurirea. Sau, dacă nu, cel puţin iluzia ei...    

*

Născut în anul 1970, la Namsos, scriitorul norvegian Carl Frode
Tiller s-a impus atenţiei publicului cititor încă de la debut, cu roma-
nul Skraninga, apărut în anul 2001. Afirmat de asemenea ca istoric
şi muzician, autorul demonstrează, în toate creaţiile sale, atât în
cele în proză (cum ar fi Bipersonar – 2003), cât şi în piesele de teatru
(precum Folkehelsa – 2009) capacitatea de a utiliza tehnici narative
convingătoare – şi uimitoare! – nu o dată inspirate de domeniul ar-
telor plastice, al discursului istoriografic sau al muzicii. Toate aces-
tea sunt mai mult decât evidente în romanul Încercuire (Innsirkling),
recompensat în 2007, imediat după apariţie, cu prestigioase dis-
tincţii literare, printre care amintim Premiul Brage şi Premiul Criti-
cii (ambele din Norvegia), dar şi cu Premiul Literar al Uniunii
Europene (care i-a fost decernat autorului în anul 2009).

Încercuire porneşte de la un pretext narativ relativ simplu, pen-
tru ca, ulterior, textul să dobândească profunzimi nebănuite. Ast-
fel, David nu-şi mai poate aminti cine este şi, pentru a fi salvat, se
face un apel, în presă, la apropiaţii săi, cărora li se cere să-i scrie scri-
sori, prin intermediul cărora să i se redea acestuia, fie şi parţial, tre-
cutul personal. Evident, pe măsură ce cele trei persoane care
răspund invitaţiei şi de care David fusese apropiat cu ani în urmă
îşi elaborează rememorările, cititorului i se oferă, deopotrivă, o ver-
siune a existenţei acestora, câtă vreme fiecare, încercând să-şi ajute
aproapele aflat în suferinţă, visează, fie şi fără să recunoască acest

lucru până la capăt, să se ajute pe sine şi să găsească, scriind, o cale
de supravieţuire, de împăcare cu trecutul, dar şi posibilitatea – şi
curajul – de a dori să-şi trăiască propriul viitor. 

Romanul este, deci, compus, din trei scrisori, Frode utilizând
perfect în această carte convenţia romanului epistolar. Prima epis-
tolă este semnată de Jon, muzician în devenire sau, cel puţin, do-
rindu-şi să devină muzician, dar înţelegând că talentul său e
îndoielnic. Prin urmare, el va părăsi formaţia din care face parte
chiar în timpul unui turneu, dar nu va avea curajul de a-i spune ade-
vărul mamei sale, cea care îşi doreşte, desigur, să-l vadă realizat din
toate punctele de vedere şi, dacă se poate, în cel mai scurt timp.
Cea de-a doua scrisoare îl are ca autor pe Arvid, tatăl vitreg al lui
David, care vede anunţul din ziar exact în momentul în care se află
el însuşi în spital, încercând să se împace cu faptul că în curând va
muri din cauza unui cancer galopant. Arvid ar dori să restabilească
relaţiile cu fiul său, să-i explice acestuia multe momente din trecut
şi să-şi găsească liniştea înaintea marii treceri. Finalmente, el reu-
şeşte să-şi recâştige credinţa în Dumnezeu, de care se simţise aban-
donat imediat după descoperirea bolii incurabile de care suferea.
Cea care expediază a treia scrisoare este Silje, fosta iubită a lui
David, acum ajunsă la vârsta mijlocie şi captivă într-o căsnicie care
nu o face deloc fericită şi din care vrea cu disperare să se elibereze,
prin divorţul pe care-l plănuieşte. 

Dincolo de anumite detalii care individualizează epistolele celor
trei, cititorul descoperă, treptat, că, de fapt, în toate e vorba, în
mare, despre aceleaşi fapte şi despre aceleaşi persoane care mar-
caseră existenţa unui mic grup de oameni. Numai că, privite din un-
ghiuri de vedere diferite, faptele par, de fiecare dată, diferite. Iar
oamenii înşişi, dau senzaţia că sunt alţii... De pildă, dacă în scrisoa-
rea lui Jon, Silje pare o figură oarecum periferică, acesta centrându-
se asupra prieteniei dintre el şi David, în textul lui Silje, elementul
central este iubirea pe care ea o trăise alături de David. Prin urmare,
cine spune adevărul sau, mai precis, care dintre cei trei autori de
scrisori reuşeşte să ofere o versiune cât mai apropiată de realitate?
E marele merit al lui Carl Tiller Frode de a-şi face cititorul să medi-
teze, aproape pe nesimţite, asupra problemelor identităţii, asupra
relaţiei întotdeauna complicate a oamenilor cu semenii lor şi a in-
certitudinii / incertitudinilor care există mereu chiar şi în cuplurile
care par a fi fericite şi unite pentru eternitate... Căci, având în faţă
romanul Încercuire, lectorul ajunge să-şi pună el însuşi o serie de în-
trebări, extrem de serioase toate. Şi care vizează, dincolo de preo-
cuparea legată de credi(ta)bilitatea vocii narative, aspectele cele
mai importante ale existenţei umane:  În ce măsură îi poţi cunoaşte
pe cei din jur? Sau, mai bine zis, în cazul în care cei din jur îţi sunt
mai mult sau mai puţin indiferenţi, în ce măsură îi poţi cunoaşte pe
cei pe care-i iubeşti? S-ar putea oare găsi posibile răspunsuri în rea-
lităţile trecutului – sau, dacă nu răspunsuri complete, măcar unele
certitudini care să rezolve problemele şi nesiguranţa prezentului?
Fără îndoială, interogaţiile acestea nu sunt noi, ele reprezentând
una din constantele literaturii de pretutindeni. Nici Carl Tiller Frode
nu e primul care se opreşte asupra lor, scriitorul norvegian ştie prea
bine asta şi nu încearcă să supraliciteze nimic, ci, poate, doar să
spargă zidurile indiferenţei cotidiene. 

Cuprinzând mai multe spaţii de desfăşurare a acţiunii şi ra-
portându-se la mai multe perioade istorice, Încercuire pare că riscă
pe alocuri să se piardă în detalii inutile şi în excesive complicaţii na-
rative (şi nu numai). Însă Carl Tiller Frode evită cu grijă aceste peri-
cole şi construieşte o naraţiune care, deşi structurată pe mai multe
planuri (ce fie se suprapun, fie se intersectează), nu devine nici o
clipă lipsită de substanţă şi nici incoerentă. Evident, autorul ur-
mează, aici, mecanismele care îl consacraseră încă din volumul de
debut, se raportează la tradiţia şi la amintirile propriei familii, şi
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alege să aducă în prim-planul romanului de faţă o combinaţie de
teme literare consacrate: identitatea, relaţia cu celălalt şi iubirea.
Sigur, substanţa nu e nouă, şi nici măcar ideea de bază a cărţii, însă
Frode transformă toate vechile teme majore ale romanului euro-
pean şi ale literaturii norvegiene, găsindu-şi, la capătul acestui ex-
periment literar, vocea proprie şi reuşind s-o şi afirme cu o
neaşteptată pregnanţă în contextul literaturii Europei contempo-
rane. 

Se vede, chiar de la prima lectură, că personajele pe care Carl
Tiller Frode le construieşte sunt nu doar marcate de trecut, ci de-a
dreptul obsedate de acesta, cu atât mai mult cu cât însăşi noţiunea
de trecut se confundă, pentru protagoniştii din Încercuire, cu imagi-
nea pe care fiecare o are despre sine şi despre ceilalţi. De aici şi ac-
centul pus pe semnificaţiile despărţirii de locurile dragi şi de fiinţele
iubite. Şi tot de aici dificultatea unei apartenenţe clar definite şi sta-
bilite odată pentru totdeauna, precum şi nevoia tuturor de a des-
coperi acel „acasă” de care au nevoie pentru a se împăca nu doar cu
trecutul, ci şi cu ei înşişi. Căci existenţa fiecărui personaj cuprinde
numeroase mistere, infidelităţi, promisiuni neonorate, goluri sau si-
tuaţii inexplicabile, astfel că urmările lui „ceea ce a fost” sunt încă
extrem de actuale pentru tot „ceea ce este” – şi, poate, şi pentru
ceea ce va fi. Deloc paradoxal, în ciuda oricărei posibile aparenţe,
majoritatea personajelor cărţii încearcă să rezolve toate dificultă-
ţile cu care se confrunta şi să umple golurile căutând mereu expli-
caţiile definitive; care, însă, după ani de zile, se vor dovedi nu
neapărat inutile, însă, în orice caz, tardive pentru a mai putea
schimba ceva – iar relaţia dintre David şi Silje, privită din perspectiva
anilor scurşi de la despărţire, nu face decât să puna o durere nouă
in locul unui gol vechi. 

Iar dacă unii dintre cei a căror existenţă e urmărita în Încercuire
se îndreaptă către domeniul muzicii sau, dimpotrivă, către cel al re-

ligiei pentru a găsi consolarea  ori soluţia pentru problemele pre-
zentului sau pentru suferinţele trecutului, aceasta nu înseamnă
decât că autorul e pe deplin conştient de provocările pe care un ase-
menea subiect i le pune în faţă, dar şi de singura posibilă rezolvare
pe care acestea o pot avea. Cartea nu devine, tocmai de aceea, o
demonstraţie de retorică, ci îşi păstrează, de la început şi până la
sfârşit, tonul meditativ şi adesea elegiac, precum şi o uimitoare ca-
pacitate de a accentua mai ales imaginile vizuale, excelent configu-
rate, de fiecare dată. 

Veritabil studiu asupra naturii iubirii, suferinţei, identităţii şi
despărţirilor de tot felul, romanul acesta, având, pe alocuri, aerul
unui text poliţist care îşi ţine cititorul cu sufletul la gură, nu cade
nici în melodramaticul lacrimogen, şi nici nu complică naraţiunea
până la punctul în care aceasta să devină prea greu de urmărit. Ci,
cu o măiestrie desprinsă parcă din arta muzicală, suprapune doar
fragmente ale liniilor narative principale, pentru a le dezvolta ulte-
rior, contrapunctic, utilizând, pe alocuri, tehnica fugii şi a compozi-
ţiei polifonice. Şi chiar dacă toate posibilele răspunsuri la întrebări
rostite sau nerostite se vor dovedi, în cele din urmă, insuficiente şi
parţiale, important este, pare a spune Carl Frode Tiller, să nu uităm
să medităm, măcar din când în cand, asupra lor.                        

CCaarrll  FFrrooddee  TTiilllleerr,,  ÎÎnncceerrccuuiirree..  TTrraadduucceerree  ddee  SSiimmoonnaa  SScchhoouutteenn,,  
CClluujj--NNaappooccaa,,  EEddiittuurraa  CCaassaa  CCăărrţţiiii  ddee  ŞŞttiiiinnţţăă,,  22001155..  

PPeerr  OOlloovv  EEnnqquuiisstt,,  CCaarrtteeaa  ppaarraabboolleelloorr..
TTrraadduucceerree  ddee  DDaanniieellaa  IIoonneessccuu,,  

CClluujj--NNaappooccaa,, EEddiittuurraa  CCaassaa  CCăărrţţiiii  ddee  ŞŞttiiiinnţţăă,,  22001155..  
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Când – cu acribia istoricului literar bine informat, dar, în ace-
lași timp, sensibil în faţa câmpului elastic, în continuă mișcare al li-
teraturii – Mircea Anghelescu a dislocat, din ampla bibliotecă a
culturii ceea ce el a numit mistificţiuni, nu putea să nu remarce fap-
tul că gestul său va înfrunta, în primul rând, vechi convingeri și pre-
judecăţi în faţa cărora niciun argument nu apare ca suficient de
convingător. Pe un alt plan, dar în situaţii similare, s-au aflat și
Eugen Negrici (mai întâi cu teza „expresivităţii involuntare”, mai apoi
cu cea a „iluziilor literaturii române”), precum și, recent, Ion Simuţ,
care reface fișierul bibliotecii literaturii noastre postbelice, consi-
derând „obiectul” acestuia ca fiind plural. Doar că e bine să obser-
văm că apele se tulbură de la sine, iar receptivitatea unora, tradusă
ca alt tip de lectură, nu este chiar o vină capitală...

Din fericire, disocierile lui Mircea Anghelescu au fost primite
cu interes, noţiunea pe care a lansat-o a început să circule, sensul
recuperator al demersului respectiv a fost acceptat, astfel încât rea-
litatea contrasă conceptual a fost recunoscută ca atare. De fapt, teo-
ria literară pregătise, într-un fel, terenul (motiv pentru care nici
formulările lui Negrici nu mai apar, acum, ca supralicitări nepro-
ductive), din moment ce literatura a devenit sinonimă cu ficţiunea,
iar mistificarea e previzibilă până și în „codul autobiografic”, ine-
rentă, deci, și formei „pure” a jurnalului. De aceea, Mircea Anghe-
lescu poate radicaliza, oferind și suficiente exemple în cartea sa:
„Prin operaţiuni delicate și dovedind o întinsă cunoaștere a domeniului
în care își plasează «creaţia» și nu mai puţin printr-un real talent, fie și
numai de imitator, dar unul de geniu, falsificatorul din spaţiul literatu-
rii forţează intrarea în lume autorilor de texte literare […]. Bucla se în-
cheie aici și mistificările nu-și mai ating scopul, pentru că
«mistificţiunile” devin un gen literar, nu mai este nevoie ca ele să păcă-
lească pe cititor printr-un detaliu al paratextului, o asumare ilegitimă
a textului ș.a. Totul este literatură!”.

Dar cu acest transfer de ultimă instanţă („Totul este litera-
tură!”), Mircea Anghelescu atinge acel necesar moment al unei în-
chideri care se deschide (cu spusa lui Noica). De fapt, întregul său
demers, excelent instrumentat, devine, cum însuși mărturisește, o
„meditaţie asupra esenţei literaturii, care este și realitate, și invenţie”,
mizând pe trei direcţii de analiză: tehnica textuală, nivelul lecturii și
– pe axă de urgenţă – valorizarea. Cercetarea devine stimulativă, fi-
indcă inventivitatea se declină ca varietate aproape inepuizabilă;
abordarea „tehnică” a scriiturii de către autor pare a nu avea limite;
interpretarea prin lectură induce și ea posibilitatea unui text mu-
tant; pragurile canonice sunt, la rândul lor, mereu ezitante. În con-
secinţă, receptiv și la excursurile teoretice de pe alte meridiane,
istoricul literar știe că, dincolo de amploarea propriei investigaţii,
problematica este ab initio larg extinsă, iar departajările pot fi ini-
ţiate ca exerciţiu mereu excedentar, persistenţa unor verdicte poate
fi clătinată, alte revendicări sunt întotdeauna de prevăzut. De pildă,
Mircea Anghelescu aduce în discuţie cazul „necrologului” lui Ștefan
cel Mare, al cărui statut ni se înfăţișează, astăzi, prin atribuire co-
rectă și printr-o altă datare decât cele induse iniţial, ca un „fals care
nu e fals”, mai mult chiar, ca „document” integrabil pe deplin istoriei
culturii naţionale, din moment ce, prin prezenţa sa, începuturile
„epocii romantice în general trebuie împinse mai înapoi”, înspre ultima
parte a veacului al 18-lea. Sau, într-un alt caz, mai aproape de zilele
noastre, mult discutata ”invenţie” a lui Octav Minar (scrisori trimise

de Eminescu Veronicăi Micle) s-a dovedit a fi, măcar parţial, la des-
coperirea câtorva misive în original, ea însăși o „invenţie” (e adevă-
rat, nici Octav Minar nu făcuse „proba documentului”).

Sunt și acestea argumente în plus că planșa care ne este ofe-
rită, larg și convingător ilustrată, predominând „întâmplări” ale li-
teraturii române, se înscrie ca un gest semnificativ de participare
nemijlocită „la conturarea și la limpezirea lumii literare într-un anumit
moment”, dat fiind că mistificările „deţin o semnificaţie ce trebuie des-
cifrată” mai atent de-acum înainte și, oricum, în absenţa ideilor pre-
concepute. Deloc puţine, alte și alte straturi ale intenţionalităţii,
cauzale sau din zona efectelor, sunt de prevăzut, odată cu unele ne-
cesare raportări la tensiunile ludicului (deja stratificate prin psiha-
naliză), la accente ale „malpraxisului”, adică la inadecvările grave
ale lecturii, la direcţionarea farsei sau a glumei, la discordanţele din-
tre cauză și efect, la calitatea a ceea ce numim acum intertextuali-
tate, la renuanţările în ordine politică sau ideologică (unele de
natura „corectitudinii politice”), chiar la supunerea în faţa unor di-
zarmonice tendinţe ale economiei de piaţă. Putem deja înregistra,
în ultimul timp, apariţia unor noi segmente și forme atașabile mis-
tificţiunilor. Mircea Anghelescu menţionează, bunăoară, interesul
pentru dedicaţii/autografe, pentru note, adnotări, bilete etc., în
cazul cărora – colecţionabile fiind – uneori primează valoarea co-
mercială. Necesară este și reevaluarea paraliteraturii, astăzi mai
abundentă ca niciodată, unde excesele depășesc tehnicitatea (pre-
luarea tiparelor, aglutinarea stereotipiilor și clișeelor, textualizarea
„primitivă” și vulgară, imaginile delabrate grotesc ș.a.m.d.), pentru
a intra pe teritoriul nefast al efectului visceral, al maladivului situat
pe paliere joase, reprelucrarea – prin tehnicile istoriei contrafac-
tuale – a istoriei, supradimensionarea fantastică a morbidului. To-
todată, pe o altă scală, paraliteratura însumează și scrieri descinse
din edulcorări romantice eșuate în sentimentalism desuet. Și alte
mutaţii devin posibile: parodia se poate înfăţișa fie ca act critic,
transcriind clișee în termeni excesivi, subliniind infirmităţi textuale
(și nu numai), dar poate fi și o șarjă cordială, o polemică amicală.
Antologiile de maxime, de „cuvinte ale înţelepciunii” (Th. Simens-
chy) rescriu sintagma/propoziţia prin abordare explicativă (așa a
procedat, de pildă, Tudor Vianu) sau le prelungesc în alte registre, în
care înţelesul captiv este pretext pentru un spaţiu complementar,
detașabil sub semnul unor idei care valorizează un alt tip de origi-
nalitate a gândirii (cazul frazărilor lui Nietzsche din Maxime comen-
tate de Nicolae Breban).

Cu ultimele trei exemple (parodia ca șarjă amicală și cele două
direcţii de abordare a maximei) nu ne îndepărtăm, totuși, de tra-
seul consacrat al actului cultural și, cu atât mai puţin, de cel literar.
Alta este, însă situaţia când vorbim despre teatru unde tendinţa cu
exces de vizibilitate este aceea de a rescrie, „adapta”, „actualiza”
până la nerecunoaștere întreaga bibliotecă a dramaturgiei univer-
sale ori de a oferi ca text improvizări ce se doresc còpii ale cotidia-
nului. Orice festival de teatru, fie el local sau internaţional, se dezice
tocmai de teatru, semnându-și apartenenţa totală la industria en-
tertainmentului, definită oarecum eufemistic de Adorno drept „cul-
tură de masă”: preluând spectaculosul ieftin, venind dinspre
teritoriile facile ale recreării, ale distractivului, cu linii de acces ime-
diat și pe straturi care nu necesită alt efort decâr cel vizual sau au-
ditiv, industria divertismentului (nu neglijăm „câștigurile” pe alte

Mircea Braga
Galeria mistificţiunilor (1)

Biblioteca și  irealismul realită,ii



74 3 / 2017

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

planuri...) se simte exponenţială sub eticheta de „artă”.
În universul literaturii, mistificţiunile își asumă o impredicti-

bilă și inepuizabilă regie a dispersiei, prezente fiind pe toate seg-
mentele piramidale ale canonului și chiar pe ale subsolului acestuia.
Dacă putem măcar încerca a le constata și a le descrie, categorialul
se va opri de fiecare dată în puncte deja cunoscute (apocriful, pa-
rodia, hipertextul, imitaţia, plagiatul și falsul etc.), întrucât „cazul”
există doar la modul individual. Neclarităţile încep de la constituirea
și funcţia unităţii, pentru a sfârși în recalibrarea contextuală, regu-
lile, ca și formele, pot fi de fiecare dată altele, ţinta, instrumentul și
consecinţele desprinzându-se dintr-o logică „particulară” și subver-
sivă, de obicei ridicând o aparenţă la rang de adevăr constitutiv. Do-
meniul pare a nu cunoaște norma decât în regimul aproximărilor
prin apropieri și aproprieri menţinute întotdeauna lângă, nu în in-
teriorul unei definiri prestabilite. Ca atare, nu credem că mistifi-
cţiunea poate fi considerată ca raportabilă la un „gen” literar cu
oarecare aderenţă la rigori normative: între holistic și secvenţial,
mistificţionalul (iată și un derivat!) este un puls, un curent interior
care nu cunoaște diferenţa dintre parte și întreg, fiindcă de fiecare
dată întregul său este partea.

Ca orice geografie care se respectă, și geografia literaturii a
avut, își are și va mai avea petele sale albe. Mircea Anghelescu este
unul dintre acei navigatori care intuiesc unde și când să se oprească
pentru a cartografia insule și teritorii poate bănuite, dar deloc sau
aproape deloc explorate. Surprizele vor fi, însă, cum am spus deja,
oricând posibile, uneori și sub forma unor texte care rămân de ne-
înţeles prin inutilitatea lor. Dacă practica nu blochează revenirea
scriitorului asupra unei scrieri care a fost odată oferită lecturii, cu
scopul de a forţa, printr-o nouă ediţie, o altă altitudine valorică (gest
când eșuat, când reușit; dar aceasta e o altă chestiune), inexplicabil
este faptul de a republica un text, prin autocenzură severă, cu sco-
pul de a-l... nega. Un exemplu nefericit îl reprezintă „aventura”
Schimbării la faţă a României a lui Emil Cioran, cu un moment a cărui
logică devine absurd impenetrabilă. Prima ediţie a eseului a apărut
în 1936, cea de a doua, identică, în 1941, iar a treia în 1990 care,
după apostila severă a editurii („Prezenta ediţie este singura versiune
acreditată”), cuprinde și ciudata notă alcătuită (adică semnată – vom
reveni asupra acestei aparente tautologii) de autor: „Am scris aceste
divagaţii în 1935-36, la 24 de ani, cu pasiune și orgoliu. Din tot ce-am pu-
blicat în românește și franţuzește, acest text este poate cel mai pasio-
nat și în același timp îmi este cel mai străin. Nu mă regăsesc în el, deși
îmi pare evidentă prezenţa isteriei mele de atunci. Am crezut de dato-
ria mea să suprim câteva pagini pretenţioase și stupide. Această ediţie
este definitivă. Nimeni nu are dreptul să o modifice”.

Ce putem înţelege de aici? Mai întâi, faptul că Emil Cioran s-a
îndepărtat de acest text până la a-i fi „cel mai străin”, situaţie într-un
fel firească din moment ce parcursul creaţiei sale a însemnat evo-
luţie, nu fără evidente schimbări de paradigmă a gândirii și a tex-
tualizării. Dar deși nu se mai regăsește în vechiul text (nu-l mai
reprezintă) și se dezice de „isteria […] de atunci”, Cioran nu-și mai
poate modifica nici istoria personală, nici pe cea a creaţiei supri-
mând „câteva pagini pretenţioase și stupide”. De altfel, se deduce sim-
plu că nici textul zis „definitiv” nu-l reprezintă pe Cioran cel din data
de 22 februarie 1990 când redactează respectiva notă, în pofida su-
primărilor efectuate, iar faţă de autorul din 1939 și 1941 comite un
fals, cenzurându-i opiniile, atitudinea și stilistica. Deci despre care
Cioran vorbim? Despre unul „revizuit” par lui même”, la modul inutil
și mistificator? Fiindcă niciun istoric al epocii, fie acesta și numai
unul al gândirii și al literaturii, nu va putea convoca textul „definitiv”
decât dacă va urmări el însuși comiterea unui fals faţă de un adevăr
ce nu poate fi nici măcar răstălmăcit. Putem bănui ceva din impul-
sul lui Cioran de a trece în registrul „isteriei” tinereţii gesticulaţia de

odinioară, dar acesta nu va putea schimba istoria, cum nu vor putea
să o facă nici cei care, astăzi, consideră scrisul câtorva articole (de
către Eliade sau Noica), a unor eseuri (de către Cioran ori Vulcă-
nescu) și a unor cărţi (Vintilă Horia) ca parte criminală mult mai vi-
novată decât „scriitura” (asigurată prin instrumentarul „stilistic” al
închisorilor, lagărelor și suprimărilor efective de vieţi) celor veniţi
pe tancurile sovietice pentru a conferi (au și reușit) o altă faţă Ro-
mâniei.

Doar că și o altă întrebare rămâne, poate, fără răspuns: Oare
chiar Cioran a iniţiat mistificarea sau a dat curs unor sugestii venite,
eventual, pe varii canale, „amicale” ori cu altă coloratură? Oricum
am privi lucrurile, senzaţia care persistă este cea a concesiei. Dar
de ce și în faţa a ce sau a cui? Cenzura nu mai exista cu adevărat, în-
trucât în perioada respectivă au putut fi reeditate cărţile doctrinare
ale Legiunii, iar în 1993 Editura Pacifica publica, în traducere, Mein
Kampf a lui Hitler, însoţită de un Cuvânt al editorului care justifica –
pe o jumătate de pagină – apariţia volumului ca necesitate de a în-
frunta răul prin cunoașterea lui. Chiar în alte situaţii (cum a fost de-
tenţia fratelui său, condamnat pentru activitate legionară), filozoful
nu a făcut concesii de natură politică-ideologică, nici nu și-a renegat
scrierile, fapt de care am putut lua act și personal. În 1987, publica-
sem, în „Cahiers roumains d’études littéraires”, un eseu comparativ
Cioran-Vulcănescu (prima parte fiind consacrată unui amplu co-
mentariu asupra Schimbării la faţă a României), despre apariţia că-
ruia îl informaseră doi cunoscuţi comuni cu ocazia unei întâlniri la
Paris. La solicitarea sa, i l-am trimis atât în versiunea în limba ro-
mână, cât și în cea în limba franceză. La puţin timp, i-a transmis fra-
telui său, Aurel Cioran, iritarea, indignarea în faţa faptului că unele
aserţiuni din cartea sa, radicale sub diferite unghiuri, fuseseră în-
soţite de rezerve. Cum, în același an, după apariţia în revistă, publi-
casem eseul și într-un volum la Editura Dacia, Adrian Marino
semnala în cronica sa „de idei literare” textul nostru ca prima în-
cercare, după 1947, de a readuce în atenţie o scriere aflată printre
primele în listele de interzicere a cărţilor „ostile regimului”. Or, Ma-
rino cunoștea bine „tehnica” ciudată, dar frecvent utilizată, prin
care scrieri „dificile” erau repuse în discuţie detașându-te de ideile
indezirabile, aceasta făcând, totuși, posibilă reproducerea lor. La ru-
găminte mea, Relu Cioran i-a transmis filozofului și comentariul lui
Marino, comunicându-ne apoi că acesta rămâne ferm pe poziţia de
a nu subscrie la niciun fel de obiecţii. De ce, deci, „concesia” din
1990, când unele din pasajele semnalate de noi ca excesive sau mult
prea radicale au fost eliminate „definitiv”, cum am putut citi? Și, mai
ales, cui prodest?

Automistificarea din episodul „singurei versiuni autorizate” a
Schimbării la faţă a României ni se înfăţișează ca naivă atât ca efi-
cienţă imediată (cum poţi interzice, astăzi, accesul la o carte apă-
rută în urmă cu cinci decenii?), cât și ca tentativă de a reface un
aliniament istoricizat (cum poate fi creditată o realitate a anului
1939 printr-un document „purificat” în anul 1990 prin restructura-
rea controlului ideatic la nivelul acestuia?). E adevărat, în unele co-
mentarii ulterioare a fost respectată cerinţa filozofului, prelungind
mistificarea aflată nu foarte departe și de un soi aparte de utilizare
a resurselor unei istorii contrafactuale, adică de ficţiune. Ar fi și
acesta un motiv în plus de a plasa actul respectiv într-o zonă unde
e de întâlnit și suportul unei inabilităţi candide, poate nu prea de-
parte, însă, de presimţirea apariţiei unui context ostil, ceea ce vrea
să însemne dincolo de o judecată intelectuală echilibrată. Sau: pre-
fera Cioran automistificarea unei posibile mistificări „dinafară” în
forme agresiv-premeditate? Fiindcă acestea n-au întârziat, în ma-
niera unui val de mistificări și falsuri care au atins întregul câmp al
culturii.
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11..  PPuubblliicciissttiiccaa  ddiinn  mmaarrssuuppiiuull  ccuuvviinntteelloorr  ddee  ppooeett. Chiar
dacă a debutat editorial tardiv ca poet, scriind versuri de un ex-
presionism crezut de unii vetust, Andrei Ileni îşi poate spune as-
tăzi că este un autor productiv. La volumele de poezie publicate,
el adaugă acum o parte din paginile sale de publicistică, Maşina
de scrib (Sibiu, 2017), texte publicate constant de ziarul Tribuna
din Sibiu.

Girat la începuturile sale în poezie de Ştefan Aug. Doi-
naş sau Mircea Ivănescu, de Ion Mircea sau Dinu Flămînd, au-
torul a scris şi scrie proză publicistică pe speze proprii, aşa cum
o dovedeşte antologia de texte concepute între 1999 şi 2005.
Vom spune încă de la început că Andrei Ileni nu-l lasă pe poetul
sau juristul din el în vestibulul gazetăriei pe care o practică, dim-
potrivă, avem de-a face cu o publicistică elevată înţesată de li-
rism, construită pe o logică a dreptăţii sociale şi individuale, una
în care – dincolo de temele efemere abordate – metaforele şi
alte figuri de stil dau textului său viaţă lungă, altfel spus, îl fac
să scape cumva de sub apăsarea timpului. El îşi numeşte de alt-
fel textele publicistice, glumind serios, ca fiind „poeme jurna-
listice”. La care am adăuga numaidecît aura culturală a mai
fiecărui text, ironia fină şi usturătoare, ca să nu spun batjocura
subtil-agresivă, apoi o anumită artă a portretului pe care o de-
gajă analizele sale îndeosebi politice, dar nu numai. „Cuvintele,
spunea nu demult Andrei Ileni, deci orice există şi se multiplică,
la vârsta copilăriei din marsupiul vorbelor, nu mai au vârstă”.

Din marsupiul vorbelor sale, aşadar, poetul şi gazetarul
scot acum vocabule după vocabule şi le situează într-o nouă
contextură, propoziţii pe care le înlănţuie de data aceasta sub
forma mai lumească a textelor publicistice. Portretelor simbo-
lice din cuvinte, conţinute de poezia autorului, le ia locul acum
portretele de cuvinte ale unui om al cetăţii, care rosteşte în
agora, cu mansuetudine, un discurs de dezaprobare şi protest,
dar şi de adeziune la anumite valori, atunci cînd e cazul. Chiar
aşa, articolele sale sunt uneori, prin laconismul lor, note de pro-
test adresate foştilor noştri preşedinţi de ţară şi guvernanţilor,
atinşi de prefăcătorie şi parvenitism, indolenţi faţă de nevoile
concrete ale celor ce i-au ajutat să se cocoaţe în arborele pute-
rii. Departe de conformismul pompieresc sau de academismul
ieftin, suficient sieşi, existînd cu obstinaţie în ariergarda modei
poetice, dar scriind o poezie deschisă receptării actuale, una,
cum s-a spus, a straneităţii provocatoare (Dumitru Chioaru) şi a
calofiliei, Andrei Ileni este totodată şi un gazetar cu nerv poetic,
dar nu nervos, un autor care dispreţuieşte inflaţia lexicală sau
pletora semantică, un publicist pliat pe temele acute ale reali-
tăţii politice şi socio-culturale de la noi, în fine, un scriitor care
are ştiinţa unui contract de comunicare subtil şi eficient cu

măria sa cititorul. O formă de diarism, publicistica lui Andrei
Ileni este, prin mecanismul de producere şi prin marca stilistică,
una aproape eminamente culturală.  

În filipicile sale din Maşina de scrib, un titlu voit oximo-
ronic (nu cred că s-a schimbat ceva în înzestrarea mai vechilor
sau modernilor scribi, chiar dacă azi există un aşa-numit scri-
bofon, aparat electronic care efectuează scrierea prin telefon),
în textele sale deci, mai cu seamă în cele cu trăsături de pamflet,
Andrei Ileni e revoltat de avariţia babelică şi de cupiditatea pu-
ternicilor cabotini ai zilei, mereu atenţi doar la punga şi contu-
rile lor bancare, dar e interesat totodată de starea de marasm
şi de colaps moral al României, de oblomovismul românilor, de
miticismul din ţara lui Gulliver, de dimensiunea morală a min-
ciunii, mai ales în politică, un subiect despre care, dacă e să tri-
mitem la o referinţă, Hannah Arendt a scris adevăruri
memorabile. După cum îl incită şi tăcerea oamenilor politici, cei
ce transformă democraţia cuvintelor, cum frumos defineşte poe-
tul tăcerea, într-o dictatură a limbajului de lemn sau poliester,
personaje pentru care complicitatea şi vinovăţia sunt erijate în
virtutea victoriei asupra cetăţenilor turmentaţi.

Lucid şi realist, verbul gazetarului are o tăietură pre-
cisă şi poetică deopotrivă, loveşte pieziş, dar oferă totodată şi
un fel de prim ajutor celui lezat. Scrisul său are vigoare logică şi
face din metaforă şi ironie o lance cu două vîrfuri. Ori de cîte ori
constată incongruenţe sau erori impardonabile susţinute de
„documentele oficiale” care apar în spaţiul public, Andrei Ileni
nu pregetă o clipă în a amenda orice „strategie cu parfum de
demagogie”. Într-un serial chiar aşa intitulat, scris la sfîrşitul mi-
leniului trecut (v. p. 26 ş. u.), el pune mai întîi sub lupă critică
„îndrumarea multilateral poetică” a premierului de atunci, Radu
Vasile, în elaborarea unei Strategii Naţionale pentru Dezvoltare
Durabilă, pentru ca apoi să dea în vileag zaţul comunist sau
„gîndirea vîrcolacă” a opţiunilor unui guvern care este „în
bernă”, a cărui mentalitate strategică semăna cu copia uneia
elaborată în 1989. România este, cum ştim şi cum simţim, ţara
tuturor posibilităţilor, un spaţiu al corupţiei mai întîi „europe-
nizate” (v. pp. 63-66), apoi perfecţionate prin mecanisme ne-
aoşe,  o ţară în care democraţia are îngroşate nuanţe totalitare,
cu scene insolite dintr-o dramaturgie cotidiană dată cu „pudră
de talkcioc”.

Apelînd la o comparaţie demnă de o libaţie simbolică,
Andrei Ileni spune într-un interviu: „Uite ce s-a întâmplat – şi se
petrece, în continuare: te apuci să compui o poesie şi îţi dai
seama că eşti dopul de plută. E mai firesc să-ţi astupi cuvintele,

Ion Dur
Un poet şi un comunicator

Ciorne și zile
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la vârsta mea – fără perspective încrucişate sau de falsă con-
templaţie – şi să îţi dai seama că eşti un dop. E mai firesc să-ţi as-
tupi cuvintele decât să-ţi destupi vorbele în lipsa băutorilor de
cuvinte.” Da, poetul, dopul de plută, astupă cu viclenie cuvintele
după ce a pus în carafa lor licoarea sensurilor absconse, lăsîndu-
l apoi pe posibilul cititor, după macerare, să destupe şi să des-
cifreze gîndul poetic şi tîlcul naraţiunii din textul publicistic. Aici,
în paginile de proză publicistică, asemănătoare unor racursiuri,
Andrei Ileni renunţă mai de tot la ermetismul său lingvistic, la
manierismul care dă marca sa stilistică în poezie, abordînd într-
un stil quasifamiliar temele grave ale agendei zilei de azi şi de
mîine.

În multe din textele ce alcătuiesc Maşina de scrib e
aproape obsedantă tema patriotismului la români. Discursul cu
o atare culoare i se pare gazetarului că este, de cele mai multe
ori, inconsistent. Un sentiment care izvorăşte uneori din natura
noastră de cîrcotaşi, o inconsistenţă „desuetă şi duios motivată
printr-o moştenire genetică” (v. pp. 15-16 ).  Ca să avem pricini
pentru a ne bate cu pumnu-n piept şi a declama originile noas-
tre testamentare, bîrfim şi suspectăm pînă şi data naşterii, atît
de mult ţinem la adevărurile aşa-zis irefutabile. Riscăm astfel
să fim „vlăguiţi de idei patriotarde, dar afînăm un «parazita-
rism» naţionalist în detrimentul faptelor împlinite (fie ele de
sorginte istorică, fie de congruenţă ideologică” (ibidem). După
care diaristul continuă pe un ton culturnic-băşcălios, căci in-
consistenţa, spune el, este aşa de grande încît „ne-a crescut – şi
sper că este doar un moment involutiv – pălăria cu borurile că-
zute înspre umbra deciziilor din spatele personajelor feniciene
de apartenenţă NATO” (ibidem). 

Chiar şi incompetenţa este, după Ileni, de natură pa-
triotardă ori făţiş naţionalistă, numai că aceasta nu poate fi în
armonie şi nici nu poate coabita social cu balanţa echilibrului
moral-istoric (v. passim în „Transilvania – fals tratat de autono-
mie”, pp. 17-18). Rostea gazetarul acest adevăr pe vremea cînd
preşedinte era Emil Constantinescu, „epocă” nescutită, nici ea,
de gesturile sinucigaşe ale politicienilor incompetenţi şi ale
«managerilor» politichiei noastre, personaje „troglodite prin fal-
sele memorii istorice şi neputincioase să-şi exprime genetica
patriotic-cetăţenească” faţă de România. Este în fond vorba de
o incompetenţă de la vîrf în jos „bine organizată”, pentru a fo-
losi o formulare a sociologului D. Gusti, una care face casă bună
cu impostura, în care includem, cioranian vorbind, şi pe cea lin-
gvistică, poate cea mai periculoasă şi mai cangrenată dintre
toate. Să nu uităm însă că în spatele fiecărui incompetent – şi
vorbim aici de posturi şi funcţii cu ţesuturi adipoase de-o palmă
– stă la pîndă o hatéria gata oricînd să iasă din vizuină şi să sfî-
şie dacă a intervenit cineva în ruleta rusească a sebinecuvine-
smului de partid.

Şi tot în insectarul său ideo-logic, autorul prinde şi flu-
turele traseismului politic, muncă (dez)„onorabilă” şi conforta-
bilă, atitudine des întîlnită la cei care au preschimbat noţiunea
de proletariat cu aceea de profitariat (echivalenţa vine de la Pan-
drea, eminentul jurist, memorialist şi eseist), membrii de par-
tid „talentaţi”, unii dintre ei chiar şi tari în taţi. Aceste „divorţuri
convenţionale” sau „căsătorii de convenienţă”, care sfidează „lo-
gica electoratului”, partizanatul şi clar-obscurul altor adevăruri
de partid, ascultă doar de legea înşelătoriei pe faţă a propriului
alegător. Referindu-se în acest sens la ruptura din cadrul de-

acum defunctului PNŢCD, petrecută la sfîrşitul anilor ’90, Andrei
Ileni observa în acel moment că e nefiresc „ca un «copil politic»
crescut în pampersul binevoitor şi împăciuitor al lui Dan Diaco-
nescu să-şi abandoneze scutecele la prima criză de adolescenţă
politică” (p. 15). Pentru ca în teritoriu – şi orice partid are grosul
aparatului şi al alegătorilor în altă parte decît în capitală – să fie
un spaţiu deschis în care continuă după mecanismul cerere-
ofertă, „în jurul altarului partinic, căsătoriile dintre transfugi şi
simandicoşi de nuanţă darwinistă, dintre sateliţii unui aspru
apus şi cometele de moment, fie el căzătoare înspre stînga ori
înspre dreapta. Numai că luna de miere a rebelilor se poate în-
cheia printr-un nou divorţ de convenienţă” (p. 15).  

Autoflagelarea din lirica autorului, o trăsătură frec-
ventă în multe poeme, s-a travestit în gazetărie, în Maşina de
scrib, într-o atitudine de exorcism benign, lucru observabil şi
într-un interviu luat de Mircea Biţu pentru Tribuna, pe cînd poe-
tul împlinea o venerabilă vîrstă. Se poate spune că Andrei Ileni
scrie astfel şi despre sine în acest select amalgam social, politic
şi cultural, căci încărcătura poetică a textelor, metaforele inspi-
rate şi alte strategii stilistice cu care-şi ornează comentariile,
miza sa pe o receptare a mesajului de la pragul mediu în sus,
sarcasmul amestecat cu o bonomie jovială, trimiterile culturale
şi istorice din texte, umorul discret şi suveica ironiei, toate aces-
tea dau seama de un eu publicistic, în fapt alter-egoul eului poe-
tic al autorului.

Cu nostalgia performanţei, Andrei Ileni vorbeşte nu o
dată, cu sagacitate, despre rosturile culturii româneşti, despre
sincopele ei, ca şi despre sincronizarea acesteia cu bursa de va-
lori europene. Constatările sale sunt aproape de fiecare dată
amare, căci, încă la sfîrşitul mileniului spunea asta, „rămînem
trişti pe traseul mocăniţei româneşti, în timp ce expresul cultu-
rii europene a schimbat macazul. Şi mă tem că nu avem prea
multe şanse să adaptăm vagonul de marfă (NATO) celui de că-
lători aflaţi în saloanele din vagonul culturii româneşti, tras pe
linie moartă” (p. 23). NATO şi Uniunea Europeană sunt de altfel
des invocate în comentariile gazetarului, cea din urmă mai cu
seamă pentru imperfecţiunile sale democratice sau de organi-
zare. Nu doar ţările avansate, ci şi cele care au ieşit de sub do-
minaţia totalitară de puţine decenii reclamă nu atît o
reinterpretare teoretică a democraţiei, cum spunea filosoful ita-
lian Giovanni Sartori, cît şi o perfecţionare a mecanismului con-
cret al acesteia. 

În ultima secţiune a cărţii, „Contr’a’rgumente”, raţio-
namentele jurnalistului sunt ale unui observator scrupulos al
politicii internaţionale şi al preeminenţei acesteia, cel puţin
moral, în raport cu spectacolul politicii româneşti, demn de aria
calomniei din opera bufă Bărbierul din Sevilla a lui Rossini. E
atent la morala politicii, mai exact la lipsa de morală a politicu-
lui, urmăreşte ceea ce s-a întîmplat şi se întîmplă în Rusia, în
Franţa, în Irak sau în Germania, comentează paralelogramul de
forţe nu doar politice ale Europei, după cum e interesat şi de
„diferenţele de fus orar ale democraţiei” (v. pp. 60-62), de mean-
drele politicii din Occidentul îndepărtat. Multe texte sunt pliate
pe scene din, să spunem aşa, insomnia puterii nu doar a lui
Putin, personaj la care revine des şi în care găseşte figura unui
„dictator genetic”, un „cyborg ideologic” al fostului imperiu rus.
Putin, spune Andrei Ileni, „a rupt alianţa universală dintre Puş-
kin şi Tolstoi, prin modulele serviciilor secrete, federalizate prin



3 / 2017 77

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

«ecumenicul» decret de la Kremlin prin care s-a instaurat auto-
ritarismul” (v. pp. 76 ş. u.).

De apostroful critic al lui Andrei Ileni nu scapă, atunci
cînd e cazul, nici colegii de breaslă sau patronii media, dar acuză
şi indiferenţa cititorului de presă faţă de orice manoperă poli-
tică sau în raport cu orchestraţia ideatică a ziaristicii. Iar dacă e
vorba de un model de gazetar, el e aflat cred în Eminescu, din
care face apel la citate-pretext pentru analizele sale.

Jurnalist „fără căpătîi politic”, cum singur mărturiseşte,
atent însă la meteorologia politicii, la felonia, turpitudinile şi ve-
nalitatea politicienilor, gazetarul Ileni nu plăteşte însă niciun tri-
but ideologic nici în dreapta, nici în stînga, el e mai degrabă un
ponderat extremist de centru, pentru a-l cita pe Radu Cosaşu,
după cum nu slăbeşte deloc nici tensiunea stilistică a arcului
său publicistic, situîndu-şi existenţa ca gazetar între verb şi ad-
jectivul zilnic. În toate tabletele sale, cu titluri în care sensul e pe
dedesubt şi în care coabitează aluzia subtilă şi umorul inteligent,
ziaristul are libertate de expresie deplină, juisează în nuntirea
sa cu înţelesurile ţinute cu grijă în marsupiul cuvintelor, numai
muza să nu-l părăsească şi spuza de pe turta cuvintelor să fie tot
caldă.

Ne-am întrebat, nu o dată, ce înseamnă azi opiniile din
Maşina de scrib, azi cînd ne despart ani buni de vremea în care
au apărut textele antologiei de faţă. Dacă dăm crezare celor ce
afirmă că adevărul presei durează douăzeci şi patru de ore, con-
statăm că articolele gazetarului Ileni se sprijină solid pe un ade-
văr rezonabil contextual, ele constituie o şarjă de opinii frumoase
pentru zilele de atunci, avînd astfel, poate mai presus de orice,
şi o miză literară care asigură longevitate textului, căci păs-
trează inevitabil, alături de caracterul de document al textului,
şi urmele unei percepţii estetice care transgresează nexul cau-
zal specific elaborării.

Andrei Ileni este un comentator de cursă lungă, una al-
cătuită însă din victorii obţinute din aproape-n aproape, ca un
alergător pe suta de metri. De întindere relativ mică, întocmai
ca nişte tablete de poet, lucide în argumentări şi fără vocabule
de prisos, dezvoltînd laconic-literar ideea dintr-un titlu cu dibă-
cie poetică ales, textele autorului îţi dau senzaţia puternică a lu-
crului făcut de un meseriaş priceput, unul de elită.  

22.. IImmppoossttuurraa  lliinnggvviissttiiccăă.. A trecut cam neobservată car-
tea universitarului Dumitru Borţun, Mareea neagră: limba ro-
mână sub asediu. Greşeli de exprimare în mass media din România
(Ed. Tritonic, 2015). 

Cu bibliografie la zi, mai puţin John Austin (?!), volumul
este alcătuit din trei secţiuni şi un Epilog. După o introducere
de vreo patruzeci de pagini, profesorul vînează mai întîi greşe-
lile (gramaticale, semantice, sintactice şi stilistice) din presa de
limbă română (2006-2014), apoi nu iartă nici pe cele comise de
personalităţi publice în discursurile lor mediatizate. Asupra tu-
turor acestora se varsă şi revarsă mareea neagră, adică indife-
renţa, ignoranţa şi dispreţul faţă de limba română, stăpîna
noastră, cum bine zicea Eminescu.

E deopotrivă avantaj şi dezavantaj să vorbeşti despre
cartea unei personalităţi extrem de cunoscute în branşa aşa-
numită a ştiinţelor comunicării. Să vorbeşti şi să comunici ceva
cu sens. Nu e atît o cercetare despre limba română, cît este una
despre limbajul presei, despre întrebuinţarea lui. Altfel spus, e o

carte de pragmatică, în care interesul cade pe relaţia dintre
semne, sau cuvinte, şi utilizatorii lor. În discursul public, e im-
portant ce spui, dar şi mai important este cum spui, adică modul
rostirii. În plus, prin comunicare, noi spunem mult mai mult
decît spunem gramatical, comunicarea fiind scriere şi vorbire
cu valoare adăugată. Iar ca să faci acest lucru îţi trebuie ştiinţa
limbii şi a limbajului în care te exprimi.

Sunt fericit că Dumitru Borţun nu mă citează în această
carte. Nu ca sursă bibliografică, asta nu m-ar supăra dacă ar fi
făcut-o, ci ca sursă de deformare a limbajului. Nu pretind că n-
am comis vreo greşeală de exprimare în discursul meu public,
cu toate că îmi supraveghez cu grijă exprimarea orală şi scrisă. 

Greşelile recoltate de autor l-au interesat nu doar pen-
tru că ele distorsionează mesajul transmis, ci şi pentru că spun
ceva despre emiţător: nivelul lui de instruire, tipul de cultură asi-
milată, statutul socio-profesional, respectul faţă de sine, inteli-
genţa şi imaginaţia lingvistică. Fără să ignorăm că asemenea
atitudini maschează o condamnabilă indiferenţă faţă de limba
maternă, care este totodată şi o limbă naţională.

Pe un ton ba ardelenesc, ba regăţean, autorul ne în-
deamnă să ne întoarcem la Confucius şi la Maiorescu. De la cel
dintîi a pornit în lume teoria bine închegată a denumirilor co-
recte, sintagmă cu o carieră impresionantă pînă azi, iar de la cri-
ticul român am moştenit agerimea lingvistică şi oprobriul faţă
de beţia de cuvinte. O societate bolnavă, nu doar moral, ci şi co-
municaţional, este una înapoiată. Iar succesul în muncă, spune
un filosof ca J. Habermas, e inevitabil condiţionat de succesul,
de sporul în comunicare. Folosirea greşită a limbii, mai exact a
unui limbaj maladiv afectează nu atît opinia exprimată, cît ju-
decata de valoare, chiar dacă presa nu face decît rareori aşa
ceva. Presa a ajuns, uneori, campioană la aruncarea cu părerea.

Dumitru Borţun sancţionează, deci, impostura lingvis-
tică, pe care Cioran o considera a fi cea mai periculoasă dintre
toate, îi arată pe astfel de impostori care stîlcesc limba română
şi strică limbajul folosit în presă. Autorul e mîhnit că gramatica
devine tot mai mult o ştiinţă esoterică, adică una pentru iniţiaţi,
şi că tot mai mulţi oameni devin agramaţi. De altfel, fiinţa agra-
matului, ca să fie om, nu îndeplineşte o condiţie esenţială, după
Aristotel, şi anume: să ştie gramatică. Pentru a nu mai vorbi de
faptul că oamenii nu meditează îndeajuns la ceea ce îi diferen-
ţiază de animale, la limbaj ca instrument de comunicare. De aici
mareea neagră care creşte vertiginos.

E interesantă teoria lui Howard Gardner despre cele
opt tipuri de inteligenţă (muzicală, corporal-kinestezică, logico-
matematică, lingvistică, spaţială, interpersonală, intrapersonală
şi spirituală), tipuri pe care le avem fiecare dintre noi, numai că
ne deosebesc proporţia în care ele se găsesc şi felul în care se
combină. O atare aritmetică, în care accentul cade pe inteli-
genţa lingvistică, exprimă şi diferenţa specifică dintre omul me-
diocru şi omul inteligent, dintre criteriile cu care operăm în
sferele meritocraţiei şi mediocraţiei. 

Greşelile selectate merită o discuţie aparte, ele repre-
zentînd partea cea mai importantă a cărţii. Dumitru Borţun nu
se erijează într-un avocat al limbii române, dar vrea să i se ia în
seamă observaţiile, mai ales de cei ce erau vizaţi, illo tempore, şi
de un Maiorescu în studiul despre oratori, retori şi limbuţi.
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Comedia Soldatul de ciocolată, montată de Andrei Șerban
la Teatrul Odeon, este o adaptare după piesa clasică „Armele și
omul“ (1894) a lui George Bernard Shaw, actuală prin tematică și as-
tăzi. Acţiunea se petrece în casa familiei Petkoff, în timpul războiu-
lui sârbo-bulgar din 1885, cu implicaţii în plan politic, dar și

personal. Protagonista, Raina Petkoff (Nicoleta Lefter) este logodită
cu unul dintre eroii bătăliei de la Slivnitza, Sergius Saranoff (Cătălin
Babliuc), pe care îl așteptă să se întoarcă cu toate onorurile cuve-
nite. În aceeași noapte, în care vestea despre aflarea victoriei bul-
garilor, umple de entuziasm casa Petkoff, în iatacul tinere fete se
strecoară, urcând pe burlan, un mercenar elveţian înrolat în armata
sârbă. Căpitanul Bluntschli (Gabriel Pintilei), căci despre el este
vorba, este elementul catalizator al conflictului. Exponent al unei
naţiuni cunoscute în istorie pentru neutralitatea sa, el va pune în

faţa celorlalţi o oglindă, care îi arată așa cum sunt (prefăcuţi, vani-
toși, ipocriţi), și în care se reflectă totodată întreaga Europă, măci-
nată de inutile de lupte pentru putere. De altfel, el se distinge ca
element progresist și prin uniforma sa, ce se aseamănă cu cea a
unui soldat din zilele noastre, spre deosebire de vestimentaţia de

secol XIX purată de ceilalţi bărbaţi.
Urmărit de ruși, aliaţi ai sârbilor, fugarul este ascuns de

Raina, care îl primește mai întâi din teamă, fiind ameninţată cu
arma, iar apoi de bunăvoie, descoperind că în loc de muniţii, acesta
poartă cu el ciocolată. „Soldatul de ciocolată“ îi schimbă fetei com-
plet optica asupra războiului. Idealismului ei romantic, visând la eroi
și la „cai verzi pe pereţi“ (tapetul este sugestiv în acest sens), el îi
opune pragmatismul omului care a cunoscut pe viu războiul, și are
curajul de a recunoaște cu nonșalanţă că după mai mult de două

Anda Ionaș
Soldatul de ciocolată

Teatru

Regia: Andrei Șerban
Traducerea și adaptarea: Dana Dima
Scenografia: Anka Lupeş
Coloana sonoră: fragmente din opera „Ernani” de Verdi

În distribuţie: Nicoleta Lefter, Antoaneta Zaharia, Alina Berzun-
ţeanu/ Ana Bianca Popescu, Alexandru Papadopol/ Gabriel Pintilei,
Marius Damian/ Cezar Antal, Gelu Niţu/ Constantin Cojocaru, Con-
rad Merricofer/ Cătălin Babliuc, Dimitrii Bogomaz
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zile devine „speriat ca un șoricel“. Tot el demistifică complet imagi-
nea logodnicului Sergius, considerându-l „de la distanţă cel mai ne-
calificat“ dintre soldaţi, fiindcă a trimis cavaleria contra artileriei
inamice, victoria bulgarilor putând fi pusă doar pe seama greșelii
sârbilor, care s-au trezit în război fără gloanţe.

Bluntschli, excelent interpretat de Gabriel Pintilei, este de
o relaxare și o naturaleţe total atipice pentru casa Petkoff, unde
doamna Ecaterina Petkoff (Antoaneta Zaharia) obișnuiește să ţină
discursuri bombastice despre dragostea de neam, inoculându-i și
Rainei zelul patriotard. Cocoţată pe un taburet, aceasta din urmă
se crede Ernani, laudând emfatic buna educaţie a familiei sale, care
merge în fiecare an la operă (când nu se anulează spectacolele), are
singura bibliotecă din ţară și „se spală aproape zilnic pe mâini“. Nici
logodnicul ei nu se lasă mai prejos. Întors din luptă, o întâmpină pe
Raina cu apelative precum „sfânta mea“ și „prinţesa mea“ și o co-
pleșește cu declaraţii de dragoste pompoase: „Tu ești inspiraţia
mea. Am luptat în război ca un cavaler în turnir sub ochii iubitei
sale.“ 

Regizorul Andrei Șerban valorifică deosebit de inteligent
și de creativ experienţa numeroaselor spectacole de operă pe care
le-a pus în scenă, accentuând comicul personajelor prin atitudinea
și vorbirea afectată, proprie cântăreţilor de operă. Această impresie
este dublată de coloana sonoră, cuprinzând mai multe fragmente
din Ernani de Verdi.

Cu excepţia soldatului elveţian, toate celălalte caracterele
sunt construite pe binecunoscuta inadvertenţă dintre aparenţă și
esenţă, de la slujitori și până la stăpâni. Luka (Ana Bianca Popescu),
slujitoarea casei, are gesturi de divă, iar tonul vocii îi este la fel de
preţios precum cel al stăpânilor, ea aspirând în taină la o poziţie so-
cială superioară, și chiar la dragostea lui Sergius. Nikola (Marius Da-
mian), celălalt slujitor, este tipologia omului slugarnic, oportunist,
care la rândul său visează să ajungă proprietarul unui magazin de
lenjerie intimă, la Sofia, „Nikola’s Boutique“, trimitere evidentă la
cunoscutul brand Victoria’s Secret. În aceeași zonă de ipocrizie se

învârt și stăpânii. Domnul Pavel Petkov (Gelu Niţu) este un molâu,
lipsit de autoritate, care numai stofă de ofiţer nu are, preferând ca
soţia sa, femeie voluntară, să dea ordine subordonaţilor. Urmă-
rindu-și interesul, el acceptă o căsătorie între fiica sa și Sergius, doar
datorită averii acestuia. Altminteri, nu are o părere bună despre el,
refuzând să îl ajute să avanseze în grad. Sergius, este și el un simplu
fanfaron. Pozează în faţa logodnicei lui în exemplu de vitejie și curaj,
dar își recunoaște mai apoi inaptitudinea pentru arme, vrând să
abandoneze cariera militară. Iubirea lui pentru Raina, exprimată cu
atâta patetism, este pură prefăcătorie, pentru că o înșală cu Luka.
La rândul ei, Raina nu îl iubește pe Sergius, așa cum încearcă să se
autosugestioneze, ci este încercată de sentimente tadre pentru
Bluntschli, soldatul ei „de ciocolată“, pe care îl salvează, îmbră-
cându-l în halatul cel vechi al tatălui ei, nu înainte de a-i fi strecurat
în buzunar o fotografie a sa, cu o mică dedicaţie. Cei doi se vor re-
vedea, când războiul fiind sfârșit, elveţianul se întoarce pentru a în-
apoia halatul. În acest moment, datorită numeroaselor încurcături,
măștile cad, fiecare personaj fiind nevoit să își accepte adevărata
faţă, ceea ce până la urmă este spre binele tuturor. Sergius este ne-
voit să admită că are o idilă cu Luka,  cerând-o până la urmă de
soţie, iar Raina își recunoaște dragostea pentru elveţian, care se do-
vedește a fi mult mai bogat decât Sergius, spre exaltarea viitorilor
socri, care renunţă la pretenţia unui ginere din neamul lor.

Dincolo de veselia, dinamismul și umorul de calitate, spec-

tacolul critică xenofobia, ipocrizia, patriotismul de faţadă, naţiona-
lismul exagerat, dar mai ales războiul, adus în derizoriu prin imagi-
nea soldăţelului de ciocolată, dăruit în final de Bluntschli Rainei și
totodată prin imaginea comico-fiorosului ofiţer rus, care apare și
dispare succesiv din scenă.
Meritul regizorului Andrei Șerban este de a fi ales bine distibuţia,
compusă din actori foarte talentaţi și de a fi orchestrat întreaga des-
fășurare de forţe pentru a obţine un spectacol cu mare priză la pu-
blic, răsplătit cu numeroase aplauze.
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Cu timpul am constatat că introducerile lungi și excesiv poe-
tico-explicative în aproape orice scriere mă deranjează. Mă trec fiori
reci și mi se instalează senzaţia că cel ce scrie face eforturi să mă
pregătească, să-mi frământe creierul și imaginaţia, să mă scoată din
zona de liberă alegere a cugetării despre egal ce-ul care s-a întâm-
plat sau se va întâmpla, strict pentru a mă vrăji. Senzaţia asta îmi jig-
nește neuronii. O bucurie împărtășită, după mintea mea, se poate
întâmpla numai atunci când nimeni nu vinde castraveţi grădinaru-
lui și când, ipotetic, nimeni nu e mai deștept decât altul.

Despre cea de-a 24-a ediţie a Festivalului Internaţional de
Teatru de la Sibiu (9-18 iunie, 2017) s-a scris deja foarte mult, unii
chiar vor mai face-o și de-acum înainte. E firesc, amploarea pe care
o are festivalul e deja uriașă. Dintre sutele de spectacole prezente
anul acesta la Sibiu am ales să aștern pe hârtie câteva gânduri doar
despre șase spectacole de teatru, dintre catre trei one man show-
uri. 

Cine crede că realizarea și susţinerea unui one man show
este floare la ureche se înșeală amarnic. Puţine abordări teatrale
sunt mai pe muchie de cuţit decât cele în care actorul e singur pe
scenă și trebuie să reziste energiilor cumulate ale celor din sală, să-
i facă pe spectatori să intre în povestea pe care el o propune și să fie
părtași activi, parteneri.

Prelegere despre nimic cu Robert Wilson, regia Robert Wilson

Nu e foarte greu de identificat că jocul de-a trecutul și pre-
zentul din Prelegerea despre nimic a lui Robert Wilson, în care i se
aduce un omagiu compozitorului John Cage, își trage seva din avan-
garda americană a anilor ’70. De-altminteri nici nu cred că ar fi vrut
cineva să-l întâlnească într-o altă postură. Acest gen de abordare
teatrală, la margine de cunoscut, îi este vitală ca respiraţia. 

Primele zece minute s-au scurs, sau mai bine zis au stat pe
loc, într-un decor cu pasaje de versuri scrise pe cearșafuri atârnate
de bare, ca niște steaguri de luptă, sub care la un birou stătea ac-
torul nemișcat ca o fantomă-statuie, suspendat parcă între lumi,
între viaţă și nefiinţă, în timp ce o muzică apăsătoare instaura o
stare stranie de incomoditate totală și dădea viaţă unui gând de pă-
răsire a locului faptei dacă nu se oprește din ţiuit. Sentimentul că nu
se poate ajunge nicăieri era pregnant, orice sens se evaporase, orice
asociaţie nu era de găsit, nu exista motivaţie pentru nimic. Când s-
a dezlănţuit liniștea am știut că fusese doar o potecă de exorcizare
a clișeelor memorate de creier. Actorul s-a mișcat și până la sfârși-
tul spectacolului a citit aceleași texte filosofice ale lui John Cage în
diferite interpretări, cu voci și intenţii diferite, îmbrăcând nimicul
într-o splendidă aură. Atunci am simţit cum clipele devin revelaţii,
secretele sunetelor nu mai sunt ale sunetelor, ci ale momentului
care nu există pentru că e atârnat de nimicul suprem de liniște ab-
solută, jocul suprem al liniștilor, despre cum e să faci nimic. Doar
nimic. Totul este tăcere la început, abia pe urmă devine text și mișcare,
zicea Robert Wilson.

Am avut o șansă clară de a fi părtaș la o stranie și paradoxală
încercare filosofică de a evada efectiv, concomitent, și din a fi și din
a nu fi, din amândouă, ca și cum omul ar fi capabil să leviteze între
trecut și prezent fără fi practic nicăieri, nici în vid, nici în nimic. Acum
sunt convins că este perfect posibil.

Bodsky/Barysnikov cu Mikhail Baryshnikov, regia Alvis Her-
manis

L-am admirat pe celebrul dansator Mikhail Baryshnikov,
considerat părintele baletului modern, recitând din opera poetică a
marelui său prieten Joseph Brodsky, laureat al premiului Nobel pen-
tru literatură în 1987. Șansa de a-l vedea pe talentatul balerin într-
un one man show de poveste a venit pe neașteptate și surprinzător.
Biletele fuseseră vândute de multă vreme și aproape că-mi luasem
gândul că voi putea intra la spectacol, când vestea că Baryshnikov
a oferit șansa celor doritori să asiste gratuit la o repetiţie generală.
Un gest copleșitor.

Într-un decor închipuind un chioșc de grădină, și în faţa lui,
s-a petrecut sub ochii mei o magie nouă. În primul rând emoţia a
venit de la felul în care artistul și-a făcut apariţia: silenţios, felin,
mlădios, misterios, cu o valiză într-o mână, privind curios în jur, ca
și cum s-ar fi întors după lungi peregrinări într-un loc special, vechi,
plin de amintiri. Exact când mă așteptam ca balerinul să danseze a
început să spună versuri. Versurile inegalabilului Joseph Brodsky. În
limba lor, limba rusă, cea atât de plină de vrajă, în limba ţării pe care
amândoi au fost nevoiţi s-o părăsească. Incredibil ce inflexiuni poate
avea vocea lui Baryshnikov și cât de bine se potrivesc versurile prie-
tenului său cu felul rostirii.

Am văzut cum o prietenie de 22 de ani, între doi mari artiști
aflaţi în exil, azi aflaţi unul în raiul poeţilor și celălalt pe scena cea
mare a Artei, poate schimba viziunea asupra lumii, cum închisoa-
rea din suflet se poate transforma în libertate, cum Timpul se poate
opri în loc și spaţiul să dispară, cum viaţa are nevoie și de nebunie
nu numai de dragoste ca să respire, cum păsările paradisului cântă
și după ce clownii demolează circul, cum orașul poate căpăta cu-
loare de vodkă fosilizată și cum umbra poate fi conservată. Exce-
pţional spectacol.

O mie de motive după Duncan Macmillan, cu Florin Piersic jr.,
regia Horia Suru.

Povestea cu care Florin Piersic jr. a venit la Sibiu ar fi putut
rămâne un text bine scris, cu adâncimi poetice și filosofice, cu tri-
steţe și bucurie, suferinţă ușor patetică și melancolie... și cam atât.
Nu cred că mulţi s-ar fi încumetat să aducă pe scenă așa ceva, fiind
clar vorba de o mare capcană. Cu toate astea actorul Florin Piersic
jr. a reușit, cu ajutorul regizorului Horia Suru, să facă un one man
show spectaculos – prin simplitate, frumos – prin onestitatea inter-
pretării și curat – prin echilibrul dintre măiastra îmbinare a impro-
vizaţiei cu genul interactiv.

Cătălin Neghină

Teatru

Teatrul nepedepsibil II - FITS 2017
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Publicul a fost cucerit din primele minute. Nonșalanţa și șar-
mul actorului i-a făcut pe spectatori să participe cu drag la jocurile
propuse, câţiva dintre ei fiindu-i preţ de câteva minute parteneri de
scenă și personaje în reconstituirile construite ad-hoc. Povestea tâ-
nărului care face o listă cu motive pentru care viaţa merită trăită s-
a transformat progresiv într-un real drum iniţiatic spre dobândirea
unei înţelepciuni de dorit pentru parcurgerea cu fruntea sus, cu ochi
luminoși și cu inima deschisă, vieţii fiecăruia dintre noi pe această
sărmană lume frumoasă.

Vangelo/Evanghelie, regia Pippo Delbono

Compagnia Pippo Delbono este o  comunitate artistică
aparte, un fel de falanster artistic unde fiecare are locul și rolul lui
foarte clar și bine stabilit. Actorii sunt și ei aparte și foarte ușor îţi
poţi închipui că ei vin din alte lumi, dar cu timpul îţi dai seama că ei
vieţuiesc pe scenă ca-n viaţă și aproape nimeni nu joacă vreun rol
contre-emploi.

În Vangelo/Evanghelie, regizorul italian abordează, ca în mai
toate spectacolele sale, probleme arzătoare și oarecum tabu, pe
care oamenii se feresc să le vadă ori să le recunoască. Aici totul pare
o mare improvizaţie divină, tragică și grotescă în același timp, nu in-
tuiești ce urmează, un straniu happening în care se cântă, se dan-
sează, se urlă, se istorisește, se contemplează, se împărtășește cu
spectatorii un semnal de alarmă asupra fragilităţii existenţei umane
pe planeta asta, dar și speranţa că nu este totul pierdut. 

Pippo hotărăște că are nevoie de o evanghelie personală și
purcede la treabă devenind naratorul propriei vieţi și a propriului
spectacol în care amintirile vin în avalanșă, se împletesc cu trista
realitate. Frânturi din texte biblice se leagă cu discursurile despre
moartea mamei și chinul ei e mereu adus în memorie, despre lupta
pentru libertatea și drepturilor migranţilor din Italia, despre con-
vingerea că actorii săi sunt fiinţe absolut normale, sunt însoţite de
proiecţii (din filmul Venghelo, regizat tot de Pippo Dellbono în anul
2016) și împreună vorbesc despre trauma schimbării umanităţii și
despre teama permanentă de o posibilă apocalipsă.

Iarna de Jon Fosse, regia Mihai Măniuţiu.

Valoarea spectacolelor regizorului Mihai Măniuţiu e cunos-
cută și recunoscută nu doar în peisajul teatral românesc, el fiind
unul dintre puţinii regizori care se încumetă să practice un teatru
aparte, cel poetic. Iarna, montarea de la Teatrul Nottara, după un
minunat text al lui Jon Fosse, e doar cea mai nouă realizare a maes-
trului. Înainte au mai fost: Alcool, Vertij, 3 ore după miezul nopţii, Don
Quijote, Lecţia, Plugarul și moartea, Deliruri, Trilogia evreiască (Shoah,
Ecleziastul, Experimentul Iov), Perșii, Moi, Rodin, Electra, Caligula, Zoon
Erotikon, Omor în catedrală, și multe altele.

Ce e de remarcat la acest regizor e modul fin în care exprimă
relaţia dintre văzut și nevăzut, dintre a fi aici în timp ce nici măcar
n-ar avea cum să ţi se întâmple asta. Când strania legătură între lu-
mile personale ale personajelor și felul în care se ţes făcând istoria
intimă a lor să devină reală, palpabilă și de înţeles pentru toată
lumea, e semn că la mijloc stă o lumină ce poate absorbi clipa fostă,
de-adevăratelea, și o poate porta în prezentul de azi care în același
timp e privit într-o oglindă care se sparge continuu și se reconfigu-
rează instantaneu. 

Spectacolul realizat după textul prolificului dramaturg nor-
vegian Jon Fosse – anti-realist-neo-modernist, poet al necunoscutu-
lui, romancier, eseist etc. – are capacitatea de a schimba ritmul
cardiac al privitorului. E vorba de o iarnă atât de albă încât oferă ră-
gazul necesar retrospecţiei și conștientizarea legăturii dintre văz și
privire, cum o face spre exemplu celebrul tunel despre care vorbesc
cei ce s-au întors la viaţă după moarte clinică, inconștienţe, parali-
zii cerebrale. Și nu de moarte e vorba în spectacol, ci de o stranie
stare indusă controlat capabilă de traversări și combinări ale tutu-
ror timpurilor trăite, de azi până înapoi, ale personajelor, de mono-
loguri în dialog cu conștiinţa. 

Prezentul e îmbrăcat în omniprezenţa propriei absenţe tem-
porale. Vocile interioare, independente de orice, trăiesc conștient
cu suratele lor de dinainte într-un cub alb. Actorii sunt îmbrăcaţi în
alb și au alături câte un dansator-extensie a conștiinţei conștiente.
Limita dintre timpuri este ruptă graţios, în pași de dans, nu există
prezent fără vreo fărâmă de trecut. Viitorul stă în intuiţia fiecăruia
dintre spectatori. E grozav să vizualizezi (scenografia Adrian Da-
mian) cum lumina poate fi de-adevăratelea și undă și particulă în
același timp. Pare alambicat, dar este exact ceea ce a reușit să facă
regizorul Mihai Măniuţiu. O combinaţie de divin, fizică cuantică, duș
rece și poezie pură.

București. Instalaţie umană, regia Radu-Alexandru Nica

Ca să-ţi placă, de-adevăratelea, habar n-am cum ar trebui
privit spectacolul finanţat de ARCUB – Centrul Cultural al Munici-
piului București. Eu l-am luat pur și simplu ca un gest de dragoste
pentru un oraș care nu se simte foarte bine în sufocarea pe care i-
o oferă contemporanii cetăţeni. Tot ce mi s-a arătat pe scenă am
văzut foarte bine, nu doar din pricina faptului că mă aflam în pri-
mul rând de spectatori. Tristeţea locuitorilor orașelor, ori a cătune-
lor, legată de marea hazna în care trebuie să-și trăiască zilele e
omniprezentă. Spectacolul putea fi foarte bine despre Sibiu, Agnita,
Șelimbăr, Ocna Sibiului sau pur și simplu despre oricare așezare
umană aleasă la întâmplare de pe harta scumpei noastre patrii.
Sunt convins că mulţi compatrioţi ar strâmba din nas dacă s-ar în-
tâlni cu acest spectacol. Părerea mea e că mai bine ar strânge din
dinţi, ar suporta adevărurile arătate și ar începe să ia măsuri pen-
tru ca tâmpeniile, matrapazlâcurile și mizeriile umane să dispară
din peisajul mioritic.

Spectacolul este viu nu doar din cauza problematicii pe care
o expune, a chestiunilor grave, știute de toată lumea și nebăgate în
seamă, care sunt aici adunate ca între coperţile unei cărţi, ci și prin
implicarea vădit reală, nejucată, a tinerilor interpreţi. Replicilor ful-
gerătoare, dialogurilor scurte și tăioase, caracterelor surprinse fo-
tografic, jocurilor incredibil de bine conduse, schimbărilor la vedere,
metamorfozelor – mici bijuterii – demne de mari actori, li se adaugă
o muncă de echipă demnă de invidiat. Inima acestei echipe se hră-
nește cu energia a patru vulcani care împreună pot face orice inimă
să bată fără probleme: Vlaicu Golcea – compozitorul, muzician de
mare valoare, tăticul muzical al spectacolului; Andu Dumitrescu –
creatorul unui mecanism video ameţitor ce funcţionează ca un par-
tener de scenă absolut; Florin Fieroiu – coregraful vrăjitor care face
mișcarea scenică să fie zbor-dur-lin; Radu-Alexandru Nica – regizo-
rul care și-a asumat construcţia acestui spectacol manifest îndrăz-
neţ și greu și șocant și fain și just.



82 3 / 2017

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

Vorbim mult despre inaccesibilitatea artei plastice mod-
erne/contemporane, de respingerea ei de către omul de rând care
nu o înţelege, nu o acceptă, ba de multe ori nici nu vrea să își
schimbe habitudinile în privinţa ei. Observând însă mai atent situ-
aţia în ansamblu, ea este în mare măsură asemănătoare cu a celor-

lalte arte, muzica, teatrul, baletul, chiar și filmul. Cum putem lesne
observa, principala cauză o constituie lipsa educaţiei și a familiar-
izării cu arta, al cărei început ar trebui făcut devreme, încă din
copilărie și din primele clase, cu vizite la muzee, concerte-lecţie la fi-
larmonică, cercuri de desen… Toate sunt utile, dar fiind rare în loc
să aibă o anumită regularitate, dau rezultate minime. Se contează
pe familie, școală, palatul copiilor și elevilor, cluburi ș.a., totuși,
efecte formative și educative au, cu adevărat, tot profesorii cu har
și buni pedagogi, care reușesc să stârnească interesul celor mai
tineri. Un bun exemplu în privinţa familiarizării treptate cu arta este
la Sibiu Festivalul Internaţional de Teatru, care desfășurându-se
anual și cu o mare abundenţă de manifestări (ediţia 2017 a fost ex-
tinsă și diversificată cu muzică, dans, happening…), a reușit să
capteze atenţia unui întreg oraș, deschizând tuturor amatorilor gus-
tul pentru arta spectacolului. Pornit din curiozitate, trecând prin
obișnuinţă, dialogul frecvent cu arta devine necesitate, și abia în

această fază se poate spune că avem un public format. Este totuși
un pas greu de făcut, dacă ne gândim la numeroasele probleme și
dificultăţi care apar în multele localităţi fără teatru, filarmonică,
muzeu, chiar fără cinema... Pe de altă parte, peste tot există de fapt
locuri „încărcate de farmec”, fiindcă frumosul nu este o formulă

standardizată și repetitivă, ci el se înfăţișează în varii modalităţi și
ipostaze. Să mai avem în vedere faptul că, în aprecierea și carac-
terizarea valorilor artistice, elementul subiectiv are o importanţă
majoră. Rămâne deci bine stabilit, că cei ce trăiesc într-un mediu în
care frumosul este „la el acasă”, fiind mai aproape de cultură și în-
conjuraţi de un anumit ambient specific ei, ajung să o „respire”,
dobândind treptat un bun-gust și un simţ estetic dezvoltat, aproape
pe neobservate, cam așa cum învaţă copiii să vorbească la vârste
fragede. Însă o astfel de performanţă ar implica și spaţii cu străzi,
clădiri, pieţe, parcuri... gândite/realizate artistic, până la afișe, ves-
timentaţie sau vitrine, cazuri rare, deoarece până și în marile orașe
europene, asemenea spaţii sunt relativ puţine. Nu înseamnă că cei
ce nu beneficiază de astfel de condiţii nu pot ajunge la o educaţie ar-
tistică de înalt nivel. Dorinţa personală, apoi autoeducaţia contează
totdeauna și, ca toate preocupările, cultura, arta implică contacte
permanente, chiar unele eforturi de receptare, căci la plăcerea ar-

Valentin Mureșan
Artele, cultura și mass-media

Artă
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tistică propriu-zisă ajung de obicei cunoscătorii. Multă influenţă ar
putea avea aici mass-media de largă popularitate și de mare ecou
în ansamblul societăţii și nu ne referim numai la presă, ci la cele
încă mai accesibile și răspândite, radioul și televiziunea. Pentru a le
folosi în atragerea publicului (mai ales a celui tânăr) către cultură, ar
trebui pus în aplicare un întreg program de iniţiere benefic și sti-
mulativ, desfășurat continuu și cu consecvenţă pe multiple căi. Cel
mai important factor este intenţia de a utiliza aceste mijloace în
scop educativ, fără a uita sau ignora aspectul loisirului, al distracţiei
necesare, datorită cărora omul se interesează de orice manifestări
din mass-media. Ratingul este desigur important, căci un post de
radio, un canal tv. fără căutare, fără audienţă, agonizează și moare.
Apelând la psihologia, sociometria, sociologia ascultătorului, a fa-
nului televiziunii, se urmărește găsirea celor mai eficiente moda-
lităţi de atragere și „cointeresare” a unor mase largi și diverse de
oameni pentru emisiunile derulate, intenţionându-se câștigarea cât
mai multor adepţi (dependenţi dacă se poate), spre a asigura un ra-
ting mai înalt. Apare întrebarea: oare introducerea de clipuri, sec-
venţe, scurte transmisiuni cu caracter cultural-artistic ar diminua –
după cum îndeobște se crede – interesul pentru un post, aducând
o scădere de rating? Abordând cu seriozitate problema, constatăm
că  publicul nu are anume preferinţe prealabile, ci ele se formează
în funcţie de ofertă, apoi odată stabilite opţiunile sale, ele sunt ur-
mate fără obstinaţie sau pe termen lung, fiindcă repetiţia, monoto-
nia în divertisment și distracţie, plictisește. Și de aceea, un
post/canal radio-tv, poate și trebuie să cultive noutatea, să schimbe,
să diversifice și adapteze mereu „meniurile”, rărindu-le sau înlătu-
rându-le din „grilă” pe cele puţin urmărite, continuându-le pentru o
perioadă de timp, pe cele de succes. Căci – după cum spuneam –,
atenţia „emitentului” e îndreptată permanent spre monitorizarea
dorinţelor și alegerilor „consumatorului”, urmărind  manevrarea
acestuia în beneficiul propriului rating. Există deci o anumită sub-
versiune, dar și putere a mijloacelor media de a impune unele pro-
grame, unele tipuri de filme, show-ri, știri, dezbateri… sau o anume
muzică. Procedând exact ca la intercalarea – nu totdeauna pe pla-
cul omului – a reclamelor de tot felul, s-ar putea introduce (pe
aceeași cale), scurte „stanţe culturale”, câteva minute de muzică cla-
sică, un fragment dintr-o arie de  operă, un „moment poetic” cu o re-
citare de mare clasă, apoi la televiziune, câte o reproducere de artă
și două-trei fraze despre autor și lucrarea redată, o suită de replici
„de pomină” dintr-o schiţă de Caragiale într-o interpretare antolo-
gică, atâtea și atâtea scurte episoade umoristice, sau dramatice in-
terpretate de mari actori români și străini, sau curiozităţi știinţifice
de genul celor prezentate acum la Teleenciclopedia… Astfel de „frân-
turi” nu aduc venituri (ca reclamele), însă ar umple, completa, înlo-
cui, numeroase goluri sau reluări, din timpul de transmisiune radio
sau video, devenite redundant-enervante. Toate acestea vor fi re-
partizate judicios în cursul celor 20-24 de ore ale emisiei, spre a nu
apărea ca „bruiaje” înainte sau în timpul altor transmisiuni și a nu
urma imediat după pauzele de reclamă sau „promo”. Să amintim că
la radio, dar mai ales la tv., fiindcă există programe/canale „specia-
lizate” (la tv. Etno, Mezzo, Radio România Cultural, Antena Satelor),
poţi asculta muzică populară sau muzică simfonică și muzică ușoară
non-stop, până la saţietate. Deși s-ar crede că se adresează unui
segment social de asemenea „specializat”, ele rămân destul de
puţin frecventate (ce ziceam de rating?). Azi în mass-media majori-
tatea difuzărilor cu caracter cultural, interviurile lungi, comentariile,
prezentările ample, nu mai sunt agreate (Ce minunate erau totuși
odinioară „prestaţiile” lui George Bălan, Iosif Sava, concertele edu-
cative ale lui Leonard Bernstein! Ou sont les neiges d`antan?), căci
au căutare Blitz-urile, șocurile zgomotoase, afirmaţiile apodictice,
sentenţioase… prezentate într-un verbiaj alert, ca de crainic sportiv.

Azi lumea se grăbește, vrea multum, (cu meta-traducerea: „spune
multe în puţine cuvinte și timp scurt!”) și nici așa succesul nu e sigur,
dovadă că cele 5-10 minute ale „Dan C.”-ului cu: Omul care aduce car-
tea (un exmplar comentariu-prezentare, totdeauna, concis, expre-
siv, la obiect, cu umor!), au dispărut demult. Exemplele ar putea
continua, cu uimirea de prin anii ̀ 90 -`95, când s-a constatat că ma-
joritatea copiilor de până pe la 14-15 ani credeau că manelele sunt
muzică populară românească, folclor muzical autentic, ca reperto-
riul consacrat al Mariei Tănase (de care nu prea auziseră), ca înre-
gistrările istorice ale lui Constantin Brăiloiu... De fapt, nici azi muzica
populară și cea cultă nu au loc din cauza excesului de muzică
ușoară, căci vechea deviză: „Mult mai multă muzică!”, a devenit
deja: „Mult prea multă muzică!” (ușoară). Dar o concluzie se impune:
Cultura nu se face la radio sau televizor, nici în școală – căci acolo e
doar începutul ei – ci pornește de la apariţia plăcerii, continuând cu
stimularea interesului, cu diletantismul elevat și receptarea empa-
tică, dar într-o desfășurare lentă și îndelungată, prin frecventarea
directă a artisticului și mai ales evitând cu multă grijă superficiali-
tatea, snobismul, kitschul. Desigur că, legătura cu învăţământul și
educaţia în general, se impune de la sine, ambele beneficiind din
plin de pe urma mediatizării unor transmisiuni de acest fel. S-a
constatat demult că reclama e „sufletul comerţului” și o bună re-
clamă ajunge să creeze necesităţi artificiale, făcându-te să cumperi
și ce nu îţi trebuie, fiindcă publicitatea te-a convins. Oare secvenţele
de cultură despre care vorbim/ scriem aici, nu pot deveni necesităţi
de sorginte spirituală, însă deloc artificiale? Credem că da, cu sigu-
ranţă, fiindcă micile, scurtele fragmente inserate cu pricepere și ate-
nţie prin mass-media (chiar și pe posturile cu transmisiuni și
programe pentru copii), sunt „sarea în bucate” pentru cei neins-
truiţi. Căci ele pătrund în minţile și sufletele a mii de oameni în fie-
care zi, le incită curiozitatea, dorinţa de a ajunge la original, la opera,
simfonia, piesa de teatru, poemul, romanul… în întregul lor, așa-
încât ei „înghiţind” la început cultura „cu linguriţa”, o vor „digera”
mai ușor și apoi peste un interval de timp, o vor savura cu adevărat,
atunci când le va deveni preocupare. Cultura ne face mai buni, se
zice cu temei, deci cu cât mai mulţi sunt cei dornici și receptivi, cu
atât mai mult societatea în ansamblul ei va deveni mai bună, mai ci-
vilizată.

„În copilărie vioara mi se părea o scârţâială enervantă, până
când, la jocul de-a «V-aţi ascunselea», stând un timp mai îndelungat
în ascunzătoare, mi-au ajuns la ureche câteva fraze muzicale, ce
răsunau prin fereastra deschisă a camerei în care tatăl meu asculta
un concert de vioară. Cred că am avut un fel de revelaţie, căci de-
atunci a început să mă preocupe muzica simfonică, vioara și apoi
pianul, devenind pentru mine instrumentele preferate!” – îmi  po-
vestea cineva – care azi este un meloman cultivat. Un altul, mi-a
mărturisit că într-o zi, pe când fratele mai mare învăţa pe de rost, cu
voce tare Scrisoarea I, a rămas vrăjit de la primele versuri, de pre-
gnanţa și farmecul textului eminescian: „Când cu gene ostenite,
sara suflu-n lumânare, / Doar ceasornicul urmează lung-a timpului
cărare / Căci perdelele-ntr-o parte…/ …Câte frunţi pline de gânduri..”
Oare nu ni s-au întâmplat asemenea „minuni” celor mai mulţi din-
tre noi? Și nu se vor ivi astfel de surprize-revelaţii și în rândurile ti-
neretului de azi,  încât să se apropie de poezie, muzică, teatru, artă
plastică... mult mai repede și ușor, datorită mai numeroaselor po-
sibilităţi ce există acum, inclusiv internetul? Căci, vorba lui Albert
Einstein: Învăţământul ar trebui astfel conceput, încât ceea ce oferă să
fie perceput ca un dar nepreţuit, nu ca o datorie apăsătoare. Cei capa-
bili și înzestraţi vor mai renunţa la excesul de jocuri pe tabletă și
smartphone, la „clipurile” interminabile, pentru adevărata cultură.
Iată un câștig imens la scară naţională! 
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To be a little more precise, what interests me in what fol-
lows is contemporary world literature, primarily the novel, a sig-
nificant portion of which looks, to me and others, more and more
like a world genre, form, or formation.i Is that good? Bad? What-
ever the case, this is due, I suggest, to a set of accelerating, for-
mal, thematic, and cultural protocols whose spread various
nation-states and national literary markets, aesthetic traditions,
and institutions have been less and less capable of quarantining.
So what I would like to discuss along the lines of the generous and,
I would argue, urgent “Wording and Worlding” LBUS theme is the
literary dynamic of the two terms, in other words, what happens,
as I say, to form in the age of world literature, how this form de-
pends on the world-as-world, in brief, the geoformation, and the
geoformations, of literature in the twenty-first century.

Now, if I say “spread”—and even we talk about literature,
culture in general—can we also mean or at least play a little with
this notion that culture and cultural influence expand, indeed
“spread,” like influenza, like some kind of sublime ailment beyond
the pathological? Let us see if it works, if it makes sense to say
that entire communities come down with a case of novella—and,
if they do, how this kind of epidemic might play out in the domain
of literary forms at the dawn of the twentieth century. As is well
known, critics have worked out various models of influence or cul-
tural dissemination and reproduction. There is the anti-Voltairian
horticultural model, the tree; then, there is the hydrological fan-
tasy of the wave, according to which certain forms propagate like
ripples in a pond or tsunamis across oceans. And now there will
be, for the next half hour or so, the epidemiological trope: the
virus, the germ, the novel “bug”—something like that.   

Jean Baudrillard would have like it—sort of. In his 2004
book The Intelligence of Evil or the Lucidity Pact, he writes: “Rather
than morality or metaphysics, what we have today is an infection,
a microbial epidemic, the corruption of a world whose predes-
tined end is presumed to lie in good.” Of course, Baudrillard would
take neither classical morality nor “corrupted” contemporaneity.
For, on one side, morality is underpinned by metaphysics and is
therefore transcendent, and so its claims are grounded in a be-
yond, or, better still, in an above. Its defining gesture bears out a
vertical theology. Its drama is postlapsarian and speaks of a fall
into imperfection, into the world as a world of flaws. What this
drama enacts is a gap that cannot be closed, a space and a differ-
ence that cannot be abolished. On this account, premodern times
lamented, and staged, an ontology of separation, and this ontol-
ogy was, again, vertical, allegorically and otherwise. On the other
side, in modern times, a new ontology comes about and ends up
taking center stage in the late twentieth century. What we are

watching on this stage is the mise en scène of a new play, one
about a post-transcendent, disenchanted world in which the only
direction available to actors and actresses is horizontal and the
sole dimension in which their actions unfold is immanent. In this
world—in the world of modernity, and then in this world’s post-
modern and ultimately global phase—the ontology of separation
takes a back seat to a predominantly flat ontology of perpetual,
ever-escalating contact and contagion, of infection, dissemination,
horizontal accumulation, self-reproduction of the same, and ad-
mittedly unsustainable growth. In this sense, in modernity the on-
tological gives way to the oncological.

The distinction is important, and yet Baudrillard is right
to point out that the ontology of difference and the oncology of
selfsameness are “part of the same imaginary.” This is because
they bear witness to the same, totalist aspiration. For the former,
the totality in question is already in place. It is divine, and the
human project consists in adjusting to it morally by transcending
our limitations, our “earthly condition.” For the latter, this totality
does not exist yet. But it can be completed here on earth and by
earthly means, globally and literally so, as the earth becomes
globe, that is, as our planet globalizes and the spatial and cultural
difference between here and there, self and other, and so forth is
cancelled out by the leveling upshots of capital, travel, communi-
cations, data exchange, fashion, civilizational and aesthetic mime-
sis, progress, and the like—in sum, by modernity.

Now, even if we reject, as I would, this narrow view of
globalization as a kind of “horizontal,” secular theology of self-
sameness, we should still consider, as I am, the “onco-logic” of
modernity, the quasi-metastatic drive of a few cultural models and
their increasingly homogenizing effects on the world. True, not all
such effects are to be deplored, and, when they are, they are not
all to be lain at the door of “imperialism” either. Nonetheless, the
oncological, the metastatic, the infectious, and the epidemic con-
stitute, for me at least, a culturally apposite lexicon, capturing as
they do the phenomenology of culture in general and the work-
ings of modern culture and modernity in particular. For, if your
think about it, modernity has come about worldwide in the modal-
ity of a pandemic of sorts—a pandemic without the pathological or
one in which the two are only loosely bound up with one another.
What modernity’s agents have accomplished would have to be as-
sessed in situ, over and against the local traditions they have en-
ergized, mixed with, or displaced, as the case may be. But,
whatever the case, they all share an infectious nature. What these
agents characteristically do is spread across space, yet their move-
ment is less like the physical travel of, say, a plane, which gets to
point B by leaving point A behind—or like Franco Moretti’s wave,
for that matter—and more like a plague that, in proliferating, can
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be in both places at the same time if not necessarily with the same
intensity or in exactly the same form. This is also a rough descrip-
tion of the spatial-temporal protocols of modernization, including
literary modernization. Major vehicle of the latter, the novel in
general and the post-1800 realist novel in particular are arguably
the most susceptible to cultural infection, as critics like Bakhtin
have shown, but they are also the most “infectious”—the most
popular—the best-travelled, and the most capacious or world-re-
ceptive among all modern literary forms as well. 

But let me say a few words on modernization first. It is,
of course, different from modernity, and yet there is no moder-
nity without it either. Modernization may seem initially endemic
to particular viral centers—not all of them in the West—but it has
played out quintessentially as an epidemic, by enacting a world
logic, a geo-logic, of contagion. It can also be argued that modern-
ization only spelled out the basic etiology of culture overall. An
“unhygienic,” biodiscursive mess from the get go, culture as we
know and practice it develops in ways not very different from the
microbiological cultures grown in a medical lab. That is because
culture is “always already,” as the cliché has it, transmitted culture.
Culture originates in transmission and remains transmissible. It is
not “there” first, somewhere rooted in place, and then gets moving
and “influences” other cultures. Once more, it may appear en-
demic to particular regions, but, in all actuality, it plays out epi-
demically, “metaregionally,” as critic Paul Giles insists. Culture
equals influence. It is a non-pathological, sublime, multidirectional
influenza. We “come down” with it despite our immune systems
and no-go zones. And coming down with it, becoming as we do
“sites of cultural production,” of symbolic germination, would be
impossible without the germ of otherness, without others and
their cultures. Hardly an intracultural affair, culture obtains inter-
culturally, by way of contacts, as it touches and is touched by other
cultures—as it touches on their themes, as it “touches up” their
Weltanschauungen, and as its own fantasies and conventions make
an impact elsewhere.

Since the end of the Cold War, the intercultural protocols
of contamination 
have become central to the new aesthetic emerging internation-
ally in what some critics identify as the dawn of the post-post-
modern era. As I have stressed elsewhere, not only is this
post-1989 world culture more interconnected—more contact-
prone—than ever before, but this integration also obtains fre-
quently across, above, and oftentimes at the expense of
nation-states. Amid populist-nationalist flare-ups, Brexits, and so
forth, which, obviously, cannot be ignored either, the geo-immune
system of the nation-state has been by and large weakened world-
wide. This is or should be a commonplace by now. It is, in any case,
worth reiterating here that, after the Wall’s crumbling, people,
capital, data, and discourse—the novel, in our case—have been
spreading, in print or digitally, over more and more permeable na-
tional borders. This is a general observation, and there are excep-
tions to it. Overall, though, it captures an axial geocultural
dimension of the twenty-first century. This dimension or aspect
becomes apparent in the spectacular, cross-, supra-, and, in some
extreme situations, post-national redefinition of the novel—of its
form, content, status, and relation to its author, language, audi-
ence, market, the tradition it is expected to come from, and the

national archive it is supposed to add to. What many novels are
these days, the way they look, how and where they are written as
language, style, and theme, how they are produced, disseminated,
traded, and read are less and less determined by the nation-state,
by a single nation-state, by and within a cluster of regionally con-
nected nation-states, or by a symbolic capital-rich center of ac-
creditation such as Pascale Casanova’s early twentieth-century
Paris. More and more novels are currently researched, composed,
printed, digitized, distributed, translated, bought, lent and bor-
rowed, promoted, enjoyed, and sometimes burned or banned in
the world network to various degrees. This world no longer is, if it
ever was, Casanova’s république mondiale des lettres. That is also
because more and more novels—most novels, in effect—are
nowadays, much like culture in general, “always already” born into
a transnational web of circulation and reception. Some of them are
instantly released locally and globally or virtually globally, which
alerts us, one more time, to the preexisting and steadily expand-
ing planetary makeup and inscription of “places.” Of course, this
is not an entirely new development either. But its post-Cold War
extensities and intensities are, I maintain, unprecedented across
the world, particularly in what has been called “global Anglophone
literature,” so much so that critics like Rebecca L. Walkowitz have
been talking about the birth of a new sort of textual object: the
“world,” “nomad,” or “transnational” novel. In this fashion, as both
form and content, the novel programmatically sets out to take in
the world, to crystalize a world imaginary across national divisions.

The transnational or world novel is part of a series of kin-
dred discourse agents ranging, in literature alone, from woollier
aesthetic categories, morphologies, techniques, and enterprises
to somewhat better described literary movements, “genres,” and
“species”: “world poetry;” “World Bank Literature;” “world-system
literature;” littérature mondiale; “comparison literature;” “tran-
scultural narrative;” the “planetary poem;” “the post-9/11 novel;”
the “cosmopolitan novel;” “the world novel”; “the international
novel;” the “geopolitical novel;” more radically perhaps, the mod-
ern novel itself—with Moretti’s title, “the modern epic.” A growing
number of critics deem these discourse modalities “planetary” in
terms of origin, circulation, and even structural patterns. In
essence, novels featuring these traits document thematically and
enact formally the sharp, post-1989 upswing in Heideggerian, pan-
demic worldedness or mondanéité. These novels soak in, mark, and
critique the clashes, movements, and intermingling of worlds,
peoples, and values; they capture the wide world-as-world textu-
ally, subject matter- and plot-wise or “topically,” but they do so
topologically as well. That is, the stories making up today’s “world
novel” obtain, indeed, “trajectorially” as they crisscross the planet,
its continents, and ages, past, present, and future, weaving them
all together narratively, as in your typical David Mitchell book. This
happens in novels highly sensitive to the world’s worlding or com-
ing together and, inside those works’ fictional space, within “little
worlds,” communities, and locations no longer immune to the
world’s worlding. Deploying a feverish poetics of contagion, this
kind of novel is forcing us to rethink a whole array of notions, from
“national literature,” “history,” and “patrimony” to the very dy-
namic of authorship and citizenship. This structural, textual and
contextual change affecting the novel, I further submit, will prob-
ably be the second epoch-making shift in modern novel history. The
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first, from the birth of modern realism to postmodernism, was in-
strumental to both the emergence of the nation-state, as Moretti
shows in The Modern Epic, but also to its weakening. In the post-
Cold War network society—in a monde increasingly informed by
everyday interrelational mondanéité—print culture and its post-
analog avatar, digitality, are taking the novel into another era. A
whole new novel model seems to be in the offing. I would call it,
also with a wink at Moretti’s “world text,” the “world-heavy” novel
paradigm.

“World text” is a sort of OK translation of opera mondo,
which phrase Moretti used and defined in 1994. Two years later,
Opere Mondo became available in English as Modern Epic, and, also
in 1996, Casanova published a little-known piece in Revue de lit-
térature générale titled “World Fiction.” The article is in French, and
you know that when a French critic or any French writer for that
matter goes for an English title there is trouble ahead. In any
event, imagine, if you will, the novelistic pandemic described by
Casanova: national novels all over the world coming down with
the same kind of flu, not to say influences, and therefore show-
ing, to her dismay, the same symptoms over and over again de-
spite the buffers, no-flight and no-flu zones, and decontaminating
areas set up by critics like her. These symptoms are arbitrarily se-
lected and make for a terribly incoherent symptomatology—no
wonder Casanova has not pursued this line of inquiry.  Anyhow,
the most important include the following (and I use her terminol-
ogy):

- “colonial kitsch” or the “neo-Indian” novel with the
focus on the Victorian family saga now set in “exotic” landscapes
(the example here is Vikram Seth with A Suitable Boy, which may
not be great, but it is not kitschy either); 

- “portable mythology” or novels covered in a smallpox
rash of pseudo-erudite references to classical mythology now
made available to “the common reader” (the questionable exam-
ple is Roberto Calasso with The Marriage of Cadmus and Harmony); 

- “the academic International” or the international aca-
demic novel, either encyclopedic or picaresque or detective, or all
of the above—but the illustrations are important writers such as
Umberto Eco, A. S. Byatt (Possession), and Milorad Pavić; 

- travel writing as a whole, a genre considered sexist be-
cause it “confronts the world;” at the other end, the multi-symp-
tom novel that mixes and matches a multitude of genres (this is
another jab at “pseudo-borgesianism” trough a reference to
Lawrence Norfolk); but here we have the “national kitsch” also,
designating the novel’s formally conservative return to issues of
nationhood, national specificity, “Englishness” or francité, “French-
ness” (yet again, the example here is a very good writer, Peter Ack-
royd); 

- back to the top of the list: something Casanova calls
“the aesthetic plurality of the worlds” in novels of diverse geo-
graphic, cultural, ethnic, and linguistic background, all of them im-
plicitly regrettable and explicitly extrapolated from Michael
Ondaatje, another villain in the world fiction drama;

- finally, related to this symptom is what she identifies as
“‘Bricabracologie’ multiculturelle,” that is, mondialité—the wide
world—“conceived as a heteroclite assemblage” in terms of
theme, plot, frame of cultural reference, and the like, so as to pro-
duce a “de-particularized” world and novel less likely to alienate

potential publics and likely to appeal to “denationalized” audi-
ences, whoever those may be. This is the old chestnut of “cos-
mopolitans from nowhere” or “rootless” cosmopolitanism.

The last item helps me summarize how Casanova and
others see the novelistic pandemic under way in the world and
the world literature presumably coming on its heels: there are, we
gather, a bunch of novelistic features—at both discourse and plot
level—and, as they spread, they do so at the expense of those
characteristics of form and content that ensure that different nov-
els from different places keep speaking with different voices and
to those different places, their people, cultures, and so forth. Thus,
the primary effect of this pandemic is so-called “de-particulariza-
tion.” But are we facing a David Brown outbreak other than the
one in his novels? I do not think so, and then there is something to
be said about the role played by popular or even mass fiction,
which is not very different from what happens in film, where the
Hollywood or the Bollywood is not the only kind of cinema. Not
only that, but the examples Casanova adduces are neither bad lit-
erature nor indicative of a pandemic. I wish there were more writ-
ers like Ondaatje. 

More notably, Casanova’s argument rests on a simplisti-
cally conceived homology between the globalizing world and the
increasingly international spread of discourse and before that, on
a reductive understanding of globalization itself. This global anxi-
ety of influenza also fails to take into account the unique worldly
appetite of the novel in terms of the genre’s uniquely nomadic pro-
clivity, of its propensity for traveling and for carrying whole cul-
tural symptomatologies with it, as well as in terms of its ability to
take in the world-as-world more effectively, more comprehensively,
than any other literary form. 

Now, there are, indeed, certain recognizable traits to the
world-heavy novel. As I have said, these obtain on the content side
(the world or world connectivity as “master theme”), as well as on
the formal side (expanding cross-cultural intertextuality, for in-
stance). And then, beyond what and how this kind of novel is or is
like, one must pay attention to where it is or goes and to what hap-
pens to it as the place of its writing, publication, translation, dis-
tribution, and reading overlaps with, and is administered by, statal
territoriality less and less. Further, fiction and the novel in partic-
ular require new critical approaches, new understandings of tra-
dition, literary history, and so forth because it finds itself more
and more de- and re-territorialized throughout its production and
reception on the world market of authors, publishers, and publics.
Thus, it is indeed worth asking: in what sense is the novel—if it
ever was—still place-bound, endemic, circumscribed and defined
by a territory in turn policed, administered, marked, and mapped
out—again, defined, defended, surveilled, and understood—by a
nation-state? 

One thing seems clear: the evolving interplay of the econ-
omy of territorial nationhood and the economy of literary production
and reception has been leading, step by step, to a new geoliterary
order. The world novel lies at its heart, complete with a whole
spectrum of novelistic forms, stylistic patterns, and themes. The
novelistic body coalescing around such forms, patterns, and sub-
ject has reached, I suggest, critical mass. We are talking about a
fast-growing cluster of recent fictional narratives that, in U. S. and
other literatures, feature plot structures, settings, situations, and
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characters that, together, build communities, carve out shared
spaces, move around, and interact in ways that trace itineraries
and map out cultural zones less and less limited or beholden to
national territories. The life stories told by these novels develop
along coordinates suggestive of another, fluid geography, in which
Louisiana is closer to West Africa than to Illinois (as in Charles
Johnson’s Middle Passage) or the Tropic of Cancer and its Mexican
landscape cross the Rio Grande (as in Karen Tei Yamashita’s Tropic
of Orange). Similar mappings are at play in fiction by Joseph O’Neill,
Chang-rae Lee, Azar Nafisi, Sahar Delijani, Jonathan Safran Foer,
Junot Díaz, Mohsin Hamid, Yelena Akhtiorskaya, David Eggers,
Ruth Ozeki, Jhumpa Lahiri, Alexandar Hemon, and Gary Shteyn-
gart. 

Most disconcerting to many critics is that reading grids
ordinarily pressed into service to gauge a writer’s place in Ameri-
can literature and even his or her Americanness do not work in
such cases. Consider O’Neill’s Netherland (2008) and The Dog
(2014), for example. These novels do belong to American litera-
ture, and they hardly ignore American issues. O’Neill is an Ameri-
can writer and author of quintessential post-9/11 American novel,
Netherland. But the American identity of the writer and of his
works are not couched in terms—plots, narrative structures, set-
tings, cultural habits, membership rites, etc.—an interpretation
informed by the traditional, largely “identitarian” paradigm would
spontaneously register as sites and encodings of Americanness.
The latter’s thematic, imaginary, and stylistic signifiers abound in
O’Neill, but not in the locations and configurations in which one
would expect them. They are, thematically and stylistically, else-

where; they project another geography. O’Neill himself appears to
belong somewhere else too. His novels—his readers’ travel guides
for all practical purposes—locate him there, even though he cur-
rently resides and works in New York City. A citizen of Ireland and
the U. S., O’Neill is a formerly British, now American too, writer of
Turkish-Irish descent, who grew up in the Netherlands, Mozam-
bique, and Iran. “Worlded,” his novels canvass a zone outside and
across the U. S. and other national territories. His characters are
cosmopolites at ease in English, Dutch, French, and Urdu. Expats,
migrants, and refugees, they call Brooklyn, London, Dubai, and
Beirut home, often simultaneously. Their yearnings, re-affiliations,
and trajectories open up a space distinct from that contoured by
the national-territorialist definition of the U. S. and its literature.
With one word, all these longings and imaginings territorialize—
situate and map—America and Americanness differently. They re-
and trans-territorialize U. S. individual and collective identity by
restaging it outside and athwart the nation-state’s sociocultural
“constraints” and geographic-epistemological jurisdiction. A new
sovereignty thus comes into being, a new world order, literary—
made of novels, that is—but no less real for that.

NNootteess

i Christian Moraru is Class of 1949 Distinguished Professor in the

Humanities and Professor of English at University of North Carolina, Greens-

boro. This text is a version of a lecture delivered at Lucian Blaga University of

Sibiu on May 15, 2017 as part of the “Wording and Worlding” LBUS series.
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„Frumuseţea reprezintă încununarea adevărului, 
iar cum arta este frumuseţe,

înseamnă că nu există artă fără adevăr.”
(Antoni Gaudí)

Una dintre problemele care apar în valorizarea estetică a ori-
cărei opere de artă este subiectivitatea percepţiei noastre. Ceea ce
Kant numeşte judecăţi apriorice şi ceea ce fiecare dintre noi aplică,
adesea, într-un sens care nu are nimic de-a face cu critica de artă
sunt elemente din care e posibil oricând să construim sofisme. „Arta
este o minciună care ne spune întotdeauna adevărul” ar putea fi co-
rolarul unei anumite modalităţi de a judeca frumuseţea, lipsindu-
ne, astfel, de posibilitatea de a stabili o judecată de valoare unică şi
definitivă asupra canonului frumuseţii unei opere. E imposibil să ju-
decăm după aceleaşi criterii o conservă de supă Campbell realizată
de Andy Warhol şi Naşterea lui Venus de Botticelli. 

În plus, sensibilitatea personală e un conglomerat de idei, ex-
perienţe, gusturi, prejudecăţi, valorizări şi viziuni specifice ale lumii
– din care nu putem exclude nici datele reprezentate de pura fizio-
logie, de funcţionarea sistemului glandular sau hormonal – care ne
împiedică să stabilim întotdeauna un set de criterii obiective prin
excelenţă; sub influenţa unui relativism senzorial extrem, am putea
chiar spune ca e imposibil să fundamentăm o estetică în absenţa
elementelor subiective. Desigur, putem recunoaşte ambianţa sa-
crului chiar prin intenţia declarată a unor opere artistice. Edificiile
construite cu scopul de a spori sau de a întări credinţa creştină, pen-
tru a ilustra sacralitatea anumitor repere spirituale sau pentru a
transmite învăţătura unei anumite doctrine poartă în ele, prin chiar
acest fapt, semnul transcendenţei ce defineşte aspectele spirituale
ale existenţei. Nu trebuie să uităm nici că, în anumite epoci, mare
parte din arta produsă sub regimurile totalitare interbelice (1917-
1940) avea un sens oarecum asemănător, deşi îndreptat într-o altă
direcţie: Statul era înlocuitorul ideii de Dumnezeu. 

Arhitectura religioasă ne permite să recunoaştem, fără urmă
de îndoială, forma în care frumosul şi sublimul se întrupează şi re-
prezintă unul dintre momentele în care estetica dobândeşte, din-
colo de frumuseţea sa implicită, statutul de spiritualitate şi de
transcendenţă. Arta religioasă sintetizează idealul grec al unităţii
dintre bine, frumos şi adevăr. 

Una dintre senzaţiile cele mai puternice pe care o are cel ce se
află în faţa şi înăuntrul Templului Ispăşirii din Catedrala Sagrada Fa-
milia din Barcelona este aceea de a fi martorul unui spaţiu prin ex-
celenţă sacru, unde tăcerea se presimte în şi se nutreşte din
maiestatea formelor arhitecturale. Este o caracteristică de bază a
poeticii spaţiului sacru aceea de a permite contemplarea şi intros-
pecţia: tăcerea esenţială la care privitorul participă, astfel, fie şi
numai pentru o clipă, e tăcerea absolutului. Cu toate că e dificil să
exprimi senzaţiile personale în faţa unei opere de atât de mari di-
mensiuni, emoţia este o componentă de care nu se poate face abs-
tracţie în ceea ce priveşte evaluarea unui fapt estetic. Căci cea care
determină viziunea estetică este tocmai emoţia. 

În Misterul catedralelor de Fulcanelli (pseudonim al unui alchi-

mist necunoscut) se explică limbajul secret al pietrei. Catedralele
sunt carţi deschise, pline de mesaje secrete pe care doar cunoaşte-
rea profundă a simbolisticii sacre le poate revela. Iar aici, nu înţele-
gem, desigur, prin sacru, excusiv domeniul creştinismului: căci mare
parte a limbajului ermetic al alchimiei se regăseşte în majoritatea
marilor catedrale europene. Şi nu doar ca limbaj exprimat în im-
agini ori relicve, ci şi ca aspect cât se poate de tangibil. Culoarea vi-
traliilor şi întregul ritual care însoţea modelarea metalului din care
erau confecţionate clopotele catedralelor gotice sunt detalii mai
puţin cunoscute, dar aflate în strânsă relaţie cu vechile practici al-
chimice.

Deşi liturghia catolică este cea care repetă, ritualic şi sacral,
actul creaţiei originare plasate în acel mitic illo tempore, spaţiul de
cult este cel care conferă sacralitate în adevăratul sens al cuvântu-
lui şi care, în acest fel, reuşeşte să abolească timpul profan. Delimi-
tarea spaţiului sacru, ne aminteşte Mircea Eliade, este cea care se
opune în agală măsură timpului. Dincolo de aceste graniţe reapare
timpul linear, profan. În interiorul său se adoposteşte timpul sacru
care ne trimite mereu, simbolic, la momentul însuşi al Creaţiei. Re-
petarea ritualică a euharistiei reprezintă renaşterea periodică a fi-
inţei noastre căzute în timp. Presimţirea eternităţii poate avea loc
doar în cadrul sacralităţii incintei sacre.    

Toate acestea îi erau perfect cunoscute lui Antoni Gaudí (1852-
1926), cel care, în plus, a inclus în profunda sa viziune religioasă o
complexă morfologie organică ce pare a da viaţă întregii sale crea-
ţii. Astfel, viaţa este elementul care caracterizează, de la bun înce-
put, conceptul arhitectonic al catedralei Sagrada Familia. Nu e, deci,
deloc neobişnuit să găsim pe una dintre faţade un ansamblu scul-
ptural reprezentând urcarea la Cer a Fecioarei alături de Arborele
Vieţii. Aceste reprezentări ale arborilor vieţii au fost dintotdeauna
imagini recurente în majoritatea culturilor şi religiilor: din Egipt sau
China şi până la populaţiile mixteco-zapotecilor ori la neamurile din
Oceania. Confirmarea Fecioarei mame a lui Iisus (mater = materia)
în calitate de stăpână a întregii creaţii este o alegorie metafizică ce
face ca cele două lumi, cea terestră şi cea celestă, să se întâlnească
şi, de asemenea, ne dezvăluie sensurile propriei noastre condiţii de
copii ai Domnului.  

Realizarea artistică exterioară, cu toate nenumăratele sale de-
talii, pare asemenea frunzelor unui arbore apărut din chiar materia
pietrei. Întrebarea dacă arta imită natura sau dimpotrivă, dacă na-
tura imită arta este lipsită de sens în faţa acestei opere, dar şi în
ceea ce priveşte viziunea estetică a lui Gaudí: ambele se unesc şi co-
laborează pentru a exprima marele cod al Creaţiei. Artistul desco-
peră afinităţi şi vasele comunicante ale materiei şi le organizează
pe toate în cadrul unei sinteze ce reproduce  nivelurile diverse ale
lumii. Structura, textura şi simetria arborescentă a turnurilor cate-
dralei Sagrada Familia ne pun deodată în faţa unui mister ce se re-
velează: posibila renaştere spirituală se află în însăşi natura
înconjurătoare, cea care ne face conştienţi de propria noastră con-
diţie umană imperfectă. Nevoia de iubire este înnăscută fiinţei şi
existenţei umane şi, de aceea, frumuseţea sacrului poate fi repre-
zentată în conformitate cu canoanele inovatoare ale artei. Nu doar
frumosul poate avea o finalitate contemplativă exclusivă; ci frumu-

JJoosséé  AAnnttoonniioo  HHeerrnnáánnddeezz  GGaarrccííaa**
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Gaudí sau estetica tăcerii
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seţea însăşi poate fi o treaptă menită a ne conduce către accesul la
înţelegerea deplină a transcendenţei fiinţei, către un stadiu supe-
rior de comuniune cu absolutul.  

Prin intermediul registrului simbolic, arhitectura catedralei Sa-
grada Familia vizează, de asemenea, modul în care fiinţa umană în-
ţelege sacrul. Cele optsprezece turnuri simbolizează imaginea celor
doisprezece apostoli, a celor patru evanghelii, a Fecioarei Maria şi a
lui Iisus Hristos. Planul ansamblului implică trei nave, pentru a co-
respunde, în acest fel, organizării spaţiale a catedralelor medievale,
unde simbolul ternar este imaginea trinităţii primordiale. Credin-
ciosul care priveşte din exterior edificiul, îşi poate, deci, aminti da-
tele esenţiale ale naşterii, morţii şi învierii lui Hristos şi, procedând
astfel, actualizează mereu aceste momente semnificative la nivel
interior. Avem de-a face, aşadar, cu o excelentă operă pedagogică
durată în piatră şi care nu se serveşte de cuvintele scrise, ci doar de
adevărul imaginilor. La fel ca în cazul marilor catedrale ale Evului
Mediu, aflat în faţa acestei construcţii, fiecare credincios poate per-
cepe în mod cât se poate de direct şi de exact mesajul Învierii, dar
şi al martiriului lui Iisus-omul.   

În plus, porticul Credinţei, cel al Speranţei şi cel al Milei (cele
trei virtuţi teologale) indică drumul ce trebuie urmat pentru a cu-
noaşte şi pentru a asimila (nu fără ajutorul Raţiunii) misiunea creş-
tinismului. Şi subliniază încă ceva: că drumul autentic al desăvârşirii
de sine este numai şi numai acesta, cel bazat pe virtuţile creştine.
Arta devine, deci, un vehicul de transmitere a adevărului revelat, ca
ilustrare a misterelor fundamentale şi în prezenţa deplină a Fiinţei.
Ontologia, epistemologia, teologia şi logica trascendentă şi spiri-
tuală se întâlnesc, astfel, drept singură cale de cunoaştere întinsă
de-a lungul fiecărui portic şi faţadă a catedralei gândite şi proiec-
tate de Gaudí.

Numerele sunt şi ele parte integrantă a simbologiei arhitecto-
nice. Atrage atenţia un pătrat magic – plasat pe faţada Patimilor, nu
departe de scena sărutului lui Iuda şi desăvârşit de arhitectul Subi-
rachs – ale cărui cifre dau suma de 33 (vârsta lui Hristos) în orice di-
recţie, inclusiv pe fiecare din cele patru laturi. Se spune că ar exista
nu mai puţin de 310 de posibilităţi de a ajunge la acest rezultat.
Mulţi filosofi, de la Pitagora şi până la Athanasius Kircher, sau de la
Wittgenstein la Godel, au vorbit despre perfecţiunea imanentă a nu-
mărului, înţeleasă drept semn evident al frumuseţii sale. Trebuie să
observăm şi amănuntul că, printre cele 16 numere, nu apar 12 şi 16,
însă se repetă 10 şi 14.

1 14 14 4
11 7 6 9
8 10 10 5
13 2 3 15

Modelul anterior ne aminteşte de lucrarea lui Dürer, intitulată
Melancolia, însă în aceasta suma este 34, neexistând niciun număr
care să se repete. În plus, numerele plasate în partea centrală, pe
rândul de jos, formează anul în care autorul a definitivat această
operă: 1514.

16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1

Un efect asemănător oferă privitorului şi unele ansambluri
sculpturale realizate după moartea autorului. În cel intitulat „Veró-
nica”, este reprezentat Gaudí însuşi. Este vorba despre nişte figuri
având contururi accentuat geometrice, care ne amintesc oarecum
de  estetica rece a realismului socialist. Sunt efigii caracterizate de
o severitate extremă şi având un abia simţit accent uman care con-
trazice sensul global pe care artistul a dorit să-l confere ansamblu-
lui. Pe de altă parte, Gaudí s-a inspirat din contururile subtile şi din
liniile curbe ce caracterizează vegetaţia terestră şi acvatică. Struc-
tura cilindrică a unor specii de cactuşi sau textura aparte a unor co-
rali par a fi incluse în complicatul plan al acestei uluitoare
construcţii neterminate, care ar putea fi desăvârşită până în anul
2026, centenarul morţii marelui său creator. 

În Antichitate, operele artistice nu erau considerate a aparţine
unui anumit autor. Ideea (imaginea) artistului ca autor al operei
apare târziu în istoria culturii. Abia în Renaştere s-a impus ideea in-
dividului ca autor. În Evul Mediu era recunoscută doar posibilitatea
ca o colectivitate anonimă să fie iluminată de harul divin şi, astfel,
să devină capabilă a ridica un monument, o mânăstire sau un cas-
tel, fără a fi, însă, simţită necesitatea sublinierii vreunei autorităţi
artistice individuale. Esenţială era opera în sine: autorul ei era, însă,
un simplu intermediar. Creaţia lui Gaudí, dată fiind complexitatea
sa, a beneficiat în egală măsură de efortul şi talentul mai multor ge-
neraţii pentru a fi desăvârşită. Şi în ciuda dificultăţilor tehnice pe
care le implică o operă de asemenea dimensiuni, finalitatea sa ca
expresie a unui veritabil centru de pelerinaj şi obiect de cult este în
afara oricărei îndoieli. În plus, nu trebuie să pierdem din vedere că
strania sa frumuseţe arhitecturală o înfăţişează drept model cât se
poate de actual pentru construcţiile ecleziastice, diferenţiindu-se,
însă, în mod fundamental de arhitectura monastică. Bernardo de
Claraval a fost cel care a intuit baza comună a ambelor modele: con-
strucţiile ecleziastice trebuia să includă toate formele de pictură şi
de podoabe exterioare menite a face să sporească sentimentul re-
ligios al credincioşilor, în vreme ce elementul definitoriu al incinte-
lor monastice era capacitatea lor de a se folosi de toate acestea
pentru evitarea distracţiilor care ar fi împiedicat eliberarea sufletu-
lui. Cu bolţi joase, doar câteva raze de lumină le aminteau călugări-
lor de necesitatea iluminării interioare prin intermediul strălucirii
spiritului.    

Catalanul Eugenio D’Ors (1881-1954) a stabilit, în Ştiinţa cultu-
rii, că istoria artei se poate defini ca alternanţă între clasic şi baroc.
Opera lui Gaudí ar putea foarte bine să fie pusă sub semnul unui
neobaroc organic, foarte încărcat şi împodobit cu numeroase orna-
mente. Însă secretul său se vădeşte în aceeea că în centrul operei
sale, în egală măsură ca şi în însăşi substanţa acesteia, descoperim
tăcerea profundă şi primordială a originilor. Arta este nostalgia
acestei tăceri. 

TTrraadduucceerree::  RRooddiiccaa  GGrriiggoorree

* José Antonio Hernández García s-a născut în 1961, la Ciudad de
México. A studiat relaţiile internaţionale la Colegio de México.

Colaborează la prestigioase reviste din America Latină şi din Eu-
ropa, publicând proză scurtă, poezie şi eseuri. S-a afirmat, de ase-
menea, ca traducător, tălmăcind în spaniolă opera unor autori ca
Ernst Junger, Carl Schmitt, Henry de Montherlant, Louis Ferdinand
Céline, André Gide şi Mircea Eliade, faţă de care nutreşte o admira-
ţie deosebită. 
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Am aflat, la sfârșit de vară lungă și fierbinte, cu durere
și tristeţe, că minunatul poet și prieten Nicolae Stoie a plecat
dintre noi, după o grea suferinţă (în noiembrie ar fi împlint 77 de
ani). Știam că e bolnav de mai multă vreme, iar curajul cu care
si-a purtat ultima perioadă de viaţă m-a impresionat profund. A
plecat dintre noi în ziua de 23 august 2017.

Născut la Sibiu, în 29 noiembrie 1940, Nicolae Stoie
(originar din Ocna Sibiului), a absolvit Colegiul „Gheorghe Lazăr”
din Sibiu în 1959 și Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca în
1965. După încheierea studiilor s-a stabilit la Braşov, unde a  lu-
crat ca jurnalist, redactor la revista „Astra” (unde a funcţionat și
ca redactor-șef la seria nouă a revistei brașovene), bibliotecar la
Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu”, editor şi profesor în în-
văţământul preuniversitar. 

A debutat cu poezie în revista „Tribuna”, în 1960. A co-
laborat la revistele „România literară”, „Luceafărul”, „Familia”,
„Steaua”, „Orizont”, „Astra”, „Contemporanul”, „Convorbiri lite-
rare”, „Euphorion”.  

Nicoale Stoie a publicat câteva frumoase cărţi de
poeme, începând cu volumul de debut, „Consemnele necesare”
(Editura Tineretului, Bucureşti, 1969), urmat de „Drumul spre
solstiţiu” (Editura Dacia, Cluj, 1970;), „O ramură deasupra ierbii”
(Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1975), „Zăpada din anul
o mie”, (Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1981), „Veacul
de aur” (Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984), „Cerul senin al limbii
române” (Editura Albatros, Bucureşti, 1985), „Harpha nopţii”
(1997), „Braşovul în o sută de poezii” (antologie, 2007), „Paste-
lurile de la Ocna Sibiului” (Editura Pastel, Brașov, 2007), „Salata
de texte” (2011). Prozele sale au fost adunate în volumele „Asa-
sinul coboară cântând” (1971), „Acuzatul din camera 13” (1973)
și „Viaţa şi extraordinarele povestiri ale neasemuitului profet
Nostradamus” (1991). În afara acestora, a mai publicat volumele
„Poeziile criticilor mei” (Alba-Iulia,, un volum de corespondenţă
cu poetul Andrei Codrescu (cu care a fost coleg la „Gheorghe
Lazăr”) și monografia „Astra 50. Etapele unui parcurs sinuos re-
constituite din interior” (ultima sa apariţie editorială, Biblioteca
judeţeană „George Bariţiu”, Brașov, 2016)

A primit Premii pentru poezie ale Filialei Braşov a Uni-
unii Scriitorilor din România în anii 1975 şi 1981.

Întors, spiritual, nostalgic, spre locurile natale, din 2009
a făcut parte din Filiala Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România.

Prin plecarea dintre noi a lui Nicolae Stoie literatura
noastră suferă o grea și ireparabilă pierdere. 

Revista noastră și filiala sibiană a Uniunii Scriitorilor
transmit familiei sciitorului condoleanţe și un gând de întărire:
scriitoarei Lăcrămioara Stoie, soţia regretatului nostru coleg,
doamnei Andreea Păstrârnac, diplomat și eseist de excepţie,
Sânzianei Maria Stoie (unul dintre cele mai promiţătoare con-

deie tinere în critica noastră), fiicele lui Nicolae Stoie. 
Iar în final, cred că cel mai bine, aici și acum, se potri-

vesc două dintre poemele sale, pe care le așez cu emoţie și mare
melancolie: 

CCRRUUCCEEAA  DDEE  PPEE  RROOCCOOTTEECCII

răstignit pe cruce amurgul 
întinde braţe de aer 
spre cele patru vânturi 
supliciu anunţând învierea 

sălcii cădelniţează deasupra apelor 
zborul unei păsări scrie pe zare 
un epitaf invizibil şi sângele 
se prelinge din norul bătut în cuie 
în boabele strugurilor din vie: 
primăveri înflorate, veri toride, 
toamne de aur, iernile reci 
ale timpului fete cu trupuri de fum 
toate fi-vor cuprinse de-acum 
de îmbrăţişarea crucii 
înălţate pe rocoteci 

VVIISSUULL  DDEE  SSAARREE  

un lac de sare se scufundă 
în lacul de sare de dedesubt 
la ocna sibiului 

o pâlnie lichidă şi verde 
ia forma unei alte pâlnii lichide 
ca şi cum s-ar deschide 
ochiul unui ciclop 
spre somnul morţilor 

şi lumea e un vis de sare 
pe malul apei 
ce acum îţi răsfrânge chipul 
atât de frumos şi atât de viu 
încât ar încape 
într-un sicriu de ape

Ioan Radu Văcărescu

Schatzkammer

In memoriam Nicolae Stoie
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Poet al insomniilor din Regensburg, din Heilbronn, pre-
cum din Sighișoara natală: „ceasul meu e lumânarea/ arzând în-
spre capătul nopţii“ (p. 8); „TTrreeccuutt  ddee  ttrreeii, și până-n zori mai
este“ (p. 57); „și-am luat-o agale pe străzi de nebun și insomnie“
(p. 77), Andrei Zanca este astăzi autorul a douăzeci de cărţi de
versuri la care se adaugă iinntteeggrraallaa  eeffeeccttuulluuii  ddee  fflluuttuurree, apărută în
primăvara lui 2017 la editura Limes din Cluj: douăzeci și patru
de poezii urmate de ciclul intitulat „CASA DE STICLĂ“, cu alte
treizeci și nouă de texte.

Înalt la statură și spirit ca un franciscan și frumos în se-
veritate ca Odin, peregrinul din Asgard, autorul își cunoaște
bine locul între valoroasele voci lirice din literatura românească,
un loc pe care îl asumă cu responsabilitate: „eu ofer doar adân-
cime unei pagini“ (p. 7). Actul poetic este văzut ca efect al pre-
destinării, autorul nu e decât un ales al rostirii de sine a
poemului. Convingător acest rol de releu transcendental din
partea unui poet autor și de eseuri, proză, publicistică și tradu-
ceri din cinci limbi străine în română: „când poemul se scrie, se
profilează undeva/ și cei care-l vor citi și nu vor mai fi aceiași.//
nimic nu e întâmplător, eu/ sunt doar bătaia de aripă/ a unui
fluture.// mă reîntorc la mine însumi, și nimeni/ nimeni nu mă

poate urma/ acolo /ne întâlnim“ (pp. 9-10).
„Foton al autoportretului divin“ (p. 33) – poetul se au-

todefinește ca homo religiosus, ruga fiindu-i artă poetică, așa
cum mărturisea odinioară abatele Henri Brémond (1865-1933,
„Rugăciune și poezie“ – 1925, „Introducere în filosofia rugăciu-
nii“-1929) ori, mai recent, Horia Bădescu (n. 1943, „Memoria Fii-
nţei – Poezia și Sacrul“ – 2008) sau Greg Bradden (n. 1954 în SUA,
„Efectul Isaia: dezvăluirea știinţei pierdute a rugăciunii și profe-
ţiei“ – 2001, „Eliberarea puterii codului divin“ – 2005), a cărui afir-

maţie o citează ca motto al întregului volum; „ruga este pentru
noi ceea ce este apa pentru sămânţă“. Pentru Andrei Zanca,
„ruga e graiul uitat“ în Paradisul pierdut: „a venit vremea fie-
care decizie e o rugă/ eșuată doar când crezi că-ţi poţi înșela si-
nele“ (p. 23). O sinceritate anamnezică, restaurată prin însuși
actul poeziei-rugăciune, ocupă un loc aparte în iinntteeggrraallaa  eeffeeccttuu--
lluuii  ddee  fflluuttuurree. Poetul invocă apele sacre, temeiul de puritate al
lumii: „tânjea după o apă ce nu a cunoscut omul/ o apă atât de
vie încât să poată reda / amintirea“ (p. 25); totodată rosturile
primordiale, așezarea zidirii divine sub creanga de aur: „cum s-
a fost rănit de/ moarte, spiritul apelor, ramura sacră/ femeia sfi-
nţită prin actul unei nașteri/ bărbatul, prin moartea și reînvierea
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lui/ în aceeași viaţă“ (p. 37). Constată cu regret nepriceperii crea-
ţiei de către cel creat: „însă cine/ cine poate desluși măcar o pro-
poziţie a apei?“ (p. 86). Aici, o întrebare de psalmist, sfredelitor
de tandră: „la început a fost cuvântul, însă/ înaintea lui nu a fost
oare iubirea?“ (p. 33); întregul poem intitulat „abisul“ (p. 45) este
alcătuit ca un psalm. Iar despre păcatul înstrăinării de noi a gra-
iului aceluia pierdut, dătător de viaţă cândva, „abuzat“ și „ter-
felit“ prin cuvinte care se întorc asupră-ne și ucid, poetul
depune înfiorat mărturisirea modestelor noastre posibilităţi în
faţa curăţiei de cristal a puterii de comunicare din ochii unui ne-
cuvântător: „și-mi vin în minte toate vieţuitoarele/ care m-au în-
tâmpinat în viaţă, toate/ aceste necuvântătoare, privindu-mă/
uneori cu ochii lor plini de o lumină/ ce nu aparţine acestei
lumi./ (...)/ și ei tăcând. privindu-te cu ochii aceia/ limpezi și
blânzi, pe care nici vorbele/ noastre nesocotite nu reușeau să-i
tulbure/ doar să-i extermine“ (pp. 36-37). De aici, complexul vi-
novăţiei în faţa candorii necuvântătoare și inocenţa lucidă a ru-
găciunii conștiente de drama unei existenţe maculate,
antrenând opacizarea, înstrăinarea, însingurarea: „oare ne vom
putea/ dărui cândva cu deplina încredere a câinelui/ înălţându-
și ochii lui curaţi spre noi?“ (p. 20). Cuminţenia naturală nealte-
rată a animalelor, obsesiv menţionată în acest volum, induce
sentimentul vinovăţiei omului dușman al naturii, inclusiv al na-
turii umane: „cât de grăitor e faptul că animalele nu-și distrug/
teritoriul, meleagul natal, mi-am zis, și-am plecat/ capul sub
cerul bănuit acolo, între stele“ (p. 66); omul preocupat nu de res-
taurare cât de salvare lașă: „nu cum am putea să mântuim/ ce
a mai rămas din ea, ci cum/ să o părăsim mai degrabă printre
constelaţii/ grădina, după ce am sleit-o“ (p. 68); „știu doar că cine
se roagă/ pentru acest pământ, pentru el însuși se roagă“ (p.
84).

Elemente ale sacralităţii sunt lumina neperisabilă, co-
pacul autoreferenţial, inocenţa redemptorie: „ce rămâne la
urmă din orice/ amintire e o anume lumină// cum doar ce este
pătruns de sacru/ rămâne / o iubire inocentă, tot ce poate mân-
tui“ (p. 59); ubicuitatea invizibilă: „sacrul nu are un loc anume“
(p. 64); „de nezărit rămâne. pretutindeni/ și nicăieri. cuvânt. îm-
plinit“ (p. 69); „doar ce nu se poate vedea este etern“ (p. 70).

Singurătatea, percepută ca efect al imposibilităţii și re-
fuzului comunicării – alterare a limbajului interuman: „de ne-
pătruns zidul nevăzut/ ridicat de fiecare în jurul lui“ de oameni
care „continuă/ să vorbească despre alţii, nu unii cu alţii“ (p. 38);
„ridici receptorul/ și îţi dai seama că nu ai pe cine chema“ (p.
32), întrucât comunicarea aievea este „comuniune“, transcen-
denţă pură, câtă vreme poetul afirmă că: „lumea răspunde la
ceea ce suntem“ (p. 52). O superbă imagine: „DDee  zziiuuaa  mmoorrţţiilloorr
simţi aproape palpabil / cât de singur e fiecare-n cimitir“ și tot
aici, constatarea că „nefiind în stare să supravieţuim propriilor/
noastre invenţii atât de geniale“, tehnologizarea comunicării
produce o paradoxală izolare în virtual: „mă uit în jur și nu văd
decât absenţi prezenţi/ aplecaţi peste un mobil// și-mi vin în
minte vorbele unui bătrân:/ mă, voi credeţi că eu am fost făcut
cu deștiul? “ (p. 55) – poate că tandră trecere în revistă a unei vi-
zite deconcertante în casa unor prieteni, când copiii lor, până
atunci foarte comunicativi prin mesaje electronice, stau la masă
unul în faţa celuilalt privind neajutoraţi în jos, nemaiștiind să își
vorbească unul altuia și poate că „bătrânul“ nu-i altul decât des-
cumpănitul poet-părinte, cunoscător și al altor vremi, în care

„nu moartea, viaţa era o pedeapsă// vorbind mai degrabă cu un
câine/ ce nu te poate trăda“ (p. 57) – o dramă existenţială în
fond.

Iarna – anotimp predilect – poate fi anamneza curăţiei
necesare sufletului, dar devine cu certitudine prilej de sărbă-
toare a Întrupării divinului în om: „am fost mereu prinși, închiși/
în iarnă mamă, iarna ne-a însoţit mereu“ (p. 21); „e toamnă de-
acum și-n noi dintotdeauna/ iarnă“ (p. 24); „când te bântuie ne-
liniștea/ ramurii ai ajuns la marginea iernii“ (p. 32); „în noaptea
asta sacră de decembrie/ în care în salonul pustiu arde o lumâ-
nare“ (p. 43). Iarna aduce, ca un fel de ADN transportor în exis-
tenţa organismului fragil al acestei culegeri de versuri, o serie
de consideraţii social-politice asupra mediului ambiental decă-
zut, deteriorat moral și material: „mereu aceleași vorbe/ jalo-
nate de petrol, zone strategice, export de oameni/ arme și război,
estimp/ (...)/ va rămâne doar lumina“ (p. 12); „ziua mai șovăie/
pe străzile ce-n zori dispar/ cum prin siberiile lumii trezitorii“ (p.
17); „doar succesul ori eșecul mai contează/ epuizând, sleind ul-
tima ninsoare“ (p. 31); „trebuie, trebuie să ieșim odată din iarna
asta/ în care hibernăm de secole“ (p. 48); „«ce conjuraţie mon-
dială!» zice «e doar prostia.../ prostia asta groasă, global dos-
pită din profit...»“ (p. 66); „cândva parcă ne ajutam unul pe altul/
mi-am zis, să fi devenit azi prea politici?“ (p. 84).

Ipocrizia, de nesuportat între păcatele semenilor – un
text poartă chiar titlul „chestionar asupra ipocriziei“ (p. 12) –,
iscă observaţii din cele mai dure și mai întristătoare: „printre
cruci spânzurate pretutindeni/ gonind cu bâta sub banchetă“
(p. 41); „lecţia perfectă/ asupra ipocriziei o poţi găsi citind pe-
ndelete/ anunţurile mortuare“ (p. 44).

Data de naștere a poetului dă titlul poeziei „13 sep-
tembrie“ (1952), prilej al unei frumoase interogări ontologice:
„iar, dacă o undă de mâhnire tulbură mereu/ contemplarea fru-
museţii nu e oare fiindcă/ ne aduce vag aminte de o alta, pe care
am/ cunoscut-o odată, cândva?“ (p. 28).

„La ce ajută să știi, dacă nu poţi schimba/ nimic /.../?“
(p. 51) se întreabă retoric Andrei Zanca, din a cărui «artă poe-
tică» mai cităm: „nu pot interveni în trecut./ pot însă schimba
sentimentul legat de el“ (p. 59); cu ironie și împătimită încre-
dere: „să scrii un poem ca o aterizare de pasăre/ deopotrivă ce
ieri la sfatul medicului/ s-a spus că cititul cărţilor întărește/ să-
nătatea, altminteri/ de ce-ar mai cânta ea în lumea asta/ tot mai
erodată, cine/ și câţi o mai ascultă?“ (pp. 15-16); „spunerea in-
spirată e aidoma ecoului/ desprinzându-se dinspre o altă reve-
laţie“ (p. 80). „Dacă un vin bun se mai poate găsi oricând, o carte/
de poeme care să-ţi meargă la inimă, mai rar“ (p. 43) – constată
poetul aflat între cei iniţiaţi, cei știutori (vezi p. 58). Dacă orice
carte de poeme „zăcea ca toate minunile lumii, vibrând/ neau-
zită într-un raft“, „eu// am pășit din inimă în inimă/ peste acest
abis“ (p. 61), definește Andrei Zanca parcursul spiritual al scrie-
rii și lecturilor. Iar Poezia este, cum etimologia însăși o define-
ște, creatoare a lumii: „Înaintea cuvintelor a fost starea/ de
poezie fără de care nimic/ nu ar fi fost cu putinţă“ (p. 98).

Îi mulţumesc poetului pentru afirmaţia sa tremurând
sub îndoială: „ajunge dacă doar unul/ te va citi trezindu-se din
lunga toropeală?“ (p. 93), deși știu că mulţi sunt aceia care îl ci-
tesc și-l vor citi „până la o bătaie de aripă-n jur“ (p. 95). Din Greg
Bradden mai așteptăm, de la Andrei Zanca, și oarece traduceri
în românește.
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Pentru scriitorii aflaţi în diaspora funcţionează, des-
igur, reguli speciale: pe de o parte sentimentul enclavizării lim-
bii materne, dar şi proiectarea acesteia în limba (culturală)
adoptivă, căpătarea unei perspective care va duce la o  redi-
mensionare, la un nou orizont de valori, pe de altă parte, o nos-
talgie, o suferinţă a depărtării, a înstrăinării, de  asemenea, un
efort idiomatic mai mare, o prezenţă (în poezie) a unei expresi-
vităţi speciale, a unei caracateristici meditative. Sunt desigur, şi
pierderi şi câştiguri, insolubile, între care importantă este reîn-
toarcerea prin limbă, regăsirea de sine. 

Bucuria întoarcerii o surprinde Andrei Zanca în poemul
IARNA RUSEASCĂ ŞI RAMURA DE MĂSLIN, în care relatează cum,
împreună cu bunicul său, aşteaptă răbdător un porumbel me-
sager: „şi-n această încredere deplină/ a reîntoarcerii, neştirbită
de nicio ploaie/ netulburată de niciun vânt, uitam din nou/ totul,
şi-mi părea mereu/ că zăresc deasupra mea legănându-se încet/
o ramură de măslin”. Dorinţa de regăsire de sine transpare şi în
întrebarea: „să fie cititorul meleagul nostru natal?” (nopţi lungi
zile scurte). Folosind, adesea, ca ambient, un peisaj dezolant,
care reflectă o stare sufletească, poetul meditează asupra ma-
rilor dileme: „a pleca, a rămâne – unul şi acelaşi lucru// în
această reculegere// care este şi cea a arborilor, iarna/ în aroma
zăpezii dintr-o absenţă” (ABSENŢE). Deşi, de obicei, poetul este
tensionat, auster, reflexiv, nu este lipsit, uneori, de umor, pre-
cum sfatul primit de la tatăl său: „şi-mi sună şi acum îndepărtat
în urechi vorbele lui/ grijulii şi puţine... fii atent, să treci doar pe
zebră.../ ...dacă te calcă, e vina lui...” (după ani, după noi, 3. învă-
ţăminte ignorate). Dar starea melancolică (bacoviană) predo-
mină: casa – pustie acum, singurătatea, ostilitatea oamenilor,
râul curgând implacabil, reprezentând trecerea vieţii, o răbuf-
nire de vânt izbind uşa şurii, agonia, prezenţa despotică a oro-
logiilor, senzaţia de gol, de absenţă, de singurătate, vitrinele cu
manechine, bătrânii tandri, neputincioşi etc. Poetul deambu-
lează în noapte, pesimist şi gânditor, natura, mohorâtă, este ca-
ligrafiată (foarte rar) oriental: „o ia pe-ndelete printre coline,
nori de ploaie// umbră de umbră alungându-se, liniştea// între
castani până la încremenirea memoriei.// aşează cu grijă patru
cartofi în jar, coliba// descrescând în lumina focului, ţipătul buf-
niţei.// se întinde. pisica toarce culcată peste picioarele oste-
nite.// Orăcăit de broaşte. Întuneric înalt.” (Maria).

Frecvente sunt reflecţiile despre timp, reductibil la se-
cundă (preschimbată în altruism, ca la Faust), despre iubire (mai
mult ca iubirea, nedeclarată, ascunsă în inimă, ţinând de ome-

nitate), despre inocenţa pierdută, despre căutarea adevărului:
„tot ce e mărunt şi intimidat de un nume, unde/ denumind, am
omis/ în aceeaşi clipă/ a deprinde/ iubirea// ce-n sine le înfiripă,
aşteptându-ne// cum zac într-un ecou/ cele trecute sub tăcere,
ratarea// unei întâmplări, câtă vreme-n/ mireasma nopţii va stă-
rui sublimată moartea// dinspre care în zori denumim/ mărun-
tele, neînsemnatele, sfiala// acestui abis de lume/ copilul din
noi” (mireasma nopţii). Moartea nu este un act biologic, cât o
formă de caracter: „şi era unul din cei, care mai amâna moar-
tea// până ce odaia se golea de binevoitori” (nu e adevărat). Poe-
tul caută certitudini ale trăirii şi nu află decât iluzii,
impalpabilităţi: „avem mereu nevoie de năluca timpului/ spre a
putea speria cu ea iluzia morţii” (astfel ne năpustim în timp).

Poezia lui Andrei Zanca este lipsită de somatică, alcă-
tuită numai din nervi, spiritualizată, hieratică, recurgând la im-
agini (arhetipale) ale memoriei („nimic nu s-a clintit câtă vreme/
n-am învăţat a desluşi/ câmpul semnelor din jur” (aşadar). Scrii-
torul încearcă mereu intuirea transcendentului, căutând urma
divinităţii mai ales în cele simple, în cele neînsemnate, folosind
ca mijloc de cunoaştere raţiunea (teologia), mai rar sufletul
(mistica). Totuşi, contactul se face indirect, prin citirea creaţiei
(lumii), prin gesturi şi prezentarea de situaţii (autentice). Sacrul
este ascuns sub înfăţişări suprapuse: „adevărata noastră iden-
titate/ este ochiul ochiului/ respiraţia respiraţiei” (DE CE). După
acelaşi model revelator, este dezvăluit, într-un lung poem, spi-
ritul de adâncime al poetului Mircea Ivănescu, intuindu-se,
esenţializându-se, transcendându-se (scrisoare către Mircea).
Poetul foloseşte similitudinea, relevând astfel unitatea existen-
tului, legăturile invizibile care textualizează lumea. Un uşor pa-
seism, o  nesfârşită stare agonică reprezintă suportul pentru o
filosofie a timpului. Sunt preferate filtre translucide: amurgul,
aburul ceaiului, octombrie, atmosfera vânătă de ger, ploile nes-
fârşite, tăcerea, curgerea râului, a drumului. Ambiguitatea, dua-
lismul, nonsensul, absconzitatea fac existenţa o entitate
imperceptibilă, inefabilă. Ritmul de litanie, folosit constant, as-
cunde iluminările într-o consecventă smerenie. Este vorba, în
strategia stilistică a poetului, de o altă formă de disimulare a
eului, de o estompă caracteristică. Adevărul este criptic, feno-
menologic: „trebuie să uiţi iarna spre a privi în oglinda zăpezii/
în smerenia recunoaşterii în care dispari/ spre a ninge peste ui-
tarea lumii/ fie şi într-o carte” (reculegere).

Elegiile lui Andrei Zanca proclamă un imaginar evocat,
anamnezic, o lume ideală, marcată de o umoare sumbră, de o fi-
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losofie deprimantă: „ce sleire de nepiatră zace în zidurile cate-
dralelor/ ce iarnă uitată mă bântuie...// anevoie, calea mâinilor
întru regăsire, genunchii/ înierbaţi, izgonind nerăbdarea şi răz-
leţirea tălpilor, sleită// mâhnirea, o igrasie a sângelui fără de pă-
mânt şi înverziri, azi/ când remuşcarea e o călăuză surdă a
nopţilor, femeie// îngheaţă lumina între noi// aidoma celui ce
ucide-n vie, nu mai găsim tihna/ ascunsă într-un ghimpe, în is-
tovirea închipuirii// moartea e un magistru, grăind limba unei
adieri/ te stingi în afara ta. încenuşare pe ape.” (portret final).
Timpul este dezorientat, poetul caută în van o casă (cea părin-
tească s-a înstrăinat). Trăieşte într-o lume ostilă, glacială, în care
se simte izolat, solitar. Deplânge căderea, prezentă în simpto-
matologia lumii de azi: „unde mulţimea e sălaşul demoniei în
care te scufunzi/ spre a nu te decide, după cum teroarea în-
cepe// în numele familiei/ în care se preferă masca de gaze, ae-
rului// spaima, o instituţie. letargie a inimii./ milostenia
nefăcând parte din inventarul cancelariilor.” Iar remediul: „să
preschimbi mizeria celor mulţi într-o strategie// să ne dăruim
atunci încrederea grăuntelui.// zorilor de paşte locuindu-ne/
unde unul ni s-a dăruit/ spre a ne/ alunga/ teama// spre a ne
scuti până şi de umilinţa/ şi ruşinea, ce ne-ar cuprinde/ în faţa

izvorului/ nesecatei/ lumini” (Unul).
Un grupaj, spre finalul antologiei, reuneşte poeme

scrise între anii 1982-92, adică în perioada când se afla în ţară.
Se regăseşte aici, restrânsă şi mai simplă, matricea întregii crea-
ţii poetice (teme, simboluri, stări afective, modalităţi stilistice):
„pagini smulse între acalmie şi o lume decupată de propria-ţi
viaţă/ privind în urmă cu mărite pupile// amesteci cărţile tim-
pului în pasenţa ce ignoră prezentul/ iar mărturisirile se stre-
coară printre câmpuri minate// câmpuri ghimpate sfâşiind un
giulgiu de stepă/ o vizuină de poezie// unde deseori zăceam stri-
viţi între nu e voie şi nevoie, afară/ ningea dintr-o iarnă uitată//
o senzaţie de brad pe limba focului” (requiem gotic).

Cartea se încheie cu Poemele Nordulu, volumul de
debut (1984), cenzurat drastic, publicat, de această dată, inte-
gral. Poetul inventează cuvântul zicud (omul de zi cu zi), amin-
tindu-ne de un altul, la fel de dramatic, vieţaş (condmanatul pe
viaţă): „când dimineaţa ţâşneşte/ din sirenele fabricilor/ întu-
necând câmpurile/ o pală de renunţare/ bântuie singurătatea/
zicudului – prins/ la liziera unui sentiment de turmă” (ZICUDUL
II). Se pot recunoaşte, în această etapă, aluzii la adresa regimu-
lui totalitar: „cum poţi trăi în memorie?”, „cineva şi-a lăsat
palma/ peste noi adânc...”, „însă noi, nu suntem/ decât pornire
în sine aici/ neregăsindu-ne// în această întretăiere de unde –/
nefiind decât ceea ce murim:/ nici singur nici cu toţi nu ai voie
să fii”, „ceaţa se insinua printre crucile de lemn/ şi tot atunci cu-
rentul s-a întrerupt. oamenii,/ au aprins lungi, hepatice lumâ-
nări”, „şi becul/ insinuând gratiile împânzite de lumina de
afară”, „uite: iau un cuvânt şi-l bat, şi-l bat/ până nu mă va mai
durea”...

Paradoxal, deşi din poezia lui Andrei Zanca lipseşte,
aproape total, tema erotică, deşi scrisul său este rafinat, inte-
lectualizat, stăpânit de o luciditate vigilentă şi de umori melan-
colice, contemplând panorama dramatică a lumii, de peste tot,
din întreaga sa operă, se desprinde o afecţiune indirectă, o du-
ioşie pentru condiţia semenilor, pentru creaţie, vădind profun-
dul său umanism. În fapt, recunoaştem în poemele sale o
poveste nesfârşită despre sine, privindu-se în oglinda celorlalţi.

Dacă ţinem cont de ordinea cronologică răsturnată a
poemelor incluse în antologie, ultimul ar trebui să fie primul
scris, sursa tuturor celorlalte. El conţine, cu aproximaţie, toate
datele care personalizează lirica lui Andrei Zanca. Poetul s-a năs-
cut, ne dăm seama, matur, cu un profil (estetic, tematic, imagi-
nativ) deplin conturat, aducând cu sine, în literatura română, o
viziune nordică, întunecată, dezamparată, a unei lumi care îi
seamănă: „să porneşti deodată în noapte/ să o iei agale prin ur-
letul câinelui/ înnebunit de insomnia ta// să-ţi închipui dumi-
necile de toamnă când cei rămaşi/ traversează cimitirele spre
a-şi înnobila sufletul/ plimbându-se printre voi// să hălăduieşti
îndelung pe străzi ca un reproş/ şi doar ţigara aprinsă dintre de-
getele tale/ să-ţi aducă aminte de noi// unde sunteţi voi acum,
unde eşti tu, unde suntem noi?// fără de amintiri, fără de gând,
fără de vreme/ acolo în josul apelor ce-şi amână o convales-
cenţă de iarnă/ în tot ce era al nostru/ însingurându-se înde-
părtându-se/ precum faţa ta nedesprinsă de fereastra
compartimentului/ străbătută de gări mărăcinişuri şi umbre/ –
un autoportret fisurat de litania roţilor/ între două rame rugi-
nite –” (conversaţie într-o după-amiază târzie de martie).
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uunnddee  nnuu  ssee  aassccuullttăă  mmaanneellee

în cârciuma asta nu ne văd ai noştri

cum mituim barmaniţa cu cinşpe lei să ne pună muzică

cum ne ţinem de genunchi ca să nu ameţim

cum rupem gâturile cu metallicele puse de ea la casetofon

george se scurge

în canalizare apă de ploaie din tricourile cu iron maiden de pe
noi

i-am strâns pielea în braţe când dormeam beţi la alex toţi trei

george e mort.

iiuubbiirreeaa  îînn  iinntteerrvvaalluull  33--2211  ppee  ccaassaa  ssccăărriiii  

iinntteerrzziissăă

cimentul a îngheţat

nu dragostea îi mai ţine un pic de cald

blugii noştri de la sh-ul de după colţ

ochii blocaţi în aparat te dau de gol

aruncă-te în faţa şoferului drogat cu sulfură din plită

hai fii cuminte & nu mai fugi de sub roata maşinii

şterge tot

faci risipă de clor

după ce mături seminţele sparte de mâinile mele lipite cu su-
perglue de corpul acesta umflat

scările se zgâlţâie sub noi

nu e cutremur

cutter&crimă.

33::5599  aa..mm..

înot cu ţipari mă electrocutez

în bălţi sărate

în ochii tăi

trenurile se ciocnesc pupilă-n pupilă

vreau să rămână aşa ca o piesă de muzeu pentru oamenii
schizofrenici

nebuneşte

te-ai înmuiat în pucioasă & ţi-ai zis să mă vrăjeşti cu parfum
ţinut ascuns în dulăpiorul 

de sub chiuvetă

în aer undeva aproape 

de tavan

te clătinai/tresăreai&gemeai

dormi cu mine

am furat tricoul îmbibat cu sulf ca să pot să o iau razna

de fiecare dată când voi hiberna cu el în gheara mea dreaptă

de fiecare dată când mă voi scula doar ca să-l mângâi cu cel-
ălalt cârlig

iar ai plecat fără să desenezi pe pereţi

am pierdut & gust & miros

de ce nu vrei să mă strigi pe nume ca să te aud

mai lasă măcar vocea ta într-un borcan

e tot ce mai am dintr-o filmare făcută-n joacă la-ntâmplare

ecranul e plin de pete lichide

acum

Scurtcircuit.

Sorin-Valentin Mocanu
Premiile revistei



96 3 / 2017

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

lloottuuss  22..00

arunc cu monede

geamurile explodează

soarele îşi caută raza eclipsată

în patul din camera noastră a mea & a lor

eşti o copilă pierdută

cei trei ochi îi închizi unul câte unul

când în cameră miroase a iasomie şi mirodenii

când vezi chintesenţa cum îşi face loc singură printre nonsen-
suri

când clipul de pe youtube cu unde alpha ne calmează creie-
rele zgârâiate de noncultură

când uleiurile hindi te-nmoaie până la oase

când guşti cu 5 simţuri în tot atâtea versuri din ale indiei ghir-
lande

iar chakrele se deschid şi din ele curg clipe

clipe erotice

clipe onirice

clipe thanatice

hindi sau elliniká mi-e tot una

hibridizăm

vreau să dorm/să fug pe câmpul de foc

râzând nebun cu o lamă de ras în mână

s-ascult ciorile când cântă la viori c-o brăţară de-argint

ţi-am legat sufletul de-al meu

trebuie să fugim.

ssffâânnttaa  ssiimmoonnaa

mâna pare ciungă cu brăţările astea de biserică

vreau s-o ard

ca pe-o cioată de câte ori legi elasticul de

durere

strâng din dinţi din buze

strâng din ochi din mâini

adunate toate câte una de pe la oamenii ce cad morţi de pe
tavan aşa

cum muştele se lipesc ca proastele de banda cu adeziv

fluturând şuierând

dă-o jos.

dă-o jos crucea arde pe piept iar

aţa-i făcută ştreang

sângerezi de fiecare dată când te răsuceşti marţea în somn
hai la vecernie

să te spovedeşti

să faci crimă

să te vitejeşti în faţa popii ca vreun legionar eşti doar un
moloh

plin de păcate zbieri

plângi prea fals.

plângi prea fals mai strânge hăţurile

uite asfalt la picioare

marmură la cap pământul năvăleşte pe piept doar când eşti

în groapă râzi

ai dinţii cariaţi cu acadele xanac & batoane poloniu 210

îţi aminteşti cum ai aruncat un gând

d’epilepsie

aranjat costumat.

aranjat costumat roze la picioare

cu mâinile-mpreunate la piept şi cu tălpile legate c-o sfoară

altfel nu stau morţii ăştia jelesc lângă tine

au buruieni oftează cu mirosuri d’arpacaş şi bomboane d’alea
de-ţi spargi dinţii-n ele

doar tu eşti viu în cuşca ta

lungit zâmbind

asfixiat.

PPrreemmiiuull  IIII îînn  ccaaddrruull  CCoonnccuurrssuulluuii  ddee  CCrreeaaţţiiee  LLiitteerraarrăă  ppeenn--
ttrruu  eelleevvii  ddee  lliicceeuu  „„IIuussttiinn  PPaannţţaa””,,  eeddiiţţiiaa  aa  VVIIIIII--aa,,  22001177
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lluummiinnăă

ascultă
totul începe când gândești 
fără interdicţii
dacă vorbim despre frumuseţe – 
ne gândim la poezie
nimic nu s-a schimbat –
doar eu...
zăpada îmi paralizează trupul
deschid ochii
înainte ca visele să devină
coșmaruri.
scriu poeme pe geamul îngheţat
& fac un joc de cuvinte 
din cioburi de sticlă
am vrut să scriu despre mine
dar am rămas fără memorie
totul e alb

((ppoommeellnniiccuull  lluuccrruurriilloorr  uuiittaattee))

sunt unele lucruri pe care le faci
& nu recunoști
pentrucă vrei să fii ca ceilalţi – 
atunci când vinerea ţii post negru
& la miezul nopţii te îndopi cu ciocolată
treci pe lângă biserică ascultând Metallica
dar nu uiţi să spui o rugăciune
ești absent
dar știi totul
le faci oamenilor complimente 
deși îi urăști
crezi că ești copil nevinovat
dar ai împlinit 18 ani
atunci când vrei îţi pare rău de greșeli
dar îţi aduci aminte – 
că doar lucrurile simple contează

ffrrâânnttuurrii  ddee  mmeemmoorriiee

ce-a fost a fost
singurul răspuns pe care l-am avut
sfărâm amintirile 
ca pe niște frunze uscate
eram frumoasă 

Bettina Filip

înainte să te cunosc
e 19:31
mă gândesc că sunt un obiect pierdut
mă depărtez de ușa încuiată
îmi urmez drumul 
fără să las vreo urmă
tot ce mi-a rămas e
trandafirul uscat din buzunarul poșetei

oo  ppllaannttăă  aarree  nneevvooiiee  ddee  ttiimmpp  ccaa  ssăă  ccrreeaassccăă

voi fi judecător –
când am spus asta vorbeam ca un om 
care gândeşte prea mult
m-am născut printre dosare şi-mi organizez timpul 
după propiile legi
am avut mereu încăpăţânarea de a demonstra 
că pot să nu mai mănânc ciocolată la miezul nopţii
chiar dacă sunt absentă de la ce se întâmplă 
observ tot –
peste un an îţi voi spune că am mai fost la restaurantul acela
într-o zi s-a aşezat o bufniţă pe pervaz
m-am uitat în ochii ei şi m-am gândit că sunt prea tânără

iizzoollaarree

cei care mă cunosc spun că e imposibil să socializezi 
dacă vara te scunzi în spatele ochelarilor de soare
iar atunci când ieşi din casă mergi pe străzi pustii
şi ajungi la magazin prea târziu pentru că ai ocolit tot cartierul
e ca şi cum lumea s-ar afla într-un cerc –
tot ce ştiu este că a trecut mult timp până să înţeleg că sunt în
afara lui
nu-mi place să merg la teatru pentru că văd în jurul meu actori
mai talentaţi decât cei de pe scenă
în fiecare zi purtăm măşti diferite ca să supravieţuim
societatea te obligă să-ţi depăşeşti propriile limite ca să te poţi
integra –
greşelile sunt ireparabile
atunci când facem lucruri nepotrivie pentru a impresiona
corectăm defecte eliminăm calităţi 
ca să ajungem ceea ce nu credeam că vom deveni
am un singur regret: modernizarea
văd oameni inteligenţi, dar trişti –
şi mă gândesc că sunt unul dintre ei

PPrreemmiiuull  IIIIII  îînn  ccaaddrruull  CCoonnccuurrssuulluuii  ddee  CCrreeaaţţiiee  LLiitteerraarrăă
ppeennttrruu  eelleevvii  ddee  lliicceeuu  „„IIuussttiinn  PPaannţţaa””,,  eeddiiţţiiaa  aa  VVIIIIII--aa,,  22001177
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UUnn  ppăăiieennjjeenneell  ccooaassee  ssuunneettuull  ppuullssuulluuii  ttăăuu

De mobila din cameră și prinde visele acolo

Mă trezesc descoperit îmi fură și pătura și pernele

Patul și praful de sub

și minţile

mă trezesc plin de tine, însă dimineaţa impune întrebări

fără vreun rost, pe cate ţi le pun 

haha uite asta îţi place ce faci

unde ești la cât ieși iubește-mă.

OO  ssăă  iiaauu  vviisseellee  ddee  ccooaassttee,,  ssăă  nnuu--șșii  mmaaii  ddeeaa  gghhiioonnttuurrii

O să iau soarele de raze, să nu mai frigă așa

Iau și universul de planete să avem și noi un 

Moment când suntem singuri.

Le pun pe toate în cutia de beţișoare parfumate și ne vedem

Dar nu în facefood, te rog.

Te iau stângaci de umeri, te ridic, să vezi și tu ce-i peste

Desenele cu noi din nori

Apoi te iau cu tot cu inimă

Mergem pe acoperișul euforiei și plecăm în vacanţă.

Putem juca ping-pong cu sufletele-palete și cu ochii noștri
mingi

Am putea să gătim ce a rămas din confuzie

și să o ardem puţin sau putem sta să ne uităm

la tot purgatoriul ăsta.

EE  ffiixx..

E fix toamna 

Și e din ce în ce mai bine 

Verdele naturii se transformă în ăla de care ne place nouă

Urmează cod portocaliu de îmbrăţișări

și avem nevoie de ochelari de soare pentru

zâmbete hihi

e fix toamna și fructele se mănâncă cu mai multă pasiune

e fix toamna și privirea ta înflorește 

încontinuu.

TTee  ggăăsseesscc  îînnttrr--uunn  cceerrcc  ppoollaarrooiidd

Un infinit rece, cam expus din când în când

Am speranţele ce trag ca lupii

Prin frigul nesiguranţei

Trece întunericul de luni de zile adunat în piept

Îl confrunt cu aurora dorinţei

Zâmbesc cu ochii închiși îndreptaţi spre est

Am iubirea noastră ca igloo

și am sania ca maturitatea ce trage spre a împlini cercul.

Nu va fi complet

Fotografia asta nu va avrea o expunere perfectă 

Nici măcar subiectele clare

(ambele vor fi mișcate de emoţie)

Sar o diafragmă un iso bine pus la punct

Dar va fi prima fotografie infinită

Primul polaroid din două viziuni, are puterea să îngheţe

Primul curs pol-pol prima cursă contra rotirii firești

Primul ”nu” în faţa simţurilor golite de meridiane plictisitoare

Pe drum un pinguin care mi-a arătat cadrul și a alunecat pe
burtă

Ca-n Fight Club 

Expun cât crede intuiţia reglez tot

și apăs declanșatorul vedem la developat.

DDee  ppee  uurriiaașșuull  ddee  vvaattăă  ddee  zzaahhăărr  rroozz

apărut imediat după videoclip

o să mă simt ca un leneș mic de pluș

Care descoperă că e real

privind de pe plânsul gri ce a devenit curcubeu.

și o să mă uit la apusul melancoliei

pe Dunăre

am să ajung repede, am să fiu un om din vată de zahăr

la ea în inimă, voi radia de speranţă și fericire

am să ajung în 342,5 secunde.

Voi fi acolo și nimeni nu mă va opri să-ţi dau cerealele

cu scorţișoară pe care ţi le-am promis.

aia va fi cea mai frumoasă zi

chiar dacă mă vei minţi nu știi câte bucurie-am strâns 

chiar dacă am să plec pe plâns.

PPrreemmiiuull  rreevviisstteeii  EEuupphhoorriioonn  îînn  ccaaddrruull  CCoonnccuurrssuulluuii  NNaaţţiioo--
nnaall  ddee  PPooeezziiee  şşii  IInntteerrpprreettaarreeaa  CCrriittiiccăă  aa  OOppeerreeii  EEmmiinneess--
cciieennee  „„PPoorrnnii  LLuucceeaaffăărruull......””,,  eeddiiţţiiaa  aa  XXXXXXVVII--aa

Theodor Paul Șoptelea
Premiile revistei
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Theodor Damian Theodor Damian 

PPiillssnneerrsseeee  

Poezia se culege 
dintr-o altă lume, 
din roua cărţilor, 
și se subînţelege 
că se adresează tuturor
celor ce, ca un sâmbure, 
trăiesc în Cuvânt, 
celor care pot
să îndure 
lumina lui 
și sunt în 
stare în faţa adâncului
și ispitelor poeziei 
să se nască 
încă o data 
pe Calea Împărăţiei. 
Poezia izbucnește 
ca un fulger pentru ei
fără nici o vină
din aceste pricini, 

ParodiiLucian Per,a

românește sau 
englezește, 
atât pentru creștini, 
cât și pentru atei. 
Așa și peste mine, 
la Pilsnersee 
lângă Muenchen, imediat,
a prins să se reverse 
lumina Cuvântului 
și m-a fulgerat!
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AAccttiivviittaatteeaa  rreevviisstteeii  EEuupphhoorriioonn  șșii  aa  FFiilliiaalleeii  SSiibbiiuu  aa  UUnniiuunniiii  SSccrriiiittoorriilloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa  AAccttiivviittaatteeaa  rreevviisstteeii  EEuupphhoorriioonn  șșii  aa  FFiilliiaalleeii  SSiibbiiuu  aa  UUnniiuunniiii  SSccrriiiittoorriilloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa  

DDuubbllăă  llaannssaarree  ddee  ccaarrttee  îînn  mmiieezz  ddee  vvaarrăă  

Sâmbătă, 15 iulie 2017, a avut loc la Sibiu, în spaţiul generos al Centrului cultural Habitus din Piaţa Mică, o dublă lansare
de carte: „Blister” de Gabriela Feceoru (venită la Sibiu din Tg. Mureș) și „Ipostaze” de Savu Popa, apărute în acest an la Editura Pa-
ralela 45, ambele volume de debut în poezie. Despre cartea tânărului poet sibian Savu Popa a vorbit Mirela Ocinic, iar Ioan Radu
Văcărescu a prezentat publicului ambele volume de poeme. A participat la această frumoasă întâlnire literară Călin Vlasie, direc-
torul Editurii Paralela 45, care a vorbit pe larg despre poezia tinerilor de azi și despre activitatea editurilor Paralela 45 și Cartea Ro-
mânească. În final, cei doi poeţi au citit din volumele lor de poeme. 


