








Ioan Radu Văcărescu

Nu dorim cu nici un chip, cu mijloacele noastre revuistice
pe care le avem la dispoziţie, de a sărbători Marea Unire de la 1918
în vreun fel festivist sau distorsionat de un naţionalism de multă
vreme desuet. Dar nici de a face abstracţie de un specific de care
nu s-a îndoit nimeni niciodată, dar pe care-l vedem azi, ca și ieri,
doar în sens curat estetic. Scria I. Negoiţescu în 1945, într-o vreme
de mari frământări politice, sociale și culturale, alt moment în care
societatea noastră a trebuit să ia, din nou, totul de la capăt: „Dacă
însă valoarea estetică nu există, ele” (literatura socială, cea patrio-
tică etc. n.n.) „sunt nule ca opere de artă. Artistul mare nu confundă,
și de aceea opera lui e durabilă, obiectivul lui rămâne, chiar dacă
printr-o forţă excepţională atrage și alte valori. Importanţa disocia-
ţiei se învederează mai cu seamă în critică, unde lipsa discriminării
valorilor duce la falsificarea gustului cetitorului, la stârnirea confu-
ziei în mintea mulţimii de lectori, care sunt astfel înșelaţi și lipsiţi
de desfătarea estetică, spre paguba mai ales a lor. Conștiinţa faţă de
public, așadar, trebuie să determine o critică fundată pe principii
solid estetice.” („Perspectivă”, în Revista Cercului Literar). Cuvinte
în care credem în continuare și care reprezintă, încă, o provocare
deloc de neglijat cu privire la situaţia literaturii și criticii din stricta
noastră actualitate.

Mai mult, plecăm în demersul nostru și de la un lovines-
cianism niciodată pus între paranteze, atât privitor la „mutaţii” es-
tetice (fenomen asupra căruia opiniile critice au fost și sunt puternic
divergente și azi), cât și la ideea permenentelor reevaluări, revizuiri.
E. Lovinescu are în fond dreptate: atât ideea naţională (sau specifi-
cul identitar, dacă vreţi), cât și capacitatea estetică sunt produsul
istoriei. Iată-l deci, azi, clar și limpede, pe Nicolae Manolescu: „spe-
cificul identitar este rodul istoriei, nu invers, cum cred naţionaliștii,
și anume că el ar determina comportamentul istoric al popoarelor
și al naţiunilor. Dacă ţinem neapărat să vorbim de firea românului,
e bine să n-o definim în mod metafizic, ca fundament absolut al
comportamentului nostru istoric, dar ca proces de selecţie a în-
tâmplărilor și personalităţilor în decursul istoriei.” („Nicolae Mano-
lescu – Convorbiri cu Daniel Cristea-Enache”, 2017). În loc să vorbim
azi, privitor la literatura noastră, despre un specific metafizic, ex-
traestetic și extrastilistic în fond, credem că e necesar a accentua
asupra spiritului acestui veac al nostru, în sensul însă, al difuziunii
și integrării culturale și al peisajului cultural (adică al răspândirii
spaţiale și evoluţiei temporale a ideilor, inovaţiilor şi atitudinilor).

„Ancheta” noastră pleacă însă și de o anumită îngrijorare,
care își face loc, iată, tot mai mult în sânul oamenilor de litere de azi,
nu doar cu privire la limba română ca vehicul de creaţie a unui pa-
trimoniu literar originar și original (iar nu doar de comunicare, așa
cum este privită mai nou în sfera educaţională), ci și la moștenirea
unui patrimoniu valoros (estetic!) pe care pare, de multe ori, că am
uitat că îl avem. Iată, în acest sens, ce spune, în aceeași carte de
convorbiri, Nicolae Manolescu, într-o secţiune cu un titlu pe măsură,
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„Viitorul literaturii atârnă de trecutul ei”: „vă revine vouă” (tinerilor
n.n.) „sarcina de a salva literatura română de televiziuni și de inter-
net. De la uitare, nu în ultimul rând.”

În acest sens, al trecerii în „lumea uitării”(care înseamnă,
în primul rând, nu „cetitul cărţilor”, cum frumos scria cronicarul, ci
lipsa acestui „cetit”) s-ar putea întreba cineva dacă merită să vor-
bim de un canon de opere și scriitori, mai ales în decursul acestui
extraordinar veac de literatură română. Nu doar că merită cu pri-
sosinţă, dar mai mult, merită de a scoate la suprafaţă opere și scrii-
tori de altădată, care au creat o literatură, „unită” prin limba, o dată,
„dulce ca un fagure de miere”, altădată, amară și picantă ca fierea.

Mai jos, iată și cele trei repere trimise colaboratorilor
noștri în vederea alcătuirii primului număr al Euphorion-ului din
anul de graţie 2018.

1. Acum un veac, Eugen Lovinescu, plecând atât de la ideea spaţiu-
lui naţional, prin faptul că privește arta prin ideea naţională („con-
ceptul estetic este nu numai produsul capacităţii estetice a unei
rase ci și al unei epoce”, scrie marele critic), cât și de la factorul tim-
pului (vezi cap. II din „Mutaţia valorilor estetice”), acesta devenind
precumpănitor în decursul istoriei, definește sincronismul și ca
acţiune uniformizatoare a timpului asupra vieţii sociale și culturale,
existând astfel un „spirit al veacului”, adică o „totalitate de condiţii
configuratoare a vieţii omenirii” (un saeculum, după Tacitus). Cum
credeţi că a funcţionat și a evoluat cultura și literatura noastră, ţi-
nând cont de gândirea critică lovinesciană, în veacul care s-a scurs
din 1918 și până astăzi?

2. Din 1918 și până azi, cultura și literatura noastră a străbătut trei
mari perioade, fiecare cu specificul său: epoca interbelică (cu marile
sale realizări în toate domeniile și mereu idealizată, ba, chiar deve-
nită legendară), epoca totalitară de după cel de-Al Doilea Război (și
aceasta împărţită oarecum în două „epoce” din punctul de vedere
al libertăţii de creaţie și al publicării) și epoca de după Revoluţia din
1989, cea strict contemporană nouă. Care sunt, în linii mari, trasă-
turile acestor perioade culturale și literare?

3. Care sunt scriitorii și operele canonice ale acestui veac de litera-
tură română modernă?

Editorial

Euphorion Revistă de literatură şi artă / Sibiu

Un veac de literatură
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Ion Pop

1. Toate cele trei întrebări puse de Dv,. ar cere pagini întregi de comentariu. Pe scurt, la prima s-ar putea răspunde că evolu-
ţia literaturii române în ultima sută de ani a confirmat, în esenţă teoria lovinesciană a sincronismului, de derivaţie franceză,
cum se ştie, corectîndu-l pe sociologul Gabriel Tarde prin nuanţarea cunoscutei sale legi a imitaţiei şi a aşa-numitului saecu-
lum, spiritul epocii. Într-adevăr, înmulţirea neobişnuită a mijloacelor de comunicaţie, inclusiv culturală, din epooca modernă,
a determinat o suită de inevitabile sincronizări prin difuzarea largă, practic fără frontiere, a curentelor de idei şi a programe-
lor de creaţie din secolulu XX. E. Lovinescu a avut însă grijă să introducă în această ecuaţie şi principiul „refracţiei”, presupu-
nând o transformare, remodelare, particularizare a ziselor fenomene universale, prin adaptarea la „marca” specifică a
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sensibilităţilor naţionale, a culturilor cu amprentele lor carac-
teristice. Faptul se poate verifica oricând la noi, după Marea
Unire. Curentele moderniste au cunoscut atunci o mare şi de-
cisivă răspândire, suferind, datorită „unghiului de refracţie”,
adaptări la contextul românesc, local. În atmosfera de avânt
cultural şi de optimism naţional, edificator, s-a modernizat, de
exemplu, romanul românesc, admiţând chiar forme oarecum
mai tradiţionale, precum romanul „obiectiv”, necitadin, al lui
Rebreanu, admis şi aplaudat de Lovinescu însuşi, oarecum con-
tra propriilor principii, dar avansând, la alţi scriitori, tehnic vor-
bind şi ca problematică intelectuală, prin răsfrângeri proustiene
sau dinspre noua proză analitic-impresionistă a Virginiei Woolf,
în cazul Hortensiei Papadat-Bengescu; sau al „gidismului” unor
prozatori ca Mircea Eliade; ori, ca la Blecher, cu catalizatori
avangardist-suprarealişti... Fenomenul avangardist, cu puncte
de plecare şi în mediul românesc, însă afirmat decisiv şi dez-
voltat într-un spaţiu mai larg european, e o probă clară a aces-
tui fenomen de „actualizare” a direcţiilor programatice ale
literatuirii epocii, cu amendamentul important al aceluiaşi fe-
nomen de „refracţie” şi, am zice poate mai exact, prin remode-
lare contextuală socio-literară. Căci, aşa cum am scris de mai
multe ori, un fenomen radical-negator ca mişcarea Dada n-a
putut avea sorţi de izbândă pe teren românesc, rolul de factor
dinamizator avangardist preluându-l programul constructivist-
abstracţionist, prin gruparea de la „Contimporanul”, tocmai fi-
indcă momentul istoric, contextul socio-cultural, incita la
acţiuni mai curând constructive, chiar dacă, în acest caz, pe la-
tura unui anumit „extremism” pe care, de altfel, criticul Lovi-
nescu nici nu l-a prea agreat. În linii mari, sincronismul a
însemnat şi o foarte largă deschidere spre modernitatea de mai
multe naturi şi nuanţe, încât s-a putut dezvolta în sensuri oa-
recum localizate, şi în simbolism „pur”, ca la Minulescu, şi în cu-
loarea „decadentistă”, ca la Bacovia, fără a cădea într-un
epigonism minor. Tot aşa, expresionismul lui Blaga, reformulat
într-un discurs ritualizat, hieratic, spiritualizat, departe de „ac-
tivismul” şi de revolta nemţilor precursori... Iar ermetismul lui
Ion Barbu, mallarméan în esenţă, e departe de a fi rămas la mo-
delul iniţial, ieşind restructurat în substanţa sa. Negat apoi de
neoavangardiştii anilo ’40, a intrat în chip firesc în dinamica unei
dialectici interne a literaturii române, care cerea reapropieri de
„viaţa imediată”... Au fost şi sincronizări oarecum imperfecte,
cu decalaje explicabile, ca la suprarealiştii din anii 1940-1947,
dar şi acolo cu urmări particularizate, cu voinţa de aduce la zi
idei doctrinare şi practici care păreau deviante în raport cu
punctul de pornire, de la Gherasim Luca la Gellu Naum... Sin-
copa, gravă, a „realismului socialist” a interzis, cum se ştie, orice
posibilitate de sincronizare, reprezentând un regres dramatic,
pentru ca să se revină, pe măsura unor relative destinderi ideo-
logice, la o întârziată resuscitare „neomodernistă” a scrisului,
care e depate, totuşi, de a fi fost o simplă „restrauraţie”. Mai
aproape de noi, sincronizările sunt din nou relative, „optzecis-
mul” e şi neoavangardist, şi neoexpresionist, şi „textualist”, iar
experienţele „onirismului estetic” cu interferenţe din estetica
„Noului Roman”, spuseseră şi ele ceva despre un program de
asimilare specifică a unor tendinţe cu arie europeană mai ex-

tinsă... Fenomenul evidenţiat şi încurajat de Lovinescu n-a fost,
iată, unul propagat în mod mecanic şi a cunoscut variante, rit-
muri de dezvoltare diversificate, reformulări decise de contex-
tul socio-cultural românesc în mişcare. Evenimentul decisiv
pentru asigurarea acestei libere dinamici a sincronizărilor şi
adaptărilor succesive a fost, fără îndoială, cel al Unirii de la
1918, care a deschis, în sfârşit, toate căile spre modernizarea şi
evoluţia fertilă a culturii româneşti conectate la mişcarea eu-
ropeană şi mondială de idei.

2. Trăsături de etapă? În privinţa celei dintâi, imediat
postbelice, adică după 1914-1918, Mircea Eliade a spus ceva
esenţial, de altfel mereu citat: a fost prima secvenţă a istoriei
romîneşti în care construcţia culturală se putea desfăşura fără
subordonări stricte „idealului naţional”, acum realizat. S-a şi
văzut, - în cele vreo două decenii interbleice cât de mare a fost
energia constructivă în toate spaţiile culturii noastre. Prolet-
cultismul stalinist a încercat să distrugă aceste valori „liberale”,
a şi reuşit în parte, în „obsedantul deceniu”, dar mai ales a în-
târziat prin cenzuri drastice revenirea la normalitate a proce-
sului de creaţie spirituală. Prima semi-etapă postbelică a fost
una tragică, apoi a avut loc o mişcare de reabilitare şi treptată
reintrare în rândurile noii modernităţi europene. Neomoder-
nismul poetic a cunoscut remodelări „avangardiste” prin anii
’80, întoarcerea la romanulu realist-psihologic, dar şi cu valenţe
simbolice, a convieţuit cu ecouri dinspre „Noul Roman”, cu ac-
cente „onirice”, cum spuneam mai devreme, apoi cu atracţii ne-
oavangardiste detectabile la cei mai novatori dintre „optzecişti”.
După 1990, întoarcerea la literatura de ficţiune a fost relativ di-
ficilă, dar a avut loc cu un anume succes, încât astăzi, mai ales
în proză, se tinde, prin asocieri mozaicale, la (re)construcţia
unui spaţiu narativ complex în care pot trăi alături formul felu-
rite, cu o anume dominantă „postmodernă”, relativizant- de-
constructivistă şi de refacere „prietenoasă” a unor convenţii
literare liber manevrate. În poezie, „autenticismul” pare a fi încă
dominmant, după defulările imediat post-comuniste, minima-
lismul notaţiei „realiste” a deţinut un fel de primat, acum pare
că tendinţele rebele se mai domolesc sub semnul aceleiaşi re-
concilieri amicale cu trecuturi şi moşteniri altădată negate vio-
lent.

3. Am impresia că marele „canon” modernist rămâne
oarecum stabil, nu văd mutaţii radicale. Poeţii exemplari rămân
tot cei consacraţi până acum, de la un Eminescu reinterpretat,
la Arghezi, Barbu, Bacovia Blaga. În proză Rebreanu, Hortensia
Papadat-Bengescu, chiar Sadoveanu (acesta, într-o uşoară
eclipsă acum) nu pot fi coborâţi încă de pe socluri, Nichita Stă-
nescu rezistă bine, mai nou Mircea Cărtărescu, în proză mai
ales, Matei Vişniec în teatru, vor ocupa în curând locuri părintre
„statui”... Numele de pe o listă foarte selectivă sunt, desigur,
mai multe, însă „canonizarea” depinde şi ca depinde şi de atâ-
ţia factori „inefabili”... Cine va mai trăi încă o bună vreme, va
putea vedea, desigur, şi alte intrări şi ieşiri de sub aureole...
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1) În anii optzeci ai secolului trecut, Nikolaus Berwanger în Ti-
mişoara „cea de limbă germană”, încerca să restabilească drep-
turile graiului şvăbesc. Pagini din ziarul său, „Neue Banater
Zeitung”, piese la Teatru german din Timişoara erau „în grai”.
Aparţineau locului. În 1988 Berwanger s-a fixat în Germania (a
fugit!!!) şi a făcut turnee prin străinătăţile „de limbă germană”,
unde a avut succes de zile mari prin poezia germană „în grai”. A
murit în 1989, fără să-şi sărbătorească, aşa cum se cuvine suc-
cesul. Cum ştirile rele circulă repede, am aflat recent despre în-
grijorările prietenilor noştri din Germania cum că literaturile
dialectale sunt în primejdie. Pe urmă l-am auzit pe Andrei Pleşu,
într-un important interviu, dându-ne de ştire că în Germania a
avut loc un congres care vorbea despre dispariţia dialectelor:
cu îngrijorare bine subliniată. De aici încolo venea vorbire des-
pre felul în care scriem: despre felul în care citim. Calculatorul
foloseşte propoziţii mai scurte, frazele se contractă,. vorbim cu
da şi nu. Şi dacă vorbim, de ce să nu vorbim într-o limbă în care
vorbesc cei din toate ţările, din toate ştiinţele, engleza? La ce ar
fi bune cele care au fost? Istoria? Limba noastră?

Da, îngrijorarea prietenilor din Germania nu ar trebui să ne fie
străină. Pe urmele unor mari savanţi (el însuşi un remarcabil lin-
gvist) Eugen Beltechi scria că singurul dialect al limbii române e
cel bănăţean. Iar primul scriitor dialectal al românilor, Victor
Vlad Delamarina a fost validat de Titu Maiorescu. Poezia „Ăl măi
tare om din lume” a fost aşezată între definiţiile orgoliului local.
Un fel de imn, un fel de maseieză a speranţei?

A apărut recent monumentala antologie a literaturii dialectale
bănăţene de Ion Viorel Boldureanu, cu anexe şi ajutor de Simion
Dănilă şi Cornel Ungureanu. O antologie care ne aminteşte şi
de începătorii care erau Victor Vlad Delamarina, George Gârda,
Petru E.Oance (Tata Oancea) Cassian R. Munteanu, Ioan Curea,
Constantin Miu-Lerca, Grigore Bugarin, Marius Munteanu. Sunt
personalităţi definitorii pentru întregul românesc, dar şi pentru
Banat. Am scris despre ei în IIssttoorriiaa  lliitteerraattuurriiii BBaannaattuulluuii Alături
de Marius Munteanu, antologia ne pune în contact cu poezia lui
Virgiliu Şchiopescu, Ioan Olariu, Nichifor Mihuţa, Pătru Chira,
Ştefan Pătruţ, Ionel Iacob-Bencei, Arcadie Chirşbaum, Ion
Ghera, Ionel Stoiţ, Vasile Barbu, Dorina Şovre, nume importante
ale locului. Dacă e să vorbim despre „sufletul bănăţean”, des-
pre „trăirea poetică” a geografiei literare,  numele lor ar fi ex-
presive într-o apartenenţă vie: ei sunt ai Banatului.  Da, există o

uniformizare a  vieţii sociale şi culturale pe care o înţelegem mai
bine dacă ne oprim asupra numelor de mai sus: mai ştie cineva
de ele? Mai le citeşte cineva poeziile? Vor mai fi volume de co-
respondenţă? Sa va coresponda altfel, decât monosilabic?  In-
trăm în altă lume şi va trebui să păstrăm literatura română, atât
timp cât e cu putinţă. Aşa cum, eu cu prietenii mei Viorel Bol-
dureanu şi Simion Dănilă, încercăm să păstrăm literatura dia-
lectală din Banat: numele creatorilor ei. 

2) Trei mari perioade, ziceţi dumneavoastră. Trei, dar parcă sunt
mai multe: cinci, şase, şapte. Dacă rămânem la cele trei, să spu-
nem că „interbelicul” a debutat furtunos, prin enorma surpriză,
bucurie, exaltare: suntem în altă ţară!!! Suntem în ţara noastră,
cea adevărată!! Suntem în România Mare!!!  Am luat în stăpâ-
nire Clujul, realizăm  Universitatea Daciei Superioare, cu  marii
profesori care vin din  Bucovina, Moldova, Muntenia ca să înte-
meieze aici Universitatea Daciei Superioare!!! Magnificul discurs
de deschidere a lui Pârvan îşi întinde înţelesurile până azi, le-
cţiile marilor dascăli realizează o şcoală care se întinde până azi!
„Echinocţiu” rămâne o creaţie a Universităţii clujene! La Cluj a
fost întemeiată „Gândirea”, dar omul cu program,  Nichifor Crai-
nic, a adus-o la Bucureşti. Acolo era Centrul!!! La Timişoara a fost
întemeiată Politehnica, ce nevoie mai era aici de Universitate?
La Cernăuţi … La Chişinău… Nu puţine pagini ar trebui scrise
despre conflictele dintre Est şi Vest, dintre Nord şi Sud,  despre
întrebările celor tineri: suntem într-o ţară  nouă, ce facem cu
ea? Perioada întâi, „a Unirii”, va trece în perioada a doua, graţie
lui Pârvan, Nae Ionescu, a marilor „profesori” Lovinescu, Ion
Barbu, Lucian Blaga, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Horternsia
Papadat Bengescu, Călinescu, Vianu.. În anii treizeci Carol al doi-
lea sprijină cultura şi asasinează legionarii, anii patruzeci încep
cu alte asasinate. Aşa că vom trece,  neliniştiţi, terifiaţi, în anii
cincizeci ai culturii. Care propun o nouă metodă de creaţie, rea-
lismul socialist. Sigur că e vorba de o nouă metodă, care trebuia
să slujească Utopia comunistă. Tineri naivi şi bătrâni  plătiţi bine
sau doar supăraţi pe lumea de  ieri  scriu cărţi despre criminala
lume de ieri şi fericita lume de mâine. Nu trebuie să uităm că
Moscova dă premiile Lenin, Stalin, dă distincţii celor care „luptă
pentru pace”, iar Vestul dă bani pentru diverse Congrese. Şi in-
vitaţii. Şi-i laudă pe cei care trăiesc opoziţia faţă de comunism.
Uneori unii sunt plătiţi şi de unii şi de alţii, precum  Silviu Crăciu-
naş, care era lângă premiul Nobel cu al său roman, citit într-o va-

Cornel Ungureanu
Literatura... care ar putea rămâne



riantă filocomunistă de securitate şi  stilizat, pentru servicile engleze  de  marele Somerset Maugham, agent al servicilor secrete
engleze.

Moartea lui Stalin, revoluţia din Ungaria, anul 1964 al disputelor sovieto-chineze, înscăunarea lui Ceauşescu, 21  august  1968 al
românilor şi cehoslovacilor, schimbă scrisul românesc. După cum îl schimbă şi 1980, cu apariţia unei generaţii tinere,  postmoderne,
rebele.

După 1990  primul timp – deceniu – e al documentelor recuperate, regăsite.  Al jurnalelor din exil, din puşcărie, a clasicilor regăsiţi.
Ionescu, Eliade, Cioran, Ionescu, Vintilă Horia, dar şi Noica împreună cu noicologii lui, fac succes. Cenzura financiară e decisivă, dar
premiile literare salvează dezastrul financiar al literaţilor. Eugen Simion cu ediţiile marilor scriitori, Nicolae Manolescu cu Istoriile
sale, Cărtărescu cu Orbitor, Nostalgia,  Ana Blandiana, cu jurnalele sale, sunt numele şi cărţile  timpului.  Documente recuperate
ar putea fi  paginile scriitorilor din Basarabia, Bucovina, Banatul sârbesc: fiecare trăind spectacolul întâlnirilor cu valorile din Ro-
mânia, aşa cum e ea după 1989.

Prietenii îmi spun că e încă o foame de lectură, de poezie. Să sperăm că…

3. G. Călinescu, cu Istoria sa, Tudor Vianu, profesorul, Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca la Europa liberă, Marin Preda cu „Moro-
meţii”, Titus Popovici cu „Setea” şi scenariile sale, Nichita Stănescu cu modelul poetic, Nicolae Breban, D.R. Popescu, George Bă-
lăiţă, Sorin Titel cu noile eliberări prozastice, Ion/Ioan Alexandru, Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu, Mircea Ciobanu. Pe urmă
redescoperirea anilor treizeci şi a literaturii din exil , cu Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran. Şcoala de la Păltiniş, cu Noica
şi învăţăceii săi. Revista „Secolul XX”; apoi Seminariile de la Putna, sub conducerea lui Dan  Hăulică. Conducătorii  cenaclurilor mo-
delatoare, Nicolae Manolescu, Mircea Martin, Ion Pop, Alex. Muşină. Conducătorii revistelor culturale de azi încearcă a realiza,
prin supuşii lor, direcţii culturale viabile.
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Odată „unificată”, „(re)teritorializată” prin refacerea Vechiul
Regat şi apoi prin asocierea tuturor provinciilor care-şi doreau
să facă parte din „patria-mamă”, cultura română beneficiază
după 1918, în premieră absolută, de condiţiile favorizante ale
unei societăţi considerabil extinse ca suprafaţă şi ca populaţie.
Ţara va deveni în foarte scurt timp o „poveste de succes”, în
toate sensurile şi în toate domeniile. România e acum un stat
masiv, impunător, un nou centru regional pe harta Continentu-
lui şi un „tampon” faţă de Rusia bolşevizată. Între noi şi forţele
Vest-europene ale Antantei victorioase în războiul mondial,
Marea Britanie şi Franţa, se aflau ţările perdante ale Puterilor
Centrale, vlăguite şi cu teritorii diminuate, şi noile state des-
prinse din Imperiul Austro-Ungar dizolvat. Prin dimensiuni şi
prin energia sa integratoare, România se impune rapid ca forţă
politică şi ca economie în creştere spectaculoasă. Un stat pu-
ternic şi cu perspective certe de viaţă mai bună devine deîndată
atractiv: contactele internaţionale se multiplică, schimburile co-
merciale se intensifică, se înregistrează şi un spor semnificativ
de populaţie prin imigrare dinspre toate zonele vecine. Altfel
spus, atît în ordinea practică a realităţilor socio-politice şi eco-
nomice, cît şi în ordine simbolică, România postbelică (post-pri-
mul război) se metamorfozează într-o ţară importantă.
Cultura, artele şi în primul rînd literatura, scrisă într-una şi
aceeaşi limbă vorbită de toţi românii, participă la proces, dar au
şi o situaţie aparte. Istoria aşa-zicînd „integrată” a domeniilor
umaniste precede întregirea teritorială. O politică şi o adminis-
traţie unice, o economie „pan-românească” nu sînt posibile fără
un stat compact. O cultură naţională – da! Contacte intelectuale,
educaţionale, editoriale, artistice între Ţara Românească, Mol-
dova, Transilvania şi celelalte provincii sau „subprovincii” mai
mici au existat şi de-a lungul Evului Mediu şi s-au intensificat în
secolul al XVIII-lea. Impactul fulminant al conceptului de „na-
ţiune” în secolul următor accelerează circulaţia „bunurilor sim-
bolice” (în accepţia lui Pierre Bourdieu) în toate spaţiile
românofone, cu mare elan şi înainte, şi după „Mica Unire” din
1859, apoi între vechile principate îngemănate, ulterior „Micul
Regat”, şi teritoriile intracarpatice. N-a fost nevoie de anul 1918
pentru ca o cultură şi mai ales o literatură autohtonă să se con-
stituie. Mai mult decît atît, ele, valorile comune, au jucat un rol
esenţial, ca „motoare” pregătitoare ale constituirii statului na-
ţional: au creat şi au întărit conştiinţa identitară, au înflăcărat
spiritele, au alimentat entuziasmul care avea să conducă la cele
două Uniri succesive.
Pe de altă parte, România Mare a putut oferi propriei sale cul-
turi deja unitare o piaţă pentru prima oară întinsă cît suma te-
ritoriilor locuite majoritar de către vorbitorii limbii; sau un
ansamblu de pieţe: literară, teatrală, muzicală etc. Dezvoltările
instituţionale şi de audienţă au fost pe măsură. În domeniul pu-
blicaţiilor, al cărţilor şi al periodicelor intelectuale, de fapt şi-
ntr-al cotidienelor, care aveau pe-atunci cîte o pagină (de obicei
a 2-a) consacrată anunţurilor şi cronicilor artistice, noul orizont
naţional al reţelelor de chioşcuri şi librării a facilitat circulaţia

informaţiilor culturale, relansarea distribuţiei şi a sistemelor de
comenzi prin Poşta la rîndul ei extinsă cît ţara, ajutîndu-i mult
pe editori şi cîştigînd un public din ce în ce mai numeros. Pe
scurt, nu atît literatura în sine, cît infrastructura ei au profitat
din plin de Marea Unire.

Acestea fiind spuse, rămîne o certitudine că anul 1918, impor-
tantissim în ordine istorică, politică, naţională, n-avea cum să
devină o „bornă” relevantă şi pentru evoluţia literaturii, a arte-
lor în genere, a limbajelor lor specifice. Războiul şi evenimen-
tele răvăşitoare din anii 1916-1918 au impresionat profund
populaţia, inclusiv pe creatorii de toate breslele, pe intelectua-
lii publici, pe jurnalişti, dar modernitatea, deja înfiripată după
1880-1890, şi-a văzut de drum.
Demarase odată cu Macedonski şi cu emulii săi, avansase prin
Petică, prin gruparea de la VViieeaaţţaa  nnoouuăă a lui Ovid Densusianu şi
prin tînărul Arghezi, al AAggaatteelloorr  nneeggrree, Bacovia îşi scrisese şi el
poemele „simboliste” înaintea conflagraţiei şi le strînsese în
1916 în PPlluummbbuull debutului său editorial. În proză, Hortensia Pa-
padat-Bengescu îşi publicase primele proze confesive începînd
din 1913 etc. etc. etc. „Sincronizarea” cu Occidentul, pe care
avea să şi-o asume programatic E. Lovinescu, n-a făcut decît să-
şi urmeze cursul. A fost un fenomen de continuitate: impunerea
şi diversificarea modernismului, cu multitudinea de alte -isme
subsecvente, n-a depins de „Marele război”.
Reiau şi ce-am mai explicat cu alte ocazii: pe cale de consecinţă,
delimitarea unei „epoci interbelice” în istoria noastră literară nu
se justifică.

În schimb războiul al doilea a influenţat brutal evoluţia culturii,
ca şi pe cea a societăţii româneşti, a întregii Europe Centrale.
Consecinţele lui, mai exact spus: căci, rămase după 1945 sub su-
pravegherea Uniunii Sovietice, ţărilor din regiune le-au fost im-
puse regimuri comuniste, cu tot ce a însemnat atare cotitură
istorică. Pentru literatură, pentru arte, a urmat, timp de
aproape două decenii, epoca propagandei, a realismului socia-
list, cenzura blocînd orice alte tipuri de discurs, în timp ce în
lumea reală vechiul sistem politic era demantelat prin repre-
siune, în loc fiind construite structurile noii orînduiri totalitare.
Cînd regimul comunist s-a relaxat, s-a „dezgheţat”, adoptînd un
liberalism limitat, a fost posibilă întoarcerea la modernitate, sub
forma unui „neomodernism” iniţial simplificat, apoi tot mai so-
fisticat, pînă la epuizarea potenţialului său combinatoriu.
Tot sub regim comunist, în ultimul său deceniu, se deschide o
nouă epocă: postmodernitatea. Pentru ca la ieşirea din dicta-
tură, după 1989, situaţia să fie similară – în termeni foarte ge-
nerali – celei de după primul război: limbajele artistice şi-au
continuat evoluţia, diversificarea, consolidarea. În alte vremuri,
cu alte mijloace, cu alte tehnologii, s-au produs şi în rama largă
a democraţiei postcomuniste mari transformări infrastructu-
rale în cîmpul culturii, piaţa editorială liberă a înregistrat un ve-
ritabil boom, au apărut noi mecanisme de promovare a autorilor

Ioan Bogdan Lefter
Unirea n-a schimbat cursul literaturii...
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şi a cărţilor, au fost perioade de mari eflorescenţe şi au inter-
venit şi crize, în literatură ca şi-n artele-surori; dar postmo-
dernitatea îşi continuă avansul, fără să fi fost abandonată,
dimpotrivă!

Rezumînd:
Pentru istoria concretă, politică, socială, economică şi de cîte
alte feluri, Unirea din 1918 rămîne o „bornă” majoră, căci de-
atunci încoace existăm ca Românie Mare (cu – din păcate –

pierderile teritoriale de după războiul al doilea); însă istoriile
„integrate” ale artelor, cu literatura-n frunte, aveau deja – mai
recente ori mai îndelungate – „vechimi”. Evenimentele politice
n-au cum să aibă consecinţe imediate în evoluţia creativităţii,
cu excepţia cazurilor de deturnare prin intervenţie dictato-
rială.

Iar în suta de ani – nu puţini! – scurşi între timp, artele autoh-
tone, inclusiv literatura, au parcurs trasee de evoluţie compli-
cate, într-o succesiune de epoci cu profiluri distincte. (Pentru
detalii suplimentare – vezi RReeccaappiittuullaarreeaa  mmooddeerrnniittăăţţiiii...)



1-2. Cultura este egal identitate. Dacă Eminescu și
„marii clasici” au apărut parcă prea devreme, într-o cultură încă
neformată, secolul în discuţie are toate „ingredientele„ unei
evoluţii normale, cu suișuri și coborîșuri, cu frământări și cău-
tări, după cum a evoluat și istoria. La apariţia lui Blaga, după
Marea Unire, cu două cărţi, „Poemele luminii” și „Pietre pentru
templul meu”, s-a spus în epocă, că este cel mai frumos dar
făcut de Transilvania României Mari! Nici nu se putea reper mai
credibil care să marcheze începutul acestui Centenar...! Dar
dacă e să punem sub semnul lui „dacă” acest Centenar, ne în-
trebăm, firesc, cum ar fi arătat literatura română fără perioada
proletcultistă, fără perioada prigoanei din perioada comunistă,
fără punerea la index a valorilor „canonice” afirmare în perioada
interbelică...?! Vorba Patericului, însă: „Un singur lucru nu poate
nici Dumnezeu, să facă nefăcute cele ce s-au făcut”. Perioada
comunistă a fost, indiscutabil, o luare în captivitate a unei naţii,
cultura „de lagăr” a modificat datele de bază ale culturii libere,
„canonul uman” și canonul artistic au suferit modificări greu de
cuantificat chiar și azi, la trei decenii de la Revoluţie.

Cu un secol în urmă eram în dialog fertil cu două cul-
turi/ literaturi europene, cea franceză și cea germană, efectele
acestui dialog se regăsesc în operele interbelice, în „efervesce-
nţa” creatoare, în reperele literare ale epocii. Comunismul a pro-
gramar, cu un cinism rar, un dezastru al culturii și literaturii,
doar naivitatea și duhul naţiei noastre au salvat ce a mai putut
și salvat...! Perioada interbelică a însemnat normalitate cultu-
rală, pentru o naţie tânără, e un model care poate fi reconstituit
prin reperele majore ale epocii. Generaţia „post-proletcultistă”,
cu promoţiile sale, a ieșit „ca iarba cu piatra în gură” de sub les-
pedea grea a ideologiei comuniste, a anunţat prin limbaj și ati-
tudine revoluţia din 1989, revoltele mocnite sau exprimate care
au urmat. Unde suntem azi? Suntem o literatură onorabilă, slab
cunoscută în propria ţară, nu există programe de promovare a
scriitorului român contemporan în mediul școlar, în mediul aca-
demic. Cât privește promovarea în exterior a literaturii române
actuale, aceasta se face la întâmplare, neprofesionist adesea,

fără un program coerent. Procentul de cititori în sânul nașiei
este într-o continuă scădere, ne situăm sub media europeană
care e undeva la opt la sută. Mai mult, cititorul care mai întâr-
zie cu ochii pe paginile cărţilor preferă traducerile, astfel susţi-
nerea literaturii naţionale, actuale mai ales, rămîne la discreţia
hazardului. De asta spun şi eu un lucru care ar putea să contra-
rieze: cultura română e mai bună decît poporul român. Pot face
o demonstraţie.

3. Mă rezum la cîţiva autori, sunt mult mai mulţi, evi-
dent, dar nu numai „canonici” ci şi dintre cei care dau/ au dat
stabilitate/ relief literaturii/ culturii noastre. Îmi place şi cum
sună o asemenea listă, impune respect, mă simt şi eu un român
„cu identitate”. Că suntem în Europa acum nu se datorează
celor care s-au refugiat acolo ca să muncească în orice condiţii,
nu se datorează politicienilor care nu văd dincolo de interesul şi
meschinăriile lor, ci se datorează celor care au dat o strălucire
reală României, au universalizat standardele culturii, artei, care
ne sunt ambasadori credibili în orice moment. Iată ce frumos
sună o asemenea listă cu scriitori, incompletă, fireşte, cu multe
nume de adăugat: Lucian Blaga, Tudor Arghezi, George Bacovia,
Ion Barbu, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Mircea Eliade, Liviu Re-
breanu, Tudor Vianu, George Călinescu, Camil Petrescu, Mihail
Sadoveanu, Nicolae Labiş, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Geo
Bogza, Gellu Naum, Marin Preda, Mircea Ivănescu, Cezar Ivă-
nescu, Mihai Ursachi, Petru Ursache, Adrian Marino, Radu Gyr,
Vasile Voiculescu, I. D. Sîrbu, Solomon Marcus, George Bălăiţă,
Grigore Vieru, Ştefan Bănulescu, Fănuş Neagu, Hortensia Papa-
dat Bengescu, Matei Călinescu, Vintilă Horia, Virgil Mazilescu,
Ioan Flora ...! La care adaug pe Ana Blandiana, Nicolae Mano-
lescu, Emil Brumaru, Nicolae Breban, Paul Goma, Eugen Simion,
Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu, D. R. Popescu, Ion Pop, Mihail
Şora, Cristian Simionescu, Vasile Vlad, Ileana Mălăncioiu, ...,
plus vreo douăzeci, treizeci de scriitori „optzecişti”, nu mai de-
taliez acum, ca să nu uit vreunul şi să suport consecinţele, mai
apoi.

Adrian Alui Gheorghe
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Doina Ruști

Privind lovinescian lucrurile, se poate spune că imitaţia a
prevalat asupra mutaţiilor. Chiar și-n perioada dictaturii, când
literatura părea o cutie închisă, preocuparea scriitorilor s-a în-
dreptat spre elitele europene. În absenţa stăpânilor (Breban) se
sincroniza primelor tendinţe de fragmentare a epicului, Lumea
în două zile (Bălăiţă) cobora din Marquez, iar unii vorbeau des-
pre faulknerianismul lui DR Popescu.

Aș spune chiar că în perioada comunistă cosmopolitismul
literar a atins cote maxime, sub presiunile exercitate de Săptă-
mâna ori sub stimulările Europei Libere. Dar privind tot veacul,
astăzi mi se par eroice eforturile tradiţionaliștilor, care în viziu-
nea mea au contribuit cel mai mult la sincronizarea cu marea li-
teratură a lumii. În anii ’80, și mult după, am văzut în gruparea
Sburătorul acea zonă în care se impuneau modele, exact cum
învăţasem în școală. Dar, un deceniu mai târziu, am făcut o cer-
cetare pe revistele interbelice și am răsfoit colecţiile de la Aca-
demie. Dezamăgirea mea faţă de Sburătorul a fost maximă. Pot
să spun cu mâna pe inimă că a fost o revistă slabă. Uneori chiar
penibilă, cum era un număr dedicat unei aniversări familiale.
Fiica lui Lovinescu împlinea câţiva anișori, iar scriitorii de la Sbu-
rătorul (inclusiv Ion Barbu) se întreceau să-i dedice producţiuni
literare tematice. În general, Sburătorul era sărac în texte valo-
roase și aproape închis la dialog. În schimb, Gândirea mi se pare,
cu ochii de azi, cea mai spectaculoasă revistă a perioadei inter-
belice. Citind numai poșta redacţiei și-ţi dai seama de importa-
nţa covârșitoare pe care a avut-o. Avea dezbateri, idei, dialog și
cititori reali. A contribuit masiv la spiritul veacului. Și exact aici
s-a întors literatura postdecembristă, nu doar dintr-o nevoie de
conectare la tradiţie, ci pentru că exista deja un canal la care se
lucrase din greu. 

În toate epocile acestui veac au existat elite care s-au impus
nu atât prin substanţă, cât prin faptul c-au făcut caz de sincro-
nizare. Ca să pot să răspund la această întrebare, ar trebui mai
întâi să scormonesc în istorie pentru a descoperi cauzele pentru
care un grup devine elită. La întrebarea pusă nu se poate răs-
punde pe scurt, sau mai exact mi-ar părea rău s-o fac.   

2. Interbelicul a funcţionat prin dialog (polemici constructive,
adversităţi literare), comunismul - ca un ceaun în care au fiert
doar cei aleși, dar chiar și-n  fiertura asta, au fost scriitori care
au creat opere viabile, modele, școli). În ceea ce privește post-
decembrismul, pot să spun că el a descins din latura subversivă
a epocii comuniste. Cred c-am mai povestit, ieșirea din comu-
nism s-a produs prin satiră posmodernistă. Către finele dicta-
turii, Ioan Groșan publica într-un săptămânal studenţesc ceea
ce a devenit mai târziu romanul O sută de ani de zile la porţile
Orientului. Intertextualitate conectată la realităţile acelei lumi,

foiletonul, întins pe-o perioadă lungă (1981-1988) a creat entu-
ziasm masiv în rândurile cititorului de cultură medie. Era vorba
despre povestiri scurte și dense, legate de schimbarea unui vo-
ievod. Mi-aduc aminte de o replică memorabilă, în care vodă le
spune boierilor:
„- Da’ de ce staţi în picioare? Luaţi loc, vă rog, staţi în genunchi!
În săptămâna aceea am intrat în cantină. Erau cozi cumplite, nu
vedeai decât șiruri lungi de studenţi care așteptau în picioare.
Cineva a urcat pe o masă și a strigat: De ce staţi în picioare? Iar
toată masa aia de oameni a răspuns în cor: Staţi în genunchi!”

Vreau să spun că foiletonul lui Groșan s-a bucurat de
succes nebun. Acea revistă socialistă, pe care în mod normal n-
o citea nimeni, era așteptată încă din timpul nopţii, cu liste, cozi.
Și alţi scriitori atacau voalat regimul (Sorescu în Răceala, de
pildă), însă Groșan a creat un spirit, pentru că revista ajungea la
mii de studenţi, de fapt la o generaţie, care a fost tocmai gene-
raţia pregătită să se implice social imediat după Revoluţie. Iar
cum zice Lovinescu, în epocile de neadaptare, înflorește satira.
Așa se și explică faptul că în presa de după Revoluţie, parodia și
intertextualitatea de tip posmodernist  au atins cote maxime.
Academia Caţavencu s-a format în jurul lui Groșan, preluându-i
stilul, aproape deposedându-l. Sub imperiul acestei fenomen a
debutat literatura actuală, evoluând, prin recul, spre minima-
lism. Dar chiar și-așa, aproape toată literatura noastră postre-
volulţionară are încă, în subsolurile ei părăsite, o intenţie de tip
parodic. De-aici și vine maturizarea dificilă a prozei actuale. Abu-
zul autobiografic denotă un alt tip de criză, iar lipsa unei avan-
garde (atât de așteptate) a blocat oarecum o revalorizare
credibilă a modelului tradiţionalist.

3. Sunt multe, iar dintre ele voi enumera doar preferinţele mele,
limitându-mă la proză: Rebreanu - toată opera. Hortensia Pa-
padat Bengescu (Concert din muzică de Bach), Camil Petrescu
(Patul lui Procust), Cezar Petrescu (Întunecare, proza fantastică),
Matei Caragiale (Craii), mai mult pentru lectorul inocent decât
pentru prozatorul care caută modele. Eliade (ca tip de fantas-
tic), Călinescu (Bietul Ioanide, Scrinul Negru), Ion Vinea (Lunaticii),
Arghezi (Cimitirul Bunavestire), Zaharia Stancu (Șatra), Eugen
Barbu (Groapa), Preda (Moromeţii, cel puţin), Breban (În absenţa
stăpânilor, Animale bolnave, Bunavestire), Ţoiu (Galeria cu viţă săl-
batică), DR Popescu (Vânătoarea regală), Ștefan Bănulescu (Iarna
bărbaţilor), Ileana Vulpescu (Arta conversaţiei), Gabriela Adame-
șteanu (Dimineaţa pierdută), Groșan (O sută de ani de zile la Po-
rţile Orientului), Tudor Dumitru Savu (Marginea Imperiului), Maria
Luiza Cristescu (Îngeri maculaţi), Cărtărescu (Orbitor). Și-aș con-
tinua, dacă nu m-aș teme că-mi supăr confratii - despre litera-
tura vie e mai greu să vorbești, când și tu ești scriitor.
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Corectând, dintr-o perspectivă critică şi lucidă, teoria ma-
ioresciană a „formelor fără fond”, E. Lovinescu plasează manifestă-
rile de cultură ale unei epoci sub semnul unui “spirit al veacului”
(Saeculum), care modelează, printr-o tendinţă sincronă, opere, au-
tori, teme sau procedee din spaţii culturale diferite. Sincronismul,
“acţiunea uniformizantă a timpului în elaboraţiile spiritului ome-
nesc”, exprimă, cum scrie mentorul Sburătorului, o tendinţă unifi-
catoare şi integratoare, ce aduce la convergenţă estetică
manifestările artistice, literare, culturale ale unei epoci: „Sincronis-
mul înseamnă, după cum am spus, acţiunea uniformizatoare a tim-
pului asupra vieţii sociale şi culturale a diferitelor popoare între
dânsele printr-o interdependenţă materială şi morală. Există, cu
alte cuvinte, un spirit al veacului sau ceea ce numea Tacit un saecu-
lum, adică o totalitate de condiţii configuratoare a vieţii omenirii”.
Modernismul conotează, în primul rând, corespondenţa dintre
opera de artă şi epoca ei, consonanţa dintre trăire şi operă, dintre
textul literar şi emoţia estetică, elementul novator fiind principiul
generator al modernismului, privit ca o sinteză între experienţă (tra-
diţie) şi experiment (noutate). Apărător fervent al autonomiei este-
ticului, Lovinescu s-a opus cu fermitate oricărei imixtiuni de ordin
etic sau etnic ce ar fi putut aduce atingere acestui principiu. În fond,
cultura şi, mai ales, literatura secolului XX poate fi percepută ca o
mişcare de flux şi de reflux a esteticului. Excelenţa esteticului poate
fi descifrată în epoca interbelică (Sadoveanu, Rebreanu, Arghezi,
Blaga, Barbu, Bacovia), pentru ca după 1944 să se instaleze o pe-
rioadă de eclipsă, de ariditate valorică şi de imixtiune gravă a ideo-
logicului în spaţiul literaturii. Mai trebuie însă menţionat faptul că
teza autonomiei esteticului a lui Lovinescu nu e percepută ca justi-
ficare exclusivistă a literaturii prin estetic. Criticul recurge, cu mă-
sură, cu metodă, şi la o investigare a literaturii din perspectiva
confluenţelor şi a interdependenţelor de ordin socio-ideologic care
nu au cum să nu influenţeze sfera literarului. 

Evoluţia literaturii sub comunism reprezintă o etapă de in-
voluţie, o anomalie de dezvoltare organică, un hiatus valoric, cele
mai înalte culmi ale degradării esteticului fiind atinse de proletcul-
tism, care a însemnat o ruptură brutală de tradiţia estetică a litera-
turii române. O dată cu generaţia anilor ’60 se instaurează o
revigorare a lirismului pur, după o perioadă aridă, în care dogma-
tismul lozincard impusese o poezie didacticistă, concretizată în re-
portaje lipsite de fior afectiv sau de profunzime ideatică. În altă
ordine de idei, afirmaţia lui Ioan Petru Culianu conform căreia Ro-
mânia comunistă ar fi fost, din perspectivă culturală, „o Siberie a
spiritului”, este, cu siguranţă, eronată. E rodul unui radicalism lipsit
de argumente, de probe şi ilustrări. În anii şaizeci-şaptezeci-
optzeci, literatura română şi-a diversificat formele de manifestare,
a regăsit filonul estetic şi şansa sincronizării cu literatura occiden-
tală, mai ales în teritoriul poeziei, care a experimentat livrescul, pa-
rabola, percepţia acută a cotidianului, ironia, fantezismul,
imaginarul oniric, parodicul şi ludicul. Anii ’90 au instaurat totala li-
bertate de creaţie, constatându-se acum un orizont al creaţiei şi re-
ceptării în perfect acord cu noile cuceriri ale postmodernismului,

devenind foarte acut perceptibil conceptul de translaţie culturală,
care defineşte un orizont al întâlnirilor între diferite spaţii culturale,
sugerând o alternativă edificatoare la conceptul dihotomic de „cioc-
nire a civilizaţiilor”. Translaţia culturală este un indicator al muta-
ţiilor antropologice survenite în era globalizării, dar şi o modalitate
de repoziţionare a subiectului faţă de lume, în context istoric şi ideo-
logic. Orizontul receptării presupune, tot mai mult, examinarea ope-
relor literare din perspectiva dihotomiilor identitate-alteritate,
centralitate-periferie, naţional-universal, prin care discursul despre
ceilalţi exprimă un semantism multifocal, reduplicând perspectivele
şi rolurile strategiilor receptării şi nuanţînd, prin negociere a sen-
surilor şi diferenţelor, relieful întâlnirilor dintre culturi sau orizon-
turi mentalitare diferite, spaţiu dinamic al unor întâlniri, emergenţe
şi recunoaşteri benefice.

Revenind la evoluţia literaturii române în secolul XX, se
poate observa modul în care canonul estetic lovinescian, dominat
de trei concepte suverane (sincronism, autonomia esteticului, mu-
taţia valorilor estetice) este asimilat şi ilustrat la nivelul cel mai înalt
în perioada interbelică, fiind infirmat şi abolit în era proletcultis-
mului, recăpătându-şi, o dată cu emergenţa neomodernismului in-
fluenţa asupra literaturii române, pentru a fi relativizat apoi prin
strategiile şi formele textuale ale postmodernismului. Evoluţile, in-
voluţiile şi relativizările canonice sunt, toate, determinate de o ten-
dinţă de sincronizare pe care cultura şi literatura română şi-a
manifestat-o mereu, cu mai multă sau mai puţină energie, cu mai
multă sau mai puţină consecvenţă. Aş mai preciza că, în contextul
evoluţiei literaturii române, dincolo de percepţiile partizane sau de
acoladele autoiluzionante, sunt de remarcat acele perspective care
şi-au propus, şi au reuşit, în mare măsură, să deconstruiască unele
mituri mai mult sau mai puţin orgolioase, să demonteze frustrări şi
complexe. Exemplare sunt exerciţiile de luciditate şi demitizare pro-
puse de Mircea Martin, în G. Călinescu şi „complexele” literaturii ro-
mâne sau Eugen Negrici din Iluziile literaturii române. Sunt cărţi de
critică şi de atitudine, de necesară şi fermă radicalitate, prin care
actul critic îşi demonstrează din plin dimensiunea sa axiologică, de
igienă etică şi de echilibru valoric relativizant. Eugen Negrici con-
semnează, în cartea sa, „consecinţele transplantului de modele”
(între paseism şi accelerări ale ritmului de evoluţie), subliniind, în
descendenţă lovinesciană, „rezistenţa faţă de nou a fondului nostru
etno-psihic”, dar şi faptul că această „rezistenţă” s-a manifesta în
mod discontinuu, ca flux şi reflux cultural: „Felul cum a evoluat li-
teratura română demonstrează, însă, faptul că «fondul etno-psihic»
se manifestă discontinuu, prin impulsuri compensatorii şi prin
brusca activare a miturilor sub înrîurirea unor stări de conştiinţă
specifice”. Există, subliniază autorul Iluziilor literaturii române, o dis-
crepanţă evidentă între evoluţia literaturii române a secolului XX, o
evoluţie sinuoasă, discontinuă, cu rupturi de ritm, retractări, reve-
niri şi sincope şi diagramele criticii şi istoriei literare, care au con-
semnat o evoluţie schematică, iluzorie, restrictivă şi artificială: „În
loc să creăm un instrument nou, adaptat unei literaturi interesante
tocmai prin netipicitate, ne-am grăbit şi ne-am străduit să-i inven-

Iulian Boldea
Literatura română a secolului XX, între flux şi reflux estetic



Simion, în sfera criticii literare, Mircea Eliade, Constantin Noica,
Virgil Nemoianu, Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu, în domeniul isto-
riei ideilor. Dramaturgia a avut o prezenţă firavă în secolul XX, cu
câteva excepţii care întăresc regula (Tudor Muşatescu, George Mi-
hail Zamfirescu). În schimb, memorialistica este bine reprezentată
(E. Lovinescu, Mihail Sebastian, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca,
Ion D. Sîrbu, Ion Ioanid).

O privire lucidă, necomplezentă şi decomplexată asupra
literaturii române a secolului XX trebuie să înregistreze metamor-
fozele sale, avatarurile şi sincopele, accesele de sincronizare şi ra-
dicalismul ingerinţelor care s-au manifestat intempestiv,
progresele şi reculul, nevoia de mituri şi necesitatea unei abordări
obiective, demitizante. Literatura română a străbătut, prin marii
săi creatori canonici, un parcurs sinuos, accidentat şi perisabil,
într-o cadenţă ritmată de vocaţia conservatoare şi de voinţa de
sincronizare, de flux, dar şi de reflux estetic.    

BBiibblliiooggrraaffiiee  ccrriittiiccăă  sseelleeccttiivvăă

Iulian Boldea, Poeţi români postmoderni, Editura Ardealul, Tîrgu
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Românească, Bucureşti, 1978; Radu G. Ţeposu, Istoria tragică și grotescă a
întunecatului deceniu literar nouă, Editura Cartea Românească, Bucureşti,
2006. 

tăm acesteia o procesualitate artistică fără sincope, pe potriva
schemelor perceptive şi a dialecticii evolutive a celor patru-cinci
istorii literare europene familiare elitei intelectuale autohton”. Ar
mai fi de discutat, în acest context, problematica geografiilor lite-
rare, a raportului dintre Centru şi periferie, conceptele centrilor
de putere culturală, expresii conceptuale ale ideologiilor literare
care, atent investigate şi valorificate, pot să ofere o imagine cu-
prinzătoare şi integratoare asupra literaturii române a secolului
XX.

Desigur, avatarurile canonului literar în secolul XX tre-
buie să ţină cont de ingerinţe şi resituări ideologice care au mar-
cat în profunzime relieful tulburat şi tulburător al culturii
româneşti, cu figuri şi imagini „ascunse”, cu reconsiderări şi revi-
zuiri est-etice, uneori cu substrat polemic accentuat. Tocmai de
aceea scriitorii canonici ai secolului trecut au avut şi ei de supor-
tat legitimări şi resituări, trecând prin etape ale gloriei şi perioade
ale eclipsei valorice. Mizez, cu încredere, pe statutul canonic al
unor scriitori precum Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu, Ge-
orge Bacovia, Nichita Stănescu, Mircea Ivănescu, Ileana Mălăn-
cioiu, Ana Blandiana, Ion Mureşan, în domeniul poeziei, Mihail
Sadoveanu (Baltagul), Liviu Rebreanu (Ion, Pădurea spânzuraţilor),
Camil Petrescu (Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război,
Patul lui Procust), Mateiu I. Caragiale (Craii de Curtea-Veche), Marin
Preda (Moromeţii), Nicolae Breban (Bunavestire), Augustin Buzura
(Orgolii), Mircea Cărtărescu (Orbitor), în sfera prozei, E. Lovinescu,
Tudor Vianu, G. Călinescu, I. Negoiţescu, Nicolae Manolescu, Eugen
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1. Părerea mea sună cam așa. Dacă în interbelic sincronismul în cul-
tură, deci și în literatură, ajunsese să funcţioneze aproape în totali-
tate, visul frumos nu a ţinut mult pentru că s-a schimbat regimul
politic și puţin câte puţin s-a avut grijă să ne desincronizăm de ceea
ce se scria sau se făcea în plan cultural în afara graniţelor, de fapt
să regresăm dureros de mult. Singura sincronie în literatură s-a
făcut cu cea sovietică (a nu se înţelege rusă), ceea ce bineînţeles a
dăunat grav sănătăţii literaturii noastre. Odată cu dezgheţul tem-
porar din perioada comunistă și-au mai făcut loc, ca mici guri de
aer, nume și cărţi care ar fi putut schimba mentalităţi literare dacă
perioada ar fi fost mai de lungă durată. Aici am pierdut iarăși timp
pe un tronson foarte important, cel al scriiturii exilului (Mircea
Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Paul Goma). Lucrurile s-au în-
dreptat simţitor, și lustraţia continuă, după 1990, în sensul că infu-
zia de literatură străină e consistentă și benefică în funcţie de
intuiţia și de empatia fiecăruia. Ai de unde alege, iar generaţiile năs-
cute după acei ani au recuperat, li s-a dat ocazia să se „răzbune”. Ca
un plus, tehnologia ajută foarte mult la ora actuală prin cărţile în
format electronic, abordabile pe computer și pe telefon, dar mai
ales pentru că pot fi citite în limbile în care au fost scrise. Teoretic ar
trebui să fim sincronizaţi, practic e o chestiune de cât de bine putem
face alipirea pe mentalul literar românesc.

2. Perioada interbelică se caracterizează prin psihologism și raţio-
nalism (în roman) și printr-o avangardă autentică, de un vizionarism
mistic (în poezie); sigur că de multe ori cele două plaje nu se deli-
mitează exact. Epoca totalitară va rămâne în istoria literară prin pro-
letcultism și prin cei câţiva autori care au înotat împotriva
curentului mai mult sau mai puţin la vedere. Perioada postrevolu-
ţionară începe cu acel spaţiu continuu creat de textualismul optze-

cist, iar odată cu anii 2000 lucrurile devin mult mai diferenţiate, ra-
dicale chiar în privinţa discursului alert și motivat pe de o parte de
dorinţa rupturii de trecut, pe de alta de necesitatea ardentă a nou-
lui.

3. Aici voi fi foarte subiectiv, având în vedere că nu sunt critic și nici
istoric literar îmi voi permite să enumăr canonicii (poeţi, prozatori,
critici) și propunerile pentru canonizare: Liviu Rebreanu, Hortensia
Papadat-Bengescu, Camil Petrescu, Felix Aderca, Eugen Lovinescu,
Tudor Arghezi, Adrian Maniu și George Topîrceanu (doi poeţi care
ar trebui reconsideraţi și citiţi în altă cheie), Ion Pillat, B. Fundoianu,
Ilarie Voronca, Nichifor Crainic, Lucian Blaga, V. Voiculescu, George
Bacovia, Tristan Tzara, Urmuz, Geo Bogza, Ion Barbu, Ion Vinea, Ma-
teiu I. Caragiale, Vladimir Streinu, Emil Botta, Paul Zarifipol, Tudor
Vianu, Șerban Cioculescu, G. Călinescu, Mircea Eliade, Emil Cioran,
Eugen Ionescu, Max Blecher, Gellu Naum, Mircea Ivănescu, Con-
stant Tonegaru, Geo Dumitrescu, Marin Sorescu, Marin Preda, Ni-
chita Stănescu, Cezar Ivănescu, Ana Blandiana, Ștefan Agopian,
Nicolae Breban, Augustin Buzura, Mircea Cărtărescu, Traian T. Co-
șovei, Gheorghe Crăciun, Angela Marinescu, Aurel Dumitrașcu,
Ileana Mălăncioiu, Mariana Marin, Nicolae Manolescu, Eugen Si-
mion, Emilian Galaicu-Păun, Adrian Alui Gheorghe, Ion Bogdan Lef-
ter, Dan C. Mihăilescu, Marin Mincu, Ion Mureșan, Mircea Nedelciu,
Teodor Mazilu, Simona Popescu, Doina Ruști, Dumitru Ţepeneag,
Ion Stratan, Radu G. Ţeposu, Lucian Dan Teodorovici, Matei Vișniec,
Emil Brumaru, Ioanid Romanescu, Adi Cusin, O. Nimgean, Șerban
Alexandru, Radu Andriescu, Mariana Codruţ, Liviu Antonesei, Radu
Părpăuţă și mă voi opri aici pentru că această frumoasă aventură ni-
mită literatură română contemporană continuă.

Cătălin-Mihai Ștefan



Dacă vrem să fim sinceri, problema zilelor noastre nu este
nici una a literaturii (artei, în general), nici chiar a anului 1918:
este una a naţiunii și, în corelare, una statală. Fluturarea cuvin-
telor mari nu reușește să acopere contrastul pe care ni-l oferă
istoria, asupra acestuia insistându-se în câteva articole publi-
cate până acum, în unele intervenţii din rare emisiuni ale cută-
rui sau cutărui canal TV și, mai ales, într-un întreg volum, recent
apărut, cu titlul Identitatea românească în preajma Centenarului
Marii Uniri (1918-2018), la Ed. Contemporanul. Ideea pe care o
putem urmări – și pare a fi singura validă – este că fiecare mo-
ment al istoriei noastre, începând de la mijlocul veacului al 19-
lea și până la evenimentele din decembrie ‘89, a conturat un
„ideal” (zgomotos cuvânt, consideră unii) transpus, cu mai no-
tabile sau mai firave rezultate, în realitatea românească. Cro-
nologic, planșa acestora poate avea ca primă imagine anul 1848,
marcat de o nouă structurare a vieţii social-economice, în siajul
unei alte mentalităţi; o a doua ar fi cea a unirii Principatelor și
a remodelării peisajului naţional și statal; ar urma prima etapă
a modernizării ţării sub auspiciile Regatului și ale dobândirii in-
dependenţei; mai înregistrăm definitivarea unirii și atingerea
nivelului împlinirii naţionale în coordonatele unui stat autonom;
și un alt pas l-a reprezentat – în interbelic – atingerea conștii-
nţei șansei valorii identităţii naţionale, prin cultură, ca segment
al celei universale. A urmat, însă, „colonizarea” comunistă la
adăpostul internaţionalismului proletar și al hegemoniei sovie-
tice. Ce s-a întâmplat după 1989? Am schimbat, de fapt, tutela
unui imperiu cu a mai multor imperii: politic – suntem depen-
denţi de Bruxelles și Washington, iar financiar și economic – de
regulile marilor corporaţii și ale puterii bancare. Ne acoperă re-
lativismul, unde jocul incompetenţelor și al intereselor mes-
chine sunt vizibile și, totodată, persistente, „deschiderea” către
exterior devenind sinonimă cu desconsiderarea și umilirea in-
teriorului. Oprindu-ne doar asupra învăţământului și culturii (li-
teratura este și ea aici) constatăm că se despart apăsat de
„limitările” identităţii naţionale, de respectul (devenit morbid)
faţă de înaintași și istorie, limba română apare ca un apendice
necomunicativ, preferabile fiind alte idiomuri, devenim „uni-
versali” schimbând doar uniforma celebrului îndemn „Proletari
din toate ţările, uniţi-vă!”, cuvintele „independenţă”, ”autono-
mie” și „suveranitate”, decurgând ca sens din cel de „patrie”, au
fost reașezate pe eșichierul mofturilor caragialești (fără a mai
înţelege ce statut aveau în dicţionarul autorului Scrisorii pier-
dute).

Deci ce facem cu literatura ultimei sute de ani și cu
ideile lui Lovinescu (dacă îl mai citește, cineva, astăzi...)? Conti-
nuându-l pe Titu Maiorescu și purtând însemnele amintitului
ideal al interbelicului, Eugen Lovinescu a înţeles că literatura ro-
mână se definește, prin normativ estetic, doar în a doua jumă-
tate a secolului al 19-lea. El nu contestă existenţa și importanţa

predecesorilor (unora le-a închinat chiar substanţiale mono-
grafii), dar știa că un popor, pentru a nu mai vorbi de o popula-
ţie, nu-și poate afirma spiritualitatea în dezordinea și vacarmul
istoriei, într-o libertate quasiinexistentă, în absenţa instituţiilor
de învăţământ proprii, cu rare posibilităţi ale puţinilor tineri de
a urma doar sisteme educaţionale străine, cu limba sa de acasă
prinsă într-un alfabet străin și chiar cu oficiul liturgic practicat
într-un idiom al altor meleaguri și timpuri. Limba română a în-
ceput a-și da adevărata măsură numai în ceea ce – nu cu o sin-
tagmă foarte corectă – s-a numit „epoca marilor clasici”,
relevând de fapt nu altceva decât șansa stabilităţii (chiar dacă
Eminescu mai avea dificultăţi în translarea textului kantian) și a
conturării valorii estetice în relaţie comparabilă. Avea dreptate
Cornel Regman când afirma că literaturii noastre i-au lipsit cei
șaptesute de ani de-acasă (dar cine își mai aduce aminte de Cor-
nel Regman?). Și ajungem, totuși, în deceniul 3 al secolului al 20-
lea, când Lovinescu demonstrează că deja este posibilă o istorie
a literaturii române în registru estetic, adică integrabilă spaţiu-
lui și timpului bântuite de ceea ce francezii au numit „l’esprit du
siècle”. Nu sunt sigur că Eugen Lovinescu a pre-normat litera-
tura interbelică, cum cred că nu au reușit aceasta, mai târziu,
nici G. Călinescu ori, mai aproape de noi, N. Manolescu. La rân-
dul ei, și sintagma „mutaţia valorilor estetice” e, de altfel, con-
fuză: „valorile” nu se schimbă, „mutaţia” survine la nivelul
receptării care poartă amprenta unor regimuri mentale, de sen-
sibilitate, de gust și de înţelegere în continuă mișcare. Chestiu-
nea, în fapt, este a canonului, devenit astăzi câmp de bătaie în
lipsa cunoașterii faptului că „feţele” și însăși materia piramidală
prin care se edifică se află permanent în procesul imprevizibil al
variaţiei, aceasta însemnând deopotrivă afirmare și negare, ca
și re-afirmare și re-negare, adică tensiuni care trimit înspre un
fenomen „viu”. Forţăm locul comun dacă amintim că o aseme-
nea dinamică cutreieră canonul universal, cel cu extensie în în-
treaga istorie, dar și pe cel care coboară, prin delimitare, în
câmpul naţiunilor și, apoi, al epocilor, până la inevitabilul canon
individual, fiindcă nici „adevărul” nu este unul singur.

Doar că, de aici, problematica se deschide într-un evan-
tai care pune în dificultate întregul eșafodaj al canonicităţii, în-
trucât un „tot” poartă cu sine atât „entuziasmele”, cât și
refuzurile fiecărei trepte, unde criteriile pot fi divergente până
la extrem. Canonul nu este departe, privind obiectiv situaţia, de
un joc conflictual în care, de pildă, gustul și reacţia emotivă –
„culpabile”, fiindcă sunt individuale – pot ceda sau nu în faţa cri-
teriului alimentat, iluzoriu de multe ori, „știinţific”. Iar dacă o
atare disociere, cu argumente destul de fragile, ţine, oarecum,
de normalitate, ea este acutizată în condiţiile în care intră în
acţiune mentalitatea în coloratură de grup sau de naţiune (pen-
tru a ne limita doar la atât). Regula, nu accidentul! ne spune că
valorile naţionale nu sunt, în totalitate, și valori universale, cum
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și inversarea termenilor e, la rândul ei, posibilă, selectivitatea
fiind cu dublu sens. Cazurile extreme le oferă avangarda, orien-
tările ideologice (cuprinzând nu doar realitatea dictatului poli-
tic „pur”, ci și aliniamentele radical naţionaliste ori religioase)
sau ignoranţa cultivată cu detașare. Sub acest ultim aspect,
chiar putem constata cum canonul începe, uneori, doar cu
„creaţia” ... ultimului val (restul fiind ... tăcere).

Și unde mai aflăm, în peisaj, elitele, cele care, teoretic,
ar trebui să valideze conversia canonică? Pretutindeni, prinse
într-o dinamică la fel de conflictuală: de multe ori, acomodate
„pieţei” și principiului capitalist al acumulării, nu afirmă, ci se
afirmă, fiindcă e mai facil să te reclami doar de la actualitate,
desconsiderându-ţi propria istorie ca fiinţă; poţi fi doar naţio-
nalist, fără a vedea partea în întreg sau întregul în parte; devii
„internaţional” uitându-ţi sau blamându-ţi apartenenţa; îmbră-
ţișezi „postumanul” plasându-te ... unde? Unii rămân ... retar-
daţi, trăind în continuare iluzia că valorile nu se schimbă (am
reluat ideea) și nu se simt prea captivi postistoriei. Dacă struc-
turarea capitalistă ideală este piaţa, ceea ce întâlnim, acum,
pare a fi talciocul. Doar că, de această transformare, răspunză-
tori nu sunt doar cei care-l populează sau o anume configuraţie
morală și intelectuală, ci cu insistenţă orchestrarea care modi-
fică realitatea în climat. În sfârșit, discuţia devine oţioasă…

Dar mai facem un pas înapoi pentru a ajunge la „ne-
antul valah” din cele aproape cinci decenii de comunism. Cău-
tăm numai ceea ce vrem să găsim – e o zicere adevărată în
parte, ca practică dirijată; doar că premeditează nerecunoaște-
rea ... nedoritului, iar atunci ne îndepărtează de adevăr. Or, in-
formaţia corectă și, în cazul unora, realitatea chiar trăită, ne
vorbește despre o de durată și deloc liniștită bătălie canonică,
a neoficialului împotriva oficialului, în care cuvântul de ordine
era întoarcerea la Maiorescu, apoi la Lovinescu și, în final, cu ob-
sesia interbelicului – o bătălie pentru valoare și pentru persis-
tenţa ei. Bătălia s-a câștigat nu în etape, ci continuu, ca vibraţie
permanentă, pe diagramele cu mereu noi însemne ale poeziei,
prozei și ale comentariului critic, cu strategii diverse și rezultate
inegale, expresia individuală erodând câmpul normei colective.
Concesia devenise parte a răsturnării operaţionale a formulei
leniniste „Un pas înainte, doi pași înapoi”, uneori ca risc asumat
în umbra acceptării ideii că un canon individual are și o clară di-
mensiune pe verticală. Și aceasta fiindcă, după cum știm, tota-
litarismul a creat omul cu dublă personalitate (ceea ce, în
psihiatrie, s-ar putea numi schizoidie conștientă), tradusă – în
câmpul pe care îl avem în vedere – prin manifestări contrastive
în cotidian și la masa de scris. Retragerea din istorie, consem-
nată de Blaga, s-a manifestat și ca retragere în cărţi, deopotrivă
pentru scriitor și cititor. Opoziţia directă, făţișă, a fost minimă și
sporadică, rapid suprimată, ca și adeziunea totală, de altfel, nici
aceasta convenabilă, deoarece sistemul însuși era schizoid, rupt
între faptă și cuvânt. În totul, și biografiile se separă, uneori
drastic, și rămân ca atare, certificate documentar. Aparenţele
pot să sugereze ruptura între alb și negru, însă nu de fiecare
dată, pentru că întregul pare a indica mai degrabă „armonia”
griului, adică o lume bolnavă. Și deși cu o simptomatologie di-
ferită, încă a rămas așa. Nu pledăm nici pentru uitare, nici pen-
tru absolvire; doar constatăm, ceea ce ne mai spune că boala
unuia, înţeleasă, poate fi remediul bolii altuia.

De aceea, opţiunea unui creator în condiţii dure, sinis-
tre, e dificil de judecat de la distanţă în spaţiu sau în timp, dacă,
în faţa unui verdict astfel pronunţat, apariţia, de pildă, Anei Ro-
șculeţ, text aflat între Întâlnirea din pământuri și Moromeţii, le
anulează și pe acestea (care pot fi „datate”, dar sub un alt
unghi). Diferenţa nu e dată de etic, ci de fals: în realitate, morala
e prezentă în toate cele trei scrieri, dar în cele două este com-
ponentă a substanţei epice, în timp ce în Ana Roșculeţ este parte
a tezei induse ideologic, suprimând adevărul. Poate fi invocată,
într-o ordine asemănătoare, și încă apreciata Cronică de familie
a lui Petru Dumitriu, unde calitatea scriiturii nu e în măsură a
acoperi teza „corect politică” (funcţiona și atunci…) a imaginii
nobilimii de altădată, situaţie în care se află, oarecum similar, și
cele două romane, Străinul și Setea, ale lui Titus Popovici (o rea-
litate alterată prin „fabula” care le încheie).

Totuși, chiar în atari situaţii, era simţită, fie și numai
formal, presiunea „modelelor” care veneau dinafara sistemu-
lui: ele se aflau în rafturile „fondurilor speciale” ale bibliotecilor
din care, mai întâi tacit, apoi și prin efort editorial, au fost rea-
duși în circuit cultural Arghezi, Blaga, Bacovia, Ion Barbu, Mir-
cea Eliade, alţi prozatori interbelici, precum și marii filozofi și
teoreticieni. Pe linie de continuitate și-a semnat poezia Șt. Aug.
Doinaș, a forţat originalitatea Nichita Stănescu, a căutat racor-
dul la suflul european A.E.Baconsky, iar Ileana Mălăncioiu a de-
criptat nespusul, adică moartea. N. Breban a îndrăznit să se
apropie de Nietzsche și de dimensiunea existenţială dramatică,
D.R.Popescu a văzut absurdul și anomaliile comportamentale
până la nivelul neînţelesului, Augustin Buzura s-a oprit asupra
realităţilor paralele. Cum, de fapt, lista este inevitabil incom-
pletă, îi mai amintim, doar, pe Ion Caraion, Sorescu, Dimov, Ioan
Alexandru, poate chiar și pe Eugen Barbu, fie și numai pentru
Principele său.

Sigur, regula canonului funcţionează și în interiorul fie-
cărei creaţii individuale în parte, dacă e vorba cu adevărat de
canon. Când, însă, unii și-au dorit amintitul „neant valah”, l-au
descoperit în normativul „est-eticii”, adică au văzut colapsul es-
teticii prin morală, sau invers, aglutinând biograficul cu opera,
în derivarea fie a gesticulaţiei comod-obediente a unor scriitori,
fie în a „dosarelor” considerate documente irefutabile, decisive.
De ce nu? În definitiv, chiar dacă nu ai fost angajat al Securită-
ţii, îi poţi alcătui și un „dosar” de proto-legionar lui Eminescu
(dacă nu de la acesta, de la cine să începem? de la proto-sovie-
ticul Dimitrie Cantemir?). Chiar dacă nu a existat, „neantul
valah” poate fi re-creat, sprijinit pe înlocuirea creaţiei unor Doi-
naș sau Breban, cu opera numită „dosar”, ori a unor Sadoveanu,
G.Călinescu și chiar Tudor Vianu, cu prestaţia lor în cotidian. Ne
mai ajută și Lucian Boia cu „argumentul” că, oricum, România
nu a fost și nu este altfel decât nimic. Și ne oprim din nou, din
motive de posibilă discuţie oţioasă...

Citim undeva că și Nietzsche a ieșit din istorie, deve-
nind filozof al postmodernităţii, adică agent al postistoriei. Dar
dacă istoria nu mai există, ea nu există și nu va exista nici pen-
tru noi, drept care nu vom mai putea vorbi nici despre canon. Iar
atunci nu vă mai pot răspunde la întrebarea despre canonul ac-
tual.
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1-2-3. În veacul scurs de la Marea Unire, cultura ro-
mână (din care nu putem exclude filosofia) nu putea fi decît, pe
de o parte sub vremi, sub talpa unor ideologii distopice (extrema
dreaptă românească şi dictatura lui Carol al II-lea, în perioada
interbelică, regimul totalitar de după 1945, timp de 45 de ani;
reziduurile comunismului de după 1989 au impus doar o cen-
zură de ordin financiar), pe de altă parte într-o voită şi nevoită
sincronizare cu spaţiul economic, socio-politic, cu Zeitgeist-ul cul-
tural şi spiritual occidental şi din alte părţi.

Nu poate fi eludat, mai întîi, contextul interbelic, care
e tensionat, divers, contradictoriu. În 1918, se înfăptuise doar
teoretic România Mare (triumfaliştii cred cu totul altceva), mai
rămîneau să fie  făcuţi şi uniţi şi românii (ca-n cazul unificării Ita-
liei, cum lucid observa Irina Livezeanu). România trebuia să
treacă de la geografie la istorie concretă, voia să prindă din
urmă statele occidentale dezvoltate (şi ele cu nervii la pămînt,
după prima conflagraţie mondială). Are loc, îndeosebi pînă în
1930, un amplu şi deloc liniştit proces de românizare pe mai toate
fronturile. Elita alogenă din fruntea structurilor statale, cultu-
rale e înlocuită cu intelectuali români. Şcoala românească trece
prin stări care aspirau la statut naţional şi european (vezi cazul
paradigmatic al Universităţii Bolyai din Cluj devenită intempes-
tiv Babeş-Bolyai).

Evoluţia noastră interbelică, observa sociologic E. Lovi-
nescu, se putea produce mai degrabă pe cale culturală, decît
economică. Şi aşa se pare că s-a şi făcut, chiar dacă nu se poate
face cultură fără bani, fără prosperitate economică.

Sunt multe de spus despre această evoluţie culturală,
nu o dată hibridată, păgubos, desigur, cu factorul politic, mai
puţin monarhia care a dezvoltat un mecenat sincer şi interesat
de valorile majore ale vieţii culturale şi spirituale (vezi Fundaţiile
Regale).

Voi rezuma, poate nepermis de sintetic, ce s-a petrecut
în ograda filosofiei, rămînînd pentru alţi critici soarta pe care au
avut-o literatura, ştiinţa, muzica, artele plastice, cinematogra-
fia ş.a.

În perioada interbelică, şi-n filosofie e urmărit specificul
naţional, se dezbate cu asupra de măsură ce este şi dacă avem
o filosofie românească. E o întrebare care poate nici azi nu a pri-
mit un răspuns care să satisfacă pe tot mai mulţi critici. Se con-
fruntă şi aici generaţii, pe linia lui Maiorescu sau
revendicîndu-se de la alte autorităţi tutelare, cum ar fi, de pildă,
Nae Ionescu. Cum au scris exegeţii în Istoria filosofiei româneşti

(v. vol. II, partea I, 1980, Ed. Academiei RSR), printr-o grilă care
nu-i străină de marxism, s-a conturat o mare falangă pe care au
numit-o „realist-raţionalistă”: C. Rădulescu-Motru, P.P. Negu-
lescu, N. Bagdasar, Mircea Florian, C. Antoniade, D.D. Roşca; alta
care ar fi de orientare „spiritualistă”: Ion Petrovici şi Lucian
Blaga; produsul apoi al Gîndirii, Nichifor Crainic, care ar fi prac-
ticat un „ortodoxism gîndirist”, şi o a patra grupare era aceea
aşa-zisă a „trăirismului”, autori ieşiţi de sub pulpana lui Nae Io-
nescu.

Asta se petrecea pe fondul influenţelor filosofiei occi-
dentale, căci avem de-a face cu autori români burduşiţi cu filo-
sofie greacă, germană, engleză, franceză, chiar cu o parte din
cea rusească. E asimilată în continuare, resemnificată şi tradusă
(parţial) filosofia elenă, e făcut proces filosofiei kantiene. Cel
puţin Henri Bergson (premiul Nobel pentru literatură, 1927),
Husserl (pionier şi soldat în fenomenologie), Jean Paul Sartre (va
refuza premiul Nobel pentru literatură în 1964) sau Heidegger
(Fiinţă şi timp, 1927) sunt  figuri care tutelează atmosfera filoso-
fică europeană, cu înrîuriri asupra modului de filosofare de la
noi. Nu-l uităm pe Nicolai Berdiaev sau pe Julien Benda, şi cu in-
fluenţă asupra unor autori români.

După 1945 şi pînă în 1989, trecem în grabă peste „ob-
sedantul deceniu” şi peste interzicerea acelor autori, chipurile,
de orientare burghez-reacţionară, simpaţizanţi sau angajaţi
efectiv în orientarea politică de dreapta (Maiorescu, din sec.
XIX, sau întreaga „şcoală” a lui Nae Ionescu). Odată cu începu-
tul deceniului şapte, ies din puşcărie cei care au mai rezistat şi
încep încet-încet să aibă vizibilitate publică; e reabilitat tot
atunci criticul de la Junimea (Liviu Rusu are rolul hotărîtor); în-
cepînd cu 1962, D.D. Roşca îl traduce pe gînditorul Hegel în ro-
mâneşte, după ce, în 1928, tălmăcise în franceză, de acelaşi
autor, Viaţa lui Iisus. 

Se scrie în acest compas de timp filosofie marxistă, cu
diferite grade de obedienţă faţă de ideologia oficială, „socialis-
mul ştiinţific” devenind în cele urmă o disciplină obligatorie pen-
tru mediul academic sau cel liceal. Sunt introduşi, totuşi, în
circuitul cultural o parte dintre interbelici (v., între altele, în de-
ceniul nouă, retipărirea filosofilor români interbelici, iniţiativă a
Editurii Eminescu), se scriu sinteze asupra lor, cursurile de filo-
sofie românească de la facultăţile de profil nu ignoră operele
acestora. Se vorbeşte chiar şi de plutonul „trăiriştilor”, dar cu
un accentuat simţ critic, „militant”, oferit de grila revoluţionar-
marxistă. 

Ion Dur
Un secol de filosofie în limba română 
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S-au făcut, tot în deceniul nouă, şi traduceri din filosofi
de aiurea, chiar Heidegger, acuzat de compromis cu ideologia
lui Hitler, cu varianta românească a două lucrări: Originea ope-
rei de artă, la Ed. Univers, şi Repere pe drumul gîndirii, la Ed. Po-
litică, aici unde, în colecţia „Idei contemporane”, au mai apărut
J. Habermas, Karl Jaspers, C.Lévi-Strauss, H. Marcuse ş.a.
(uneori cu „croşete”, adică: amputări, ale cenzurii comuniste; v.
chiar volumul de scrieri filosofice al celui din urmă citat). Acelaşi
deceniu nouă, fecund în filosofie se pare, rămînînd şi prin sce-
nariul paideic de la Păltiniş, mărturisit de G. Liiceanu şi ceilalţi
„elevi” ai lui Noica în Jurnalul de la Păltiniş şi Epistolar, eveni-
mente editoriale de excepţie. 

Domeniul logicii părea mai puţin vasal regimului tota-
litar, chiar dacă şi aici au fost făcute concesii. Deţinut politic,
chiar dacă învinuirile care i s-au adus erau de altă natură, Anton
Dumitriu (1905-1992) are o operă străină de virusul ideologiei
de partid. Dar făcînd distincţia dintre om şi autor, nu acelaşi
lucru se poate spune despre Athanase Joja, academician din
1955 şi cu funcţii în nomenclatorul regimului, însă cu o presta-
ţie originală în filosofie şi logică.

Neputînd să facă filosofie marxistă, Constantin Noica,
nefiind singurul (aş da exemplele logicianului Alexandru Surdu
şi istoricului filosofiei Gh. Vlăduţescu, ambii acum academicieni,
fără trecut ideologic compromiţător), încadrat şi el, după ieşi-
rea din închisoare, la Centrul de Logică al Academiei Române,
Noica deci a luat în braţe cuvintele limbii române, cum ne spu-
nea, şi, prin metafizica imanentă acestora, s-a încercat în rosti-
rea filosofică românească. Din prepoziţia „întru”, Noica a făcut
un operator ontologic şi a elaborat Devenirea întru fiinţă (1981),
tratat de ontologie care rămîne „canonic” (tradus nu demult în
franceză), cum tot aparţinînd canonului sunt şi traducerile (Pla-
ton, în primul rînd) sau alte lucrări ale sale: Pagini despre sufle-
tul românesc (1944), Rostirea filosofică românească (1970), Creaţie
și frumos în rostirea românească (1973), Sentimentul românesc al
fiinţei (1978), Spiritul românesc în cumpătul vremii. Șase maladii
ale spiritului contemporan (1978), Scrisori despre logica lui Hermes
(1986), De Dignitate Europae (1988, postum).

Nu e locul aici, m-aş întinde pe un spaţiu prea mare,
dar trebuie să fac cîteva precizări în legătură cu Noica. Nu a fost,
cum s-a sugerat sau s-a spus explicit, înregimentat în sistemul
totalitar românesc şi nu s-a lăsat manipulat de politica ultrana-
ţionalistă a regimului comunist. El a luat permanent o anume
distanţă protectoare faţă de istorie şi s-a apropiat intim faţă de
devenirea întru fiinţă. Noica a avut o angajare filosofică în cul-
tura română. A fost filosof, nu politruc sau om politic, chiar dacă
a simpatizat, de pe margine şi într-un interval interbelic nefast,
cu mişcarea politică de dreapta. Nu a făcut cultul personalităţii
dictatorului, ci s-a interesat de „biografia ideilor”, de emoţia şi
patima pe care ţi le procură adevărul. Decît să mă cert cu Ceau-
şescu, mai bine îl traduc pe Platon, îi spunea lui Wolf Aichelburg.
După cum, sub semnul stăpînitor al raţiunii istorice, s-a intere-
sat şi de biografia „unui om care nu este”, omul care, dacă vrea
să nu se risipească şi să fie aruncat de istorie în toate părţile,
„să se ascundă sub marile probleme”, optînd pentru următoa-

rea normă de viaţă: „a trăi lucrurile ca şi cum le-ai practica”,
după cum preciza într-un eseu. Şi optînd totodată pentru o exis-
tenţă pură, una care începe „de la singurătate înainte”.

Astăzi, avînd un patos cenzurat de distanţa în timp,
putem diagnostica mult mai exact, nemarxist, valorile care au
rezistat la dintele timpului. Contribuţii originale şi care au creat
apoi „şcoală” filosofică sunt puţini, mai cu seamă că după 1945,
odată cu instalarea regimului comunist, „creaţia” filosofică a
fost jugulată de ideologia oficială. E limpede însă că, pînă în
1989, dar şi pînă în vremea de azi, doi creatori originali de filoso-
fie au înfruntat axiologic, cu opera lor, istoria noastră culturală:
Lucian Blaga şi Constantin Noica. Dacă nu cumva ar trebui re-
cuperaţi, chiar dacă au trăit în diaspora, Emil Cioran, Mircea
Eliade şi Eugen Ionescu (pentru dramaturgie).

Interstiţiul de aproape trei decenii din 1989 încoace a
avut în el cam de toate pentru ceea ce ar presupune o Românie
filosofică. Retipăriri importante, traduceri şi ele fundamentale
cu duiumul, sinteze ale unor autori de top şi ale gîndirii româ-
neşti (aş aminti: Angela Botez: Un secol de filosofie românească,
2005, Teodor Vidam, Lucian Blaga şi filosofia europeană a secolu-
lui XX, 2005, Alexandru Boboc, Filosofie românească, 2011). Şi fi-
gura de gîndire cu totul aparte, autentică, pe care o exprimă
cărţile lui Alexandru Dragomir, cu un doctorat nefinalizat la Hei-
degger, un creator de care se arăta interesat chiar şi Noica în
discuţiile sale păltinişene.

Aproape trei decenii însă fără creaţie originală. Lumea
bună, intelectual vorbind, se aştepta ca Gabriel Liiceanu, cel mai
aproape de epiderma şi de miezul nu doar al filosofiei noiciene,
să preia ştafeta din mîna întinsă a filosofului de la Păltiniş. Să-i
fie cu adevărat discipol şi să trăiască un paricid spiritual. Stu-
poare însă. După Cearta cu filosofia (1992), un titlu emblematic
pentru evoluţia metafizică a lui Liiceanu, autorul a părăsit „ghe-
toul abstracţiunii” şi a trecut la literatură non-ficţională, mai
exact la un discurs filosofard hermafrodit, unul care promo-
vează logodna filosofiei cu literatura. Aşa cum ne arată şi în cea
mai recentă carte, Continentele insomniei (2017), admirabil
scrisă, Liiceanu, folosindu-se de pluta literaturii, după propria-i
expresie, pune la lucru un cod filosofic asimilat de la Noica sau
de la alţi filosofi pentru a identifica, printr-o scriere care pune
accent pe emoţiile şi sentimentele sensului, varii coduri ale lite-
raturii, inclusiv al celei biblice. Liiceanu devine astfel mai de-
grabă un emul al lui Cioran, decît un discipol al lui Noica.    

Salvarea unei creaţii originale pare să vină însă din
altă parte: de la Alexandru Surdu, academician şi director al In-
stitutului de Psihologie şi Filosofie „C.R. Motru” din Bucureşti,
autor care a proiectat o filosofie pentadică, de care ne-a vorbit şi
înainte de 1989, chiar la Sibiu, din care au apărut pînă acum trei
volume: Problema transcendenţei (2007), Teoria subsistenţei
(2012) şi Existenţa nemijlocită (2014). Mai vorbim însă şi după ce
apar celelalte două volume ale pentadei, moment care va în-
tregi şi va revela autenticitatea unui cod filosofic propriu, origi-
nal, unul care să impună deopotrivă o ruptură şi o continuitate
cu creaţia filosofică de pînă acum.

Un secol de filosofie în limba română 
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Sexul feminin, evaluat de minţi obtuze și reducţioniste,
este asociat cu rupturile de ritm, cu ciclotimia, umorile, sus-
ceptibilitatea și, deci, capacitatea de a fi imprevizibil și smucit.
Chiar fără a fi de acord cu cei care – foarte incorect politic! – ope-
rează astfel de categorizări, conceptul devine funcţional atunci
când vine vorba despre manifestări non-umane. De pildă, cul-
tura. O cultură multiseculară, temeinică, în care curentele de
idei se înșiră coerent ca mărgelele pe șirag, așa cum sunt cele
vestice, este, desigur, masculină, căci așezată, infailibilă, cere-
brală, programatică, prodigioasă. Aici însă, la marginea Europei,
peisajul a fost dintotdeauna amestecat, ca orașul care se cor-
cește la margini cu satul. O cultură feminină, care s-a trezit, nău-
cită, frumoasa balului în interbelic, dar numai fiindcă a
împrumutat niște toalete mai de soi de la protectoare mai chib-
zuite; una care a căzut în dizgraţie mai târziu, după Război,
când, ca măritată nefericit, s-a sluţit. Și-a adunat puterile și s-a
reîntors la frumuseţea de odinioară, doar că a îmbrăcat aceleași
haine. A fost lunga primăvară neomodernistă, euforia copilului
care a deschis cămara interzisă. Luată prin surprindere de că-
derea vălurilor, fiindcă de peste ocean veneau zvonuri tulbură-
toare, și mai ales de prăbușirea comunismului, a început să-și
pună pe ea toate cele, fără sens și fără gust. Asta s-a întâmplat
din anii 80 până către 2000, ani de absolută confuzie a valorilor,
de ale căror ceţuri suferim și azi. Numai că, de data asta, n-a
mai fost nimeni care să-i atragă atenţia că din stridenţe, șoc,
desfrânare și excentricităţi nu se face școală. N-a fost mai nici
saturnianul conservator Maiorescu, nici profesorul Lovinescu,
iar Manolescu a vorbit mereu frumos și echilibrat despre mari
dezechilibre, așa că a părut cel mai înţelept dintre toţi. N-a exis-
tat nicio auroră clasică după care să găsim nordul. După 2000,
literatura noastră pare mai degrabă scăpată de sub control:
purie acum, ţopăie și joacă pe toate muzicile, își schimbă in-
tempestiv outfit-ul, mai câștigă câte un concurs de frumuseţe
pentru categorii de vârstă nu foarte prietenoase, e invitată la
câte o cină, mai primește un buchet de flori, e gata să creadă că
a rămas în graţiile admiratorilor. Numai că nu are nicio oglindă
în care să se privească. Singurele reflexii pe care le poate fura
sunt miile de cioburi ale canalelor de validare critică. Numai că
fiecare-i va arăta ori o geană, ori un vârf de unghie, din ale căror
moliciuni și rotunjimi își va crede că e încă o frumuseţe. Îndrăz-
niţi, așadar, să frunzăriţi revistele noastre literare; faceţi exer-
ciţiul de a contabiliza cuvintele elogioase, cutremurările de
entuziasm, encomioanele care întovărășesc apariţiile editoriale
și veţi avea panorama deșertăciunilor deschisă înainte. Meca-
nismul este cu desăvârșire gripat. Într-o proporţie covârșitoare,
titlurile și autorii pe care-i gratulează cronicarii provinciali sunt
de negăsit în librării și biblioteci, deci nule, căci se adresează
unui cerc de amici. Pe de altă parte, se citește exclusiv literatură

străină, despre care aţi remarcat desigur că nu se scrie și nu se
vorbește decât prin portavocile PR-iste ale editurilor. Cu ce se
diferenţiază astfel o petrecere dată pentru cei apropiaţi de pu-
blicarea unei cărţi pe care nu o citește nimeni și care nu mișcă
nici un fir de nisip în univers? Pasabili, glorii de cenaclu cu nume
primăvăratic, vedete de tinichea, premianţi ai școlilor locale,
scriitorii-fanion ai acestor publicaţii sunt cu totul neînsemnaţi.
Dar creează un abur călduţ de valoare și ambiţie, într-o lume
caragialescă, în care fiecare e gata să arunce cu vitriol în ochiul
care îndrăznește să vadă găurile de șvaiter ale capodoperei. 

În această ordine de idei, a te complace în postmoder-
nismul care face și drege, și multiplică centrele de autoritate, și
dă fiecăruia cele cinci minute de glorie este nu numai infantil,
dar primejdios. A renunţa la autoritatea critică, a eluda impor-
tanţa unui set de criterii estetice, a închide oriental ochii la slă-
biciunile sistemice și la erorile de validare, promovare,
clasicizare este cu totul suicidar. Acum, când alfabetizarea vine
cu tot cu morbul creaţiei, inflaţia paginilor scrise cere tot mai
mult o conștiinţă critică. Tandra încurajare a mediocrităţilor,
blândeţea filocalică ce vine din conștiinţa laxă a apartenenţei
la „o familie bună”, codoșlâcul cronicilor cumpărate – cu greu
aer de panegiric –, amiciţia conturnată în clemenţe, admisiunile
paternaliste în rândul asociaţiilor profesionale, zbenguiala de
superlative la orice eructaţie literară sunt boli care ameninţă
hidos. Primul secol de literatură română se poate, din ambetare
și ignoranţă, să rămână singurul. Sănătatea unui sistem este în
imunitatea lui. O literatură lipsită de criterii este, deja, septică. 

Suntem acum, la capătul unui veac de scris „autorizat”
în limba română, în cea mai nefericită perioadă a ei. Foarte pof-
ticioși de sincronizare și foarte ispitiţi de cucerirea pieţelor edi-
toriale ale pământului, înnebuniţi de a fi „traduși”, „criticaţi”,
premiaţi, evaluaţi, invitaţi la târguri și festivaluri, scriitorii ro-
mâni sunt ca gospodinele tinere care încearcă o mie de reţete,
dintre care, cele mai multe sunt numai bune de aruncat la ca-
nalizare. Am mursecat destul corpul călduţ al experienţei co-
muniste; marii câștigători au fost Matei Vișniec, Herta Müller și
Dan Lungu, puţini, se vede, cu plus-valoare pentru literatura „di-
năuntru”. Am izbit cu pumnii fragili ai poeziei, s-au tradus câ-
teva volume, unele reviste de aiurea s-au arătat bucuroase să
găzduiască numere tematice dedicate poeziei celei noi româ-
nești. A crescut asta cu măcar zece exemplare vânzarea în ţară
a autorilor cu pricina? Nici vorbă, desigur. Suntem încă, la finele
a o sută de ani de exerciţiu pe teritoriul scrisului naţional, inca-
pabili să tranzacţionăm firavele izbânzi. Nu e o deficienţă a edi-
torilor, căci editura este o afacere, mai ales astăzi, când
publicarea cărţilor și zăbava cetitului nu sunt deloc frivolităţi și
lupte pro domo. Singurul criteriu este vandabilitatea. Și câţi din-
tre scriitorii noștri de astăzi sunt vandabili, câţi au coborât din

Rita Chirian
40 de ani de literatură română



1 / 2018 19

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

turnul de ivoriu al romantismelor, câţi sunt profesioniști, câţi –
așadar – merită să ia cu asalt pieţele externe? Una peste alta, ta-
bloul literaturii române rămâne periferic, marcat de ciocniri in-
testine, un marasm al frustrărilor și al jumătăţilor de măsură,
tocmai fiindcă nu există un mediu competitiv sănătos. Între su-
tele și miile de creatori care-și poartă laurii întâmplători, cum să
discerni? Între scribi și scriitori, între muncitori ai cuvântului și
artiști cum să tragi o linie de demarcaţie? Cine spune care e
justa măsură?Tonul ridicat al acestor întrebări relevă, de fapt, că
eșecul cel mai de seamă al literaturii de azi este absenţa criticii
de direcţie și a polemicii întemeietoare. Centrele de cultură s-au
provincializat, s-au endemizat ori s-au eterizat. Iașul, Clujul,
Brașovul, chiar Bucureștiul, judecate in corpore, nu mai în-
seamnă mare lucru pe harta literaturii, fiindcă întâmplările fe-
ricite ale scrisului nostru vin de te miri unde și, mai ales, din
partea unor individualităţi atipice și meteorice (vezi cazul lui Flo-
rin Chirculescu și romanul lui Greva păcătoșilor sau Cartea oglin-
zilor a lui Chirovici). Grupările literare nu mai au forţă de
coeziune, programul estetic, când e de pe pământ și nu elucu-
braţie de sanatoriu, nu mai face grup, ci articulează o indivi-
dualitate.

În ceea ce ne privește, confuzia valorilor și laxitatea cri-
teriilor nu începe de azi de ieri. O mostră din ce învaţă tineretul
studios: Romantismul este curentul literar apărut ...ca reacţie îm-
potriva rigorilor formale ale clasicismului și raţionalismului ilumi-
nist. Care clasicism al nostru? Cum s-a manifestat, viabil, estetic,
iluminismul? Urmează apoi lunga paranteză închinată romanti-

cului Eminescu, pilon al Epocii Marilor Clasici; romantism și cla-
sicism, laolaltă. E și aici o probă că nu prea ne-au plăcut, istoric
vorbind, tăieturile clare, fine, nici bisturiele. Nici măcar pentru
rezecţii tumorale (de aceea suntem incapabili de o revizuire
clară a canonului). Și iată-ne acum, snobi, în plină celebrare. A
formelor fără fond, a propriei dizgraţii, a adevărurilor rostite cu
jumătate de gură?

Și-atunci, puși în situaţia junimiștilor de la 1866, dacă
este să concepem o antologie de literatură românească pentru
uz didactic, ce am pune acolo, chiar la sfârșitul a o sută de ani
bătuţi pe muchie? Ne-ar fi oare frică să nu-l reţinem pe G. Căli-
nescu, romancier, sau pe Mircea Eliade? Am avea curajul de a-l
trimite în raftul secund pe Ion Barbu? Ce am face cu Mircea Ivă-
nescu? I-am da un brânci în școală? Ce am face cu inenarabilul
Moromeţii? Dar cu Sadoveanu? Sau ne-a fost de ajuns oprobriul
pe care l-au experimentat Patapievici și al său „cadavru din
dulap” eminescian, așa că suntem reverenţioși până la capătul
micii și șovăielnicei noastre literaturi? Rămânem aprigi apără-
tori al „sărăciei” dinăuntru, odrasle „de familie bună” ce suntem
cu toţii? O probă a incapacităţii noastre evaluative și a egola-
triei inepte și mulţumite de sine este, pe de altă parte, faptul că
un elev de liceu iese de pe băncile școlii convins că Nichita Stă-
nescu este terminus-ul literaturii, deci, din punct de vedere di-
dactic, cea care pregătește cititorul de mâine, literatura noastră
de un veac are numai... vreo 40 de ani. Cu asemenea public în-
văţat pe sfert, suntem condamnaţi, iar sfada noastră – ridicolă.



1-2. Marea Unire care a dus acum un veac la realizarea
României Mari a trezit energia creatoare a românilor în toate
formele de activitate. Să nu uităm însă că şi Mica Unire dintre
Moldova şi Ţara Românească din 1859, urmată de proclamarea
Independenţei şi a Regatului României, a provocat înflorirea cul-
turii în forme instituţionale, cum a fost Societatea Junimea care,
prin valoarea literară a operelor publicate în „Convorbiri lite-
rare” de Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici şi prin Critice-le
lui Maiorescu, a promovat autonomia esteticului şi spiritul cri-
tic, marcînd saltul de la imitaţie la creaţie, de la cultura minoră
la cea majoră. Dar odată cu Marea Unire toate proiectele poli-
tice au fost împlinite, încît scriitorilor nu le-a rămas decît să facă
cultură de performanţă. Perioada interbelică a însemnat sin-
cronizarea culturii noastre, susţinută ideologic prin teoria sin-
cronismului de criticul Eugen Lovinescu, cu cea europeană,
deschizîndu-se spre modernitate şi universalitate.

România Mare a unit toate provinciile istorice după modelul
francez de centralizare statală, beneficiind de aportul tuturor la
dezvoltarea culturii. Semnificativă mi se pare contribuţia ime-
diată a Transilvaniei care, prin modernitatea Poemelor luminii
(1919) de Lucian Blaga şi a romanului Ion (1920) de Liviu Re-
breanu, se emancipa din provincialismul sămănătorist. Bucure-
ştiul României Mari a devenit centrul de unde emanau legile şi
deciziile politice, dar şi locul unde se făceau şi desfăceau gloriile
literare. Atmosfera Micului Paris era creată de o lume burgheză,
amatoare de modă şi cultură, în mijlocul căreia s-a înfiripat o
efervescentă viaţă literară.  Existau numeroşi scriitori care-şi fă-
cuseră din scris o profesie, dar şi un public avizat. Numeroase
grupări de scriitori, cenacluri, reviste, edituri, conferinţe publice
alcătuiau o diversitate de orientări literare cu programe ideolo-
gice şi estetice inovatoare. Între tradiţionalismul de dreapta şi
avangarda de stînga, la centru se afla modernismul „Sburăto-
rului” lovinescian, care dă culoarea liberală dominantă a litera-
turii interbelice. N-a fost o belle époque, ci o perioadă dramatică,
cu frămîntări sociale alimentate de ideologii politice care tin-
deau spre extreme, antrenînd şi numeroşi scriitori, dar tocmai
acest climat a generat dinamismul şi farmecul ei, întrerupt în
1947 odată cu instalarea regimului comunist.

Perioada comunistă dintre anii 1948-1989 a început cu o bru-
tală intervenţie de inspiraţie sovietică a politicului în cultură:
epurarea/ interzicerea majorităţii scriitorilor din perioada in-
terbelică,  din care mulţi au fost condamnaţi la închisoare ori s-
au exilat, şi promovarea unei literaturi angajate să răspundă, în
numele moralei revoluţionare, cerinţelor dogmatismului ideo-
logic al realismului socialist. A urmat alinierea ideologică a unor

reprezentanţi ai avangardei interbelice, dar şi intrarea unor
mari personalităţi la corul propagandei ideologice (Sadoveanu,
Arghezi, Camil Petrescu, G. Călinescu ş.a.) a partidului. Chiar
dacă au apărut unele opere de valoare ca romanul Moromeţii de
Marin Preda, literatura oficială a primei etape a comunismului
a fost o foarte convenţională, caricaturală chiar, combinaţie
între clasicism, romantism şi realism.

„Dezgheţului” din ultimii ani ai lui Gheorghiu-Dej i-a urmat
etapa relativei liberalizări din primii ani ai lui Ceauşescu, cînd o
nouă generaţie de scriitori, şaizecişti, cărora li s-au adăugat su-
pravieţuitorii „generaţiei pierdute” în etapa dogmatismului
ideologic, a marcat întoarcerea la estetic. A fost un nou avînt al
literaturii, prin înfiinţarea de noi reviste, edituri, cenacluri, mai
întîi în sensul refacerii legăturii întrerupte de proletcultism cu
modernismul interbelic şi apoi în sensul deschiderii spre Occi-
dent, căreia i se atribuie azi denumirea de neomodernism. În
scurtă vreme însă, regimul a reintrodus controlul ideologic ce a
aliniat o parte din breasla scriitorilor la propaganda naţional-
comunismului românesc. Alţii au continuat să cultive esteticul
într-o libertate de expresie din ce în ce mai (auto)cenzurată,
eşuată în estetism metaforic sau esopism.

Odată cu Revoluţia din Decembrie 1989 începe cea de-a treia
perioadă, postcomunistă, care în literatură a fost anticipată de
pătrunderea în anii 80, chiar dacă cu un decalaj de două dece-
nii, a postmodernismului occidental. Am mai spus/ scris că opt-
zecismul a fost revoluţia anticomunistă în literatură, prin
recuperarea realului şi a eticului în relaţie cu esteticul. Primul
deceniu de democraţie a corespuns cu deplina maturitate a ge-
neraţiei 80, care şi-a găsit libertatea de manifestare în noi re-
viste şi edituri, într-o atmosferă în care şi celelalte generaţii,
marcate de compromisuri cu regimul comunist în schimbul „re-
zistenţei prin cultură”, erau încă active, adaptîndu-se la realită-
ţile tranziţiei de la totalitarism la libertate.

După acest deceniu de tranziţie, o nouă generaţie şi-a făcut
intrarea în scenă, asumîndu-şi literatura cu conştiinţa libertăţii
totale de expresie/ creaţie. Scriitorii douămiişti au abordat teme
literare noi ori tabuizate în comunism, în special trăirile cele mai
intime, erotismul şi sexualitatea, dar şi mizeria vieţii cotidiene,
într-un limbaj minimal estetic, chiar anti-estetic.

Dacă odată cu postmodernismul optzecist scriitorul a cobo-
rît în stradă, în actualitate s-a rătăcit în piaţă, scriind o litera-
tură de succes ca răspuns la aşteptările publicului. În realitate
însă, datorită exploziei mass-media, literatura şi-a pierdut trep-
tat publicul, iar statutul social al scriitorului s-a devalorizat şi
breasla este tot mai măcinată de conflicte generaţioniste. Scri-
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torii mai vîrstnici cred încă în rostul revistelor, pe hîrtie sau chiar
în format on-line, ca oglinzi ale creaţiei şi criticii actuale. Mai
nou, mulţi scriitori, mai ales tineri, s-au mutat pe reţelele de so-
cializare, unde critica profesionistă este înlocuită de numărul
de like-uri, ceea ce sporeşte confuzia dintre cantitate şi calitate,
dintre succes şi valoare. 

În concluzie, aş spune că literatura şi breasla scriitorilor au
avut un rol central, chiar hotărîtor în realizarea Marii Uniri, dar
azi, la Centenar, literatura a devenit marginală, o Cenuşăreasă,
iar scriitorul, o specie a lui homo sapiens pe cale de dispariţie
odată cu galaxia Gutenberg.

3. Accept că din top nu pot lipsi operele din canonul didactic
oficial, enumerate în ordine cronologică: 

1. George Bacovia, Plumb ( deşi apărut în anii primului răz-
boi, aparţine totuşi

acestei perioade)
2. Lucian Blaga, Poemele luminii (şi celelalte volume antume

de poezie)
3. Liviu Rebreanu, Ion/ Pădurea Spînzuraţilor
4. Tudor Arghezi, Cuvinte potrivite/ Flori de mucigai
5.  Mihail Sadoveanu, Baltagul
6. Camil Petrescu, Patul lui  Procust (şi, în completare, Ultima
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noapte de dragoste, întîia noapte de război)
7. Ion Barbu, Joc secund
8. Marin Preda, Moromeţii
9. Nichita Stănescu, 11 elegii/ Necuvintele
10. Marin Sorescu, Iona (şi alte piese de teatru),
la care aş adăuga fabuloasa Istorie a literaturii române de la

origini pînă în prezent de G.Călinescu, dar propun şi un canon al-
ternativ, alcătuit din opere scrise de 5 scriitori interbelici şi 5
contemporani:

1. Mateiu Caragiale, Craii de Curtea Veche
2. Hortensia Papadat-Bengescu, Concert de muzică de Bach
3. Mircea Eliade, Maitreyi / La Ţigănci
4. Max Blecher, Întîmplări din irealitatea imediată
5. Ion Vinea, Ora fîntînilor
6. Ştefan Aug. Doinaş, Alfabet poetic (şi eseurile despre poe-

zie)
7. Mircea Ivănescu, Versuri (şi traducerea în româneşte a ro-

manului Ulise de Joyce)
8. Nicolae Breban, Bunavestire
9. Matei Vişniec, Teatru descompus
10. Mircea Cărtărescu, Levantul/ Orbitor



GGRRAAMMOOTTEE

((lleeaaccuurrii  îîmmppoottrriivvaa  mmoorrţţiiii))

46.
Nu este nimic adevărat în flaconul cu penicilină,
invazii de ciuperci otrăvitoare în sîngele tău,
doar un strop de viaţă încă palpită în spatele uşii
prin care iese visul din care fugi
pînă la marginea pădurii de unde scoţi
din florile de păducel inima pe care o aşezi
în locul inimii tale care ştie unde se ascund bacilii
ca nişte boschetari în spatele crîşmii care
aruncă resturi menajere cîinilor a căror viaţă
stă atîrnată în lasoul hingherului, şi totuşi
adevărul vine pe furiş şi se cuibăreşte în
minciuna din care speri să mai poţi ieşi
încă o dată în lume, ca apoi să aştepţi o mie de ani
pînă la a doua ta vindecare,
care va să fie amin.

47.
Peste petele de sînge alte pete de sînge
ca peste un portativ notele din ochii compozitorului
în ochii pianistului scos din coada pianului
de femeia de serviciu a cărei cîrpă ştie toată
muzica ascunsă în ultimul fir de praf,
dar cămăşile nu mor odată cu rănile celui
care s-a aşezat în lama cuţitului
ca în mîinile unui spital fără doctori,
aşa cum sub petele de sînge scînceşte viaţa
în care nimeni n-a avut încredere
şi-a plecat mai departe, în umbra altei cămăşi
în ale cărei cheutori s-au strecurat buricele degetelor
mîinii femeii care ştie să scoată
orice pată de sînge din altă pată de sînge
a cărei inimă stă înfiptă în săgeata lui Cupidon.

48.
Pînă la urmă e bună şi pana din aripa unei gîşte
care a zburat peste heleştee zile în şir, muiată
în uleiul din candela ce a ars zile şi nopţi în şir
sub icoana Maicii Domnului, numai dacă
nimic din cele ce-ţi pot lungi viaţa
nu s-au terminat, iar farmaciile sunt pustii
ca inimile femeilor neiubite, acolo Dumnezeu
pune sîngele lui mereu tînăr în mişcare
şi vezi dintr-odată cum ochii lucesc, iar fruntea

devine un far după care toţi ai casei se orientează
într-o mare în plină furtună, totul e să ştii
în ce curte cresc gîştile, în ce casă stă aprinsă
candela, în aşa fel ca prinzînd pana din zbor
să laşi heleşteele pline de gîşte,
luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică luni...

49.
Se închid ochii apăsînd uşor cu degetele peste pleoape,
fără să atingi genele, fără să scoţi lacrimi
ca roua pe petalele tradafirilor, 
mici scîntei vor arde în întuneric, ca în sobă
jarul sub cenuşa care va învia focul în zori,
nici o altă atingere nu este utilă, somnul
este singurul intrus care poate face din tine orice,
pian, tobă, ţambal, nuntă, orice,
doar el este cel ce ştie cum să-şi lase degetele
peste pleoapele închise, fără a atinge genele cu genele,
lacrimile cu broboanele de rouă de pe petalele trandafirilor
peste care vîntul de dimineaţă trece
ca peste pielea femeii degetele bărbatului
care se ascunde dintr-odată sub pielea
al cărei parfum alunecă peste mări şi oceane.

50.
O inimă sănătoasă iubeşte mai mult, ştii asta din
reclama pe care o vezi zilnic pe sticlă, dar
cum să faci pasul următor, cînd în faţa ta
stau stivuite toate zilele de ieri, ca nişte cicatrici 
pe pielea unui veteran de război, în a cărui inimă
bolboroseşte un sînge bolnav, care, sănătos fiind,
a urît cît nu se poate urî într-o sută de vieţi,
chiar şi atunci cînd intra într-un pat
alb ca o siberie din care alunga lupii
direct pe umerii femeilor care-i vorbeau
într-o limbă pe care le-o astupa cu palmele lui
ca nişte vorbe neaoşe de pe văile copilăriei,
dar ce te faci cu o inimă în pioneze, 
tragi de pe garduri toate afişele cu femei goale
şi subit îţi aminteşti de frunza de salcie.

Gellu Dorian
Poezie
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51.
Visul curge din ochi odată cu fardul femeii
de care-ţi adunci aminte în spitalul prin care
fericirea e o ramă goală
în care ai vrea să-l vezi pe Dumnezeu, dar
cerul e doar un ochi de fereastră spălată
de ploile acelei clipe, aşa cum de după pleoapele ei
femeia te scoate cu unghiile vineţi
ca ale unei stewardeze care ştie că prin cerul
prin care ea zboară nu e nimic mai concret
decît ochii celui care o dezbracă şi o visează
în patul lui de acasă unde n-o să ajungă niciodată,
chiar dacă sîngele îţi stă în punga de-alături
aşa cum viaţa e mai mult în visul tău
decît în realitatea din spatele ochilor ei
în care te strecori ca o rugăciune în rama goală.

52.
Se cunoaşte secretul care ar face trestia arbore seqvoia,
dar cum ar mai putea vîntul să facă delta
orchestra în care adorm violoniştii după concert,
se cunoaşte şi leacul împotriva celulelor moarte
care chiar şi aşa ucid în pofida celulelor vii,
dar cum ar mai arăta farmacistele şi laboratoarele lor
dacă sub halatelor lor n-ar mai fi nimic
nici în conturile celor care fac din moarte
cea mai bună afacere – şi atunci firul de trestie
ascunde în el aerul din plămînii bolnavului
care ascultă cum şi în somn violoniştii
fac să sune în aerul deltei izvorul şoptit
în munţii pădurea neagră, verde ca un papagal
în cuşca unui vînzător de iluzii 
din jobenul căruia speri să te naşti a doua oară.

53.
Abia la a treia înghiţitură simţi cum ceaiul
pe care-l bei seara tîrziu ca un danez ursuz
în umbra putredă a cetăţii se face vin
la nunta din Canna, apoi levitezi ca o frunză
în aerul sterp din gura unui muribund
şi deodată sari din fotoliu ca un arc
pînă cînd din coastele tale ies pe rînd
toate femeile care vor naşte copii fratricizi,

iar ultima înghiţitură ţi se opreşte în cerul
gurii, stea înecată în norii din care scoţi
o întreagă faună de fiinţe celeste
pe care apoi le priveşti în desenele cănii
pe care o aşezi pe masa din faţă, pînă ce
rînd pe rînd toate rănile tale ţi se închid
ca pleoapele femeilor care nu dorm cu tine.

54.
Nici salvia nu e de lăsat prea mult în tufa din grădină,
viscerele tale sunt ape bolborosind în cascade,
iar faţa de masă arată ca un cîmp de luptă
de pe care au fost luate leşurile celor învinşi,
frunzele, bine spălate, se pun la uscat pe coli albe
de hîrtie, urmele lor, ca nişte fluturi prin lumina
ochilor, rămîn în urmă, ca în zăpezi siberiene
paşii celor care nu şi-au mai făcut gînduri
că vor vedea lăstarul înverzind, apoi,
uscate fiind, le aşezei într-o sacoşă de pînză albă,
la fel de albă ca zăpada care nu uită urmele
celor plecaţi mii şi mii de ani, iar cînd bei ceaiul
simţi seva mesteacănului, semnul acru al timpului
despre care nimeni nu mai spune nimic, iar
dacă spune, o face pe pielea lui şi tace.

55.
Se pun la uscat toate măceşele dintr-o tufă
crescută pe fruntea unui deal, care a sîngerat
toată vară, răstignit de cum s-a ivit acolo
şi înţepat de razele soarelui pînă cînd
roşii ca sîngele unui iepure alergînd pe zăpadă 
sau ca sîngele miresii în noaptea nunţii
pe cearşaful alb se fac mărgele în mîinile
femeilor care ştiu că peste iarnă
fiorii morţii vor zgîlţîi alte porţi închise cu lacăte
de teama celor care au văzut cum seceră moartea
snopi tineri şi-i aşează în căpiţe peste care
sar rudele celor care ştiu că în podul casei
stau tolănite nouăzeci şi nouă de vieţi
cu care o vor scoate la capăt şi pe a lor,
tremurînd în faţa samovarului ca rusul în faţa votcii.
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Simona-Grazia Dima
Poezie

Volute

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. 

Să înceapă bucuria

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
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.

Punctul

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.
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Strada cât lumea

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.

În dungă

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.

Arsura

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.

Pâine coaptă

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.

Gustul

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.

Tigru sub copacul tristeţii

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.

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

251 / 2018



26 1 / 2018

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

***

eram noaptea mea din lacrimă

liniștea luminii
tot mai aproape
de trilul unei păsări
într-un zbor continuu
pe umărul livezii
alintam noaptea
cu zborul păsării
îmi repetam visele
înaintea vieţii
ca pe tabla înmulţirii.

eram noaptea mea din lacrimă

prin iarba livezii
cuvintele alergau un licurici
din foșnetul firelor de iarbă
am înţeles liniștea luminii
licuriciul o furase din viaţa
poemului scris
de aceeași noapte
pentru mine

racolată de cuvinte
pasărea s-a întors
rotind în lacrimă
cerul unui nou poem.

Pe malul celălalt al luminii

***
Las deschisă fereastra nopţii
să zboare cerul

întunericul singur
în spatele unei tarabe
plină cu flori de cuvinte
așteptând a-i fi
ultimul cumpărător

la doi metri de viaţă
dinţii de lapte ai morţii
înfipţi adânc în fruntea soarelui
nu demult adormit
pe umărul meu stâng

din cealaltă parte-a orizontului
de pe umărul drept
chipul de ceară al zilei
topit în palma flăcării

iarba dimineţii
ademenită de cuvinte
îmi cere ajutorul

ca și cum aș fura o mireasă
fug cu noaptea
în viaţa poemului
cerul mă bea
lacrimă cu lacrimă.

***

nu îmi pot imagina
cum am uitat
ultima adresă a livezii
în cutia poștală

îmi iau noaptea înapoi
pradă pentru lumina zilei
și ne întoarcem
în aceeași oglindă

apele poemului se dezleagă
și cuvintele se întâlnesc
între ele
a mă cunoaște.

***

mi-am tăiat aripile de înger
îmbătrânit deodată
în faţa unei oglinzi
a cuvintelor

cu un taraf de greieri
după mine
adulmec
poemul fiinţei
a-i vedea răsăritul

pe o apă mai veche
decât viaţa mea
plutind îngerul
s-a simţit eliberat
pe malul celălalt
al luminii
așteptam prada

partea mea de cer
și partea mea de pământ
au fost scoase la vânzare

ultima oară luna
mi-a văzut poemul
în livada nopţii

eu, nicăieri
mă risipeam
în memoria firelor de iarbă

Dumitru Cristănuș

Poezie
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Geometrie afectivă 

În mini barul din șosea îţi cresc ramuri.
Vin aici des, mă face să mă simt pădure
încoronat printre crengi tăind cu pasiune
atenţionările subiective:
București,
Liniște,
1,5 t
STOP
Sens unic!

După puţin timp te vezi în grădina mănăstirii 
plină de fantasme.
Înaripat nu ai motiv să spui că nu vei zbura
cu sau fără cruce.
Verdele tău interior se macină mărunt pe la amiază,
seara , pădurea te părăsește
iar locul de taină prinde alte structure pătrate, ca o casă, 
o dulce geometrie afectivă!

Osia bătrânului Ego

Spre centru merg cu autobuzul
și, câteodată, pe jos
alunecînd aferent prin mulţime.
Cu sau fără căști, gândul meu e departe oricum.
Fac stop la semafoare, oprită de pietoni.
15 secunde lungi în care am timp sa-mi privesc mâna
Degetul inelar este la fel ca al mamei și la fel cu cel al bunicii
zâmbesc cu drag și sărut amprenta genetic.
Îmi port cu mândrie gena și promit s-o duc mai departe,
cât de departe pot, cu osia bătrânului ego!

Lucrarea din ghipsotecă

Lucrez la tine ca la o lucrare perfectă din ghipsotecă.
Cu pixul în mână trasez pulsaţiile tale viitoare, 
subliniez reacţii, și figura perfectă iese atunci cînd îţi desenez
o lacrimă pe faţă.
La inimă o să mă străduiesc mai mult 
să o fac să fie mai bună!

Printre permanenţe

Oamenii trăiesc aici printre permanenţe
măsurând idei și clipe de posibilităţi
Poate tu, poate el, cine știe?
Acolo,aici, prin tăcerea adâncurilor noastre
ne scapă răzleţe sclipiri de amor
puţine, mici, nu știm ce să facem cu ele
și apoi se salvează printer degete 
ca apa cu care ne spălăm pe faţă.

Dimineaţă cu model aztec

Drumul spre crâșmă îmi părea destul de lung
Măsuram de fiecare dată asfaltul cu picioarele
Creierul meu știa c-o să aibă parte de un refreșh
Marchiza de Sade avea deja pregătit șorţuleţul pentru mine
cu mânuţele ei mici îmi turna la linie combinatul alpin
pe care-l beam în fiecare dimineaţă
Ziua prindea culoare apoi, era chiar limpede, clară
și mă vedeau toţi, până și ea mă observa
Și era atât de bine!
Serviciul meu zilnic rea să-i sau drumul din gândul meu
Și era atât de greu!
Dar trebuia să muncesc, aș fi fost al nimănui fără servici.
Ochiul din pahar îmi șoptea la fel șia cum:
Liniștește-te e doar o altă dimineaţă în mintea ta, 

cu model Aztec.

Rodica Șinca

Poezie
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te uiţi fix în osul zigomatic
persoana ta și un gol în farfurie
simţi că mănânci din tine
apare jena
undeva, acum, unii se ceartă în limba lor
și toate fără legătură între ele

***

în fiecare stradă încape un mega image
de 2 ori mai mic de fiecare dată
contracţii urbane
altundeva o fată ocolește un câine

***

toţi cerşetorii cu genţi de la kaufland
toţi culţii cu case-muzeu
toate zilele cu miros de magazin mixt

***

cea mai grasă femeie din metrou citeşte
despre urâţi
şi se bucură
genţile
se poartă încă orientate ca în totalitarism

***

se ruga
ca un băiat stângaci
cu mâini mici
de care râde toată lumea

Diana Barbu
Poezie

***

tu oricum nu ești născută mâine
ai apărut în noaptea asta unde te dezgheţi încet

ca o cană cu apă
la capul mamei tale

***

la aviatorilor
merg s-o văd pe mama
să-i arăt degetele julite

să-i spun că mi-au crescut mărăcini

***

visezi
o pâine mare cât dumnezeu
din care mușcă toţi câinii

o pâine din bărbaţi și femei fără deosebire
și cuţitul scobește tocmai din inima ta

***

eram
o pisică cu ochii galbeni
şi luminile de pe stradă
tu le cunoşteai
prin mine
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mâna ta îngheţată
şi clanţa care tremură de frică
casa e un animal domestic
nu te mai recunoaşte la ora asta

***

azi
marţi
lupii muşcă din inimi
ca din piersici coapte
fiecare să-şi iubească frica
exact ca pe aproapele

***

am găsit acasă o saltea de sare
iubește mai puţin ca o mamă
și mai mult ca un câine

credinţa mea
că dorm pe un plămân cu arcuri
mă respiră
serile
frigul
străinii

***

pe fiul meu îl va chema Ioan
și numele lui nu va însemna nimic
nu va fi botezat niciodată
se va lipi de credinţele străinilor
ca un parazit

fiul meu
își va lipi capul de genunchi
va râde ca un nebun
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Adrian Iancu

După ora nouă dimineaţa, lumea umple străzile orașului iar in-
stituţiile si prăvăliile de tot felul încep să funcţioneze într-o veselie
care-i uimește pe vizitatori. Dacă mergi agale, printre oameni, pe
Strada Principală, ajungi în Piaţa Mare, iar de acolo, cobori înspre
Piaţa de legume de care oamenii amintesc, ori de câte ori vine vorba
de întâmplări nemaiauzite. Pe drum, vezi tot felul de figuri și de lu-
cruri, cumperi, dacă cumperi ceva, întâlnești cunoscuţi o droaie, afli
chestii, și apoi, valea, către domiciliul personal, căci hoinăritul costă
bani în zilele noastre. Iar în cele din urmă, după ce ajung acasă, ce-
tăţenii își amintesc de sfatul sincer al vânzătorilor de lactate, aflaţi
dimineaţa, devreme, în faţa tarabei, tocmai la marginea orașului,
îndemnându-i pe trecători să se înzdrăvenească cu lichidul mira-
culos: 

„Nici o zi din cele șapte fără lapte ! Ce mai, asta este !” zic vânză-
torii în gura mare și se mai scapă de o sticlă din marfa preţioasă,
contra unui preţ modic, așa, ca pe la noi, pe la piaţă. 

Un singur lucru nu poate înlocui marfa, bogată în calciu, și în al-
tele: e vorba de strădania cu folos, a locuitorilor noștri. Laptele nu
poate înlocui, cu alte cuvinte munca, nu e un surogat miraculos,
vrednic, în orice situaţie. Totuși, pe locuitorii urbei, lichidul, îngurci-
tat cu înţelepciune, îi ajută la născocit lucruri, adesea, nemaiîntâl-
nite.

*

Dacă, în plimbarea zilnică, te strecori pe strada din spatele Pri-
măriei, care dă înspre partea de jos a orașului, unde se află locul
acelora care vând câte ceva, dai, în drumul tău, de o cârciumă unde
clienţii vin cu plăcere, pentru o pauză, în timpul căreia povestesc
despre ce o să devină peste ani, localitatea: „Pauzele dese și repetate
sunt cheia succeselor garantate!”zic gânditorii. Așezate de-a lungul
pasajului, prăvălii de tot felul. Unele mai mici, vând fleacuri care fac
plăcere trecătorilor, sau propun vizitatorilor câte ceva de-ale gurii.
Și, în cele din urmă, ademenesc vizitatorii cu nimicuri, greu de în-
cadrat în categoria mărfurilor. În sensul curent al cuvântului, sunt
tarabe cu „ace, brice și carice”, după cum le zic locuitorii urbei .        

Lucrurile sunt astfel întocmite, încât clădirile stau zidite, de
fapt, pe trei coline. Sunt dealuri line, îndesate cu imobile, ridicate
în vremea din urmă, care nu lasă, încă de la amplasare, spaţii libere
între case. Străzile, din partea lăudată a orașului, sunt pietruite, ca
de altfel și câteva din curţile importante ale caselor, din piaţa cen-
trală, cu bucăţi de granit, care au o culoare gri petrol. În contrast cu
faţadele caselor, lipite unele de altele, curţile dau cetăţii, o imagine
policromă. Ici și colo, îndesată între prăvălii și ziduri austere, câte o
cafenea cu geamuri mari care aduce peisajul străzii aproape de

Cafeaua de dimineaţă

clientul luat de visarea, la care predispune gândul la ce o să devină
peste vremuri locurile astea.

De fapt, dacă te lași dus de valul de oameni, pe străzile mar-
cate de copaci ornamentali, poţi să înţelegi că trei sunt punctele im-
portante ale localităţii, dintre zidurile cetăţii. Mai întâi, cartierul La
chiloţii zburători , aflat dincolo de gară, de un pitoresc de necontes-
tat, pe unde s-au mai întâmplat și chestii ciudate, apoi cartierul La
zăvoi, plin de verdeaţă, adesea ales de cetăţeni, pentru plimbări ro-
mantice, și, în fine, cel de-al treilea, populat de oameni care n-au
avut noroc în viaţă, pe unde nu e prea bine să te plimbi dacă nu cu-
noști locurile și oamenii, numit cartierul Marţi, după ziua din săptă-
mână care se spune că poartă ghinion și celor mai cinstiţi și norocoși
dintre semenii noștri. Dar să nu uităm de partea cea mai fregven-
tată a locului, Piaţa centrală, cu Strada Principală duce înspre Piaţa de
legume unde poţi târgui de-ale gurii și Parcul orașului care are cali-
tatea că e o prelungire a unei păduri care coboară din munte si
ajunge până aproape de zidul cetăţii de odinioară. Iar restul nu sunt
decăt locuinţe, vopsite în alb, grupate în trei cartiere, cu străzi as-
faltate, magazine, școli, grădiniţe, cantine, tutungerii, și multe al-
tele.

Și totuși, partea cea mai interesantă a orașului, e cea dintre ve-
chile ziduri. Calea dintre Piaţa centrală și Piaţa de legume e la fel de
circulată ca și Strada Principală. Pe aici sunt înșirate prăvălii și cafe-
nele. În locurile acestea poposesc cetăţenii, la una mică ș-o cafea și
își amintesc, cu bucurie, strigarea lăptarilor, în exerciţiul funcţiunii:
„Nici-o-zi-din-cele-șapte-fără-lapte !”

E greu de imaginat că ar putea exista un loc mai bun pentru o
cafenea în orașul nostru decât acela în care strada începe să co-
boare înspre piaţă. Localul, destul de mare, e compus din două în-
căperi care servesc scopului propus. Diferenţa constă doar în faptul
că ele se găsesc la nivele diferite: dacă prima, care dă înspre stradă,
e la demi-sol, și, acolo, se ajunge coborând trei trepte, a doua se gă-
sește la parter, și, ca să pătrunzi acolo, trebuie să urci trei trepte.
Barul, cu toate cele trebuincioase, se află în prima încăpere, cea de
la demi-sol. Geamurile sunt mici și încadrate cu grilaje din fier for-
jat, de o frumuseţe ieșită din comun. Lângă bar se află plasat un
pian cu coadă care e folosit în timpul seratelor muzicale, anunţate
din timp, și, onorate cu taxă de intrare, o dată pe săptămână, joia
seara. E un pianoforte, de vreo doi metri, achiziţionat odată cu loca-
lul, și recondiţionat, de un meșter de instrumente cu corzi, un spe-
cialist. Chelneriţele așteaptă în picioare clienţii, tocmai în stradă, în
faţa cafenelei și schimbă câteva cuvinte, între ele, ca să le treacă
mai ușor timpul. 

Dora are douăzeci și trei de ani, locuiește La chiloţii zburători, e

Proză
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subţirică și vioaie. Povestește fetelor cum și-a cumpărat locuinţa,
ce formalităţi a trebuit să facă ca să obţină de la bancă împrumutul
și apoi să treacă, pe numele ei, proprietatea. E veselă deși nu are
mobilă în casă, îi mai trebuie ceva economii pentru asta. Nina s-a
mutat, de curând, în localitate. Locuiește cu părinţii în cartierul La
zăvoi, și are un pic mai mult de douăzeci de ani. Super! O s-o mai
ţină așa o vreme, de aceea își cumpără un autoturism break, la
mâna a doua, negru metalizat, în stare bună, la un preţ convenabil.
Acum le povestește fetelor cum s-a întâmplat că, la primul ei drum,
a plecat cu frâna de mână trasă, și n-a mers! Ce să-i faci! Dar de-
atunci a trecut ceva vreme. În schimb, Vera, colegă mai veche și mai
cu experienţă în cafenea, din cartierul Marţi, începe să povestească
despre despre un covoraș, care e un chilipir și povestea continuă
așa, o vreme, până când clienţii apar la orizont.

La locul faptei vin din obișnuinţă și stau, ca să fie văzuţi sau ca
să vadă lume, cel puţin două feluri de clienţi: mai întâi, cei care au
vreme cu carul și nu prea știu ce să facă cu ea. Cu alte cuvinte cei
care simt nevoia să-și umple ziua. Apoi, urmează cei care stau bine
cu tăiţeii. Toţi se îmbracă bine, totdeauna la modă, și vor să fie vă-
zuţi că sunt bine și că au ceea ce le trebuie. Dar nădăjduiesc să vadă,
și ei, pe cineva, ca să se combine, pentru ca să-și alunge plictiseala.
Și, în felul acesta, clientela e una de soi! Vizitatorii episodici sunt rari
și nu au nici o importanţă în economia comerţului de cafea.

Rotonda e un loc unde ospătăriţele câștigă bine, iar pentru că e
situată în centru, pretenţiile sunt sporite, pentru cei care frecven-
tează cafeneaua. Pentru clienţi, să lase ceva mărunţiș la nota de
plată, ca s-o rotunjească, e o chestiune de onoare. Numele localului
e inspirat de mobilierul din cele două saloane, respectiv mesele din
lemn lăcuit: toate sunt rotunde, iar, din simpatie pentru mobilier,
zugravul a preluat forma geometrică, și a pictat-o pe tavan, spre
mulţumirea privitorilor, care, după ce beau „o cafea și una mică” își
amintesc de strigătura locală care spune că : „Nici-o-zi-din-cele-șapte-
fără-lapte!Hei! Hei!”.

Nu fetele, zugrăveala și clientela, fac ineditul locului, ci cu totul
altceva! E un amănunt care îţi scapă, la prima vedere, dar pe care îl
ţii minte toată viaţa! Păi, să vezi! Din grabă, arhitectul, atunci când
a desenat planul localului a uitat toaleta, iar meșterii, au executat
amenajările așa cum erau în plan. Evident, fără toaletă care nu fi-
gura pe hârtie! La inspecţia finală, pentru acordarea atestatului de
funcţionare s-a observat lipsa locului necesar nevoilor fiziologice.
Arhitectul și-a recunoscut greșeala și a găsit ca soluţie amenajarea
locului respectiv într-o încăpere liberă, de la etaj pe care a frag-
mentat-o și a pregătit-o cu toate cele trebuincioase, conform regu-
lilor în vigoare. Mai greu a fost cu scara de acces, dar s-a rezolvat și
cu asta. 

Astfel, clienţii, care stau bine cu vorba aia, urcă, cel puţin o dată,
în timpul vizitei lor în cafenea, până la locul amintit, tocmai până la
capătul drumului, cum îi zic cei înclinaţi înspre meditaţie. Iar capătul
e acolo sus, de unde, în timpul exersării plăcerilor simple ale vieţii,
poţi să vezi, în momentul culminant, părţi din oraș, aranjate cu sen-
suri unice, care dirijează șoferii prin locuri neașteptate. Deci, pentru
ca să ajungi în Piaţa Mare, de pe o stradă din parcul de la capătul lo-
calităţii, treci pe sub Podul de fontă, din centru, ajungi la Piaţa de le-

gume, către râu, și pe-urmă, retur, prin capătul celălalt, ca să nu je-
nezi circulaţia. 

Plimbarea până la etaj, dus-întors, inspiră pe mulţi, în compli-
catele lor probleme. Acum, cafeneaua!... Localul, la demi-sol și par-
ter, iar toaleta la etaj! Așadar, o desfășurare pe verticală, care duce
cu gândul, pe cei mai instruiţi, la lumea de sus, cum îi zic unii clienţi,
încăperii aceleia! Iar mulţi zic că numele de Rotonda îi vine localului
de la rotirea clienţilor pe modelul demi-sol-parter-etaj-retur care e
inspirat de mișcarea dată de sensurile unice din oraș! De unde se
spune în grai local, cu o mică îndepărtare de la norma lexicală, că
viaţa în oraș e rotondă! Sau, cam așa ceva.

În faţa cafenelei, de pe un trotuar pe altul, un pod arcuit din
fontă, înlesnește trecătorilor accesul, eliminând diferenţa de nivel a
reliefului local. Acum trebuie să spunem că persoanele din care e
alcătuită clientela, sunt mândre de exerciţiul de fitnes la care se
supun, căci, după o conversaţie plăcută la o-cafea-și-una-mică , la
demi-sol sau la parter, urci la etaj pentru rezolvarea necesităţilor fi-
ziologice, după care cobori, gata de plecare, traversând podul ar-
cuit, care facilitează accesul trecătorilor. La mersul peste pod, dacă
ești cinstit și n-ai comis-o, construcţia rămâne neclintită - e o vorbă
prin partea locului . Ce mai, o legătură dibace între conduita morală
și abaterea de la norma socială. De fapt, nu cineva, faţă de care ai fi
greșit, îţi hotărăște vinovăţia, ci construcţia din fontă dă verdictul.
Adică, greutatea unui fapt moral păcătos e trecută în responsabili-
tatea materiei, a podului arcuit din stradă. Dar, la drept vorbind, bi-
juteria de fontă nu s-a zgâltâit, pe bune, până acum, niciodată.
Totuși, dacă e ceva original în povestea asta, apoi asta e toaleta de
la etaj, dar, mai e, de ce să n-o spunem, și podul arcuit din faţa ca-
fenelei! Și asta, dacă stai să te gândești la legea lui Newton, căci e în-
deobște cunoscut faptul că lichidele curg firesc de sus în jos, ceea ce
nu face decât să rezolve, în cazul acesta, clasica problemă a scurge-
rii tradiţionale a necesităţilor fiziologice ale clienţilor. Asta este!

Și, treaba merge ca pe roate!...            

*

Deci, vinerea dimineaţa, după ora nouă, sosesc primii clienţi.
Ziua e lungă, suntem de-abia la început. Aceștia traversează podul
de fontă și intră în cafenea. Au mesele lor preferate, lângă geam,
sau în mijlocul sălii, rar stau în picioare, la tejghea. Și comandă, de
la distanţă, câte; „O cafea, vă rog!”De fapt, totul poate începe cu for-
mula: „Într-o vineri dimineaţa, din centru până la Piaţă, trece multă
lume, cu, sau fără, vreo treabă precisă, iar clienţii localurilor se pregă-
tesc să iasă cu haine bune și cu ceva mărunţiș în buzunare. Normal!”

Ruben, patronul cafenelei despre care vă vorbesc, a cărui sin-
gură pasiune, în partea a doua a vieţii, e jocul de poker, nu e prezent
pe parcursul zilei în local. Nevoit, s-o șteargă din orașul natal, în ti-
nereţe, în urma unei aventuri cu o văduvă mult mai în vârstă decât
el, se ocupă, în timpul acela, cu lucruri mărunte într-un magazin. E,
într-un fel, un băiat de prăvălie. Și asta, încă vreo câţiva ani după
cel de-al doilea război mondial. Apoi proprietarii prăvăliei unde lu-
crează odinioară, se prăpădesc iar băiatul de-atunci devine bărbat,
și își asumă soarta. Părăsește orașul de pe malul mării, unde a co-
pilărit printre marinari, și se oprește tocmai în micul nostru oraș de
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munte. Deschide un magazin de vândut cafea, cu o mașinărie rudi-
mentară de prăjit și de măcinat boabe și cucerește repede cumpă-
rătorii, prin respectul pentru cei care îi calcă pragul. Târziu, în partea
a doua a vieţii, are banii necesari ca să deschidă un local cu angajaţi
puţini și fără cheltuială mare. Pentru ca truda personală să nu fie
mare, iar munca să merite financiar. 

Cu alte cuvinte deschide o cafenea! Patronul prăjește și macină
cafeaua, iar Dora o prepară. Cafea arabică sau columbiană, după
pofta clientului, pentru că gustul amar, care face deliciul cunoscă-
torilor, are, și el, nuanţele lui. Când oamenii intră, unul câte unu, în
local, fetele se înviorează și trec la muncă. Dora pregătește cafelele
comandate pentru colegele sale, Nina și Vera, lucrătoare talentate,
agreate de tagma clienţilor, destul de dificili, în practica obiceiului
lor zilnic. 

În felul ei, fata pune la fiert apă, într-un ibric, pentru porţiile co-
mandate, apoi adaugă la momentul potrivit pudra de cafea și o lasă
să dea de patru ori în clocot. Apoi o ia de pe foc ca să se liniștească
pe marginea sobei. După o vreme, atunci când preţiosul produs eli-
berează esenţa lui miraculoasă, tânăra, la un moment știut numai
de ea, toarnă, cu gesturi potrivite, compoziţia omogenă în cești late,
pentru ca parfumul să poată fi lesne prizat, de clienţi, pour la bonne
bouche. Ceștile au gura largă, marginile subţiri, fine, partea de jos,
groasă, ca să absoarbă repede căldura compoziţiei, și, în fine, sunt
din porţelan. 

Tot ce pot prinde, din zbor, colegele, despre secretul preparării
preţioasei compoziţii, pentru că lucrurile se întâmplă în prezenţa
lor, sunt cantităţile: așadar, în fiecare ceașcă, Dora toarnă cafea în
proporţie de patru părţi, la care adaugă o parte de coniac, băutură
pe care Ruben, o aduce prin relaţii, din portul de pe malul mării
unde a copilărit odinioară. Iar clienţii prizează vaporii aromaţi de
cafea cu coniac și se lasă cuprinși de o stare plăcută. Cei care
agreează un supliment de coniac pot să ceară și „una mică”, pe lângă
ceașca aburindă, dar, nu, mai mult! Alături de cafea și, eventual, de
paharul cu supliment de băutură, clienţii primesc, gratuit, câte un
pahar cu apă rece, de robinet.

*

Astăzi, ca în alte dăţi, printre primii clienţi, iată-l pe Nicus, des-
pre care se știu puţine lucruri, mai ales confuze, pentru simplul fapt
că, încă de tânăr, pleacă în grabă din localitate spre o destinaţie, la
început, necunoscută, ca-ntr-un fel de aventură care îi marchează,
în cele din urmă, destinul. Sigur e doar faptul că, oamenii dintr-o re-
giune din nord, îl adoptă și îl consideră de-al lor. Dar tânărul are as-
piraţii artistice iar liniștiţii locuitori ai acelor meleaguri se gândesc
la altceva, fapt care îl face pe aventurier să renunţe la munca de pe
șantier și să se transforme în traducător. 

Astfel, într-o zi însorită, ia o bucată de hârtie și așterne, pe ea,
o tălmăcire, din limba pe care a învaţat-o în locul acela, îndepărtat,
în limba maternă. E vorba de un text provenit dintr-o cultură înde-
părtată, și datorat unui autor destul de cunoscut. Iar contempora-
nii, orășeni de-ai noștri, în limba maternă a cărora este transpusă
strădania amintită, sunt încântaţi. Evident, unii susţin că traduce-
rea a suferit o înfrumuseţare neașteptată care ar fi topit de uimire

chiar și pe autorul textului. Ce frumuseţe! 

Econom din fire, are mijloacele să o tipărească și, mai apoi, s-o
ofere gratuit celor care-i pot aduce laude prin locurile publice. Și, în
felul acesta nimeni nu poate, nici să confirme, nici să infirme, apre-
cierile despre strădania artistului care stârnește mult zbucium în
sufletul simţitor al concetăţenilor. Și, lumea rostogolește repede
vestea dibăciei sale, astfel încât Ruben, proprietarul cafenelei, sin-
guratic și retras cum trăiește între două partide de poker, aflând
despre preocupările clientului său, îl îndatorează cu rugămintea de
a-i pune într-o limbă, mai a cătării, menu-ul localului. Zis și făcut! Și,
celor rătăciţi pe-acolo, citind traducerea, li se deschide pofta și por-
tofelele. 

Singura chestie de-a curmezișul, în calea reușitei depline, e fap-
tul că are probleme cu diureza, și asta îl face să meargă de mai
multe ori, în timpul vizitei, la etajul cafenelei. Dar, îi crează totuși
avantajul că, în momentele mai aprinse ale discuţiei se poate re-
trage, înainte de a zice ceva necumpănit. Așa că, cei care îl cunosc
de la Rotonda, zic despre el că e un băiat super, iar cei care îl știu
din locurile acelea îndepărtate, n-au de spus mare lucru. Dar, asta
este!

-Salut! Ce mai e pe-aici? îi zice Nicus, Verei.

–Bună, tu ce crezi?! îi răspunde Vera care se scarpină pe gât,
așa cum fac fetele din cartierul ei.

– Lumea, ce mai zice? întreabă Nicus.

– Vorbe ... șoptește Vera. Numai că acolo, la legume cu orez, un
fel de garnitură, ai cam încurcat traducerea. Și, ospătarii au adus la
masă, ghiveci de orez , adică, altceva.

–Înţelesuri... traducerea, știi!... motivează Nicus. 

– Nu mă zăpăci! zice Vera hotărât. Și, când e vorba de câmp, ai
ales, dintre ogor/pajiște/câmp magnetic, din dicţionar, pajiște mag-
netică și, te-ai apucat în traducere, să explici că „mărarul, ţelina și
pătrunjelul sunt cultivate pe pajiștea magnetică a firmei”!

- O suceală!... răspunde Nicus.

– Deci, o cafea? spune Vera.

- Ș-un pahar cu apă! adaugă Nicus. Să știi că sunt artist, iar tăl-
măcirea de menu-uri o fac pe lângă străduinţa artistică, cu gândul la
buzunar și la trecerea de care mă bucur pe lângă patronii de loca-
luri din oraș.

–Ce-mi pasă mie! gândește Vera, cu voce tare. 

- De fapt, la vreo câteva zile, de la traducerea amintită, proprie-
tarul, remarcând succesul talentului meu, completează Nicus, a
scris pe o scândură, Pajiște magnetică, și a fixat-o deasupra intrării
în grădina de legume a cârciumii. Apoi a organizat o vizită, pentru
doritori, ca să știe din ce se pregătesc mâncărurile. De asta, ce zici ? 
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- Vorbe! Și, atunci, cum traduci, tocăniţă din pulpe de cuc sau gar-
nitură din limbi de furnici ?! întreabă Vera. Apoi se gândește la gar-
soniera ei. Iar traducătorul nici mâc nu zice.

La ceva vreme de la venirea lui Nicus, apare în cafenea, Sandy,
client de prin partea locului, cu preocupări serioase, prieten cu tra-
ducătorul, cu familie și copii, de care e mândru, atunci când vine
vorba. Ajunge uneori ceva mai târziu, pentru că lucrează de noapte,
iar în oraș iese dimineaţa numai după plecarea soţiei la muncă, ca
să aibă mai multă libertate. Dar respectă convenţia menajului des-
pre masa de prânz care se întâmplă la ora unu. Așadar Sandy, e liber
ca pasărea cerului, zilnic de pe la nouă, până pe la prânz, când e ne-
voit să se întoarcă acasă. Toată libertatea lui stă în patru ceasuri. Ș-
atât. 

Omul e liftier la Clinica de boli tardivo-egocentrice, cea de la mar-
ginea orașului, din cartierul La zăvoi, în direcţia în care stă Nicus,
dar povestea lui e lungă și întortocheată. Practic, duce cu liftul po-
porul muncitor, în suferinţă, cât e noaptea de lungă, de la parter la
etaj și înapoi. Îi compătimește pe cei în dificultate, îi încurajează pe
disperaţi și îi sfătuiește pe indeciși. Și, se întoace dimineaţa, acasă
la nevastă și copii, cu câte o plasă cu câte ceva, pentru că, acolo,
doctorii nu iau atenţii, de nici un fel. Doar cei doi liftieri și femeile de
serviciu duc acasă câte ceva. Lucruri uitate prin lift sau pe vreo
bancă. 

– Salut! Ce mai faci?! îi zice Sandy traducătorului care stă așezat,
singur, la masa dintre bar și pianoforte, în faţă, cu o cafea arabică,
un pahar de apă de robinet și revista literară locală Gânduri tainice
sau, poate, trainice. Cine știe?

Traducătorul zâmbește discret, cum îi e obiceiul, și ia o gură de
cafea din ceașca fină de porţelan. 

–Ce-ţi pasă? Călătorești în străinătate! spune Nicus.

-Sunt în Asociaţia liftierilor independenţi, explică Sandy. Reprezint,
în călătoriile mele, Asociaţia. Înţelegi? Nu Sandy, liftierul călătore-
ște, mănâncă chiftele cu cartofi natur și își astâmpără setea, ci Aso-
ciaţia! Pricepi?... Asociaţia liftierilor independenţi! Ș-atât!

La dosarul de angajare, Sandy are diploma de specialitate, fără
de care nu poate profesa meseria asta dificilă. Cine i-a dat hârtia?
Școala de liftieri aferenţi! Ca să-și dea seama de rolul pe care îl au, lif-
tierii sunt conștientizaţi periodic, prin concursuri profesionale de
măiestrie. De pildă, luna trecută, Sandy a făcut parte din comisia de
acordare de menţiuni, la o competiţie internaţională. Cel mai dibaci
câștigă, ceilalţi se aleg doar cu menţiuni! Dorinţa de a performa e
mare, lupta e strânsă, nimeni nu cedează. La probele de condiţie fi-
zică și de informatică concurenţii sunt cam pe-aproape. Departaja-
rea se produce la testul de geometrie. Prietenul de cafenea al
liftierului știe că Sandy participă la astfel de concursuri. Nu asta e
problema! 

Acum, ceva vreme, Sandy dorește să-și cumpere un teren, într-
un sat apropiat. Iar prietenii de cafea îi schimbă, în glumă, liftieru-
lui, numele, după acela al satului respectiv, Kleindorf, unde se află
petecul de pământ. Cele două, prenumele Sandy, și, numele satului,

sunt legate prin particula de nobleţe von, astfel că omul nostru e
botezat Sandy von Kleindorf. Iar, un timp, lumea se amuză pe tema
asta, apoi uită cu desăvârșire întâmplarea, și, în cele din urmă, viaţa
curge tihnit. 

– O cafea și un pahar cu apă de robinet! spune Sandy. 

– Vine, vine ! zice Nina, de loc, din cartierul Marţi. 

Mai lângă geam, un băiat drăgălește o fată, iar în scurtele pauze
dintre mângâieri, gustă din cafeaua de pe masă. Cei doi încep o gră-
madă de vorbe care poate duce uneori către lucruri contradictorii.
Dar, numai uneori! 

- Cafeua, cum să fie? întreabă Dora, ocupată cu prepararea. 

– Nu-nţeleg! răspunde Sandy.  

- Ce nu-nţelegi? Confort doi, cu mânerul pe-dinăuntru?! zice
Dora, zâmbind.

- Și, confort unu, cum e?... întreabă Sandy curios. 

– Evident, cu mânerul pe-dinafară! afirmă Dora.

–Confort unu, ș-un pahar cu apă de robinet, explică Sandy. 

Dora toarnă cafeaua preparată cu coniac în proporţiile știute,
în ceașcă, și o așează pe tava din inox, lângă paharul cu apă. Nina în-
șfacă tava, o duce la masă și o așează elegant în faţa lui Sandy. Iar
acesta gustă, bucurându-se de parfumul cafelei. 

Nicus își amintește acum de perioada în care Sandy von Klein-
dorf cumpără terenul amintit, vreo cinci șase sute de metri pătraţi,
în deal, la marginea satului, alături de cimitir, cunoscut în zonă pen-
tru producţia de castraveţi. Pe locul acela ridică o filigorie, unde, la
umbră, stă așezat și citește, câte o pagină din Regulamentul cultiva-
torului de castraveţi, împreună cu vecina de peste drum, o văduvă
inimoasă, în așteptarea familiei sale, care trebuie să vină cu auto-
buzul. Cum autobuzul e vechi iar drumul e lung, după o vreme, fa-
milia vecinei se mărește cu încă un suflet iar sătenii comentează
despre binefacerile cititului de regulamente. Mai târziu, Sandy ri-
dică din economii o seră de castraveţi, pentru comerţul cu mură-
turi. Iar lângă construcţie rămâne loc pentru corturile familiei. De
fiecare dată când vine în sat aduce micuţului văduvei, câte o amin-
tire. Petecul de pământ, sera și filigoria sunt bucuria lui Sandy! Des-
pre restul... Poate sătenii, cine știe! Iar, de când comerţul de
castraveţi muraţi merge cum trebuie, valoarea pământului de-acolo
crește de la o zi la alta. 

– Cu recolta, cum stai? întreabă Nicus.

– Ei! Cine-i harnic și muncește! spune Sandy, iar restul cuvinte-
lor îl putem ghici.

- Și, se trec, se trec? insistă Nicus.

– Ehei!...răspunde Sandy. Dar cum traduci tu, „ehei!”?... întreabă
liftierul.
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- Păi, „ehei!”! răspunde Nicus.

– Dibaci! se miră Sandy.

Băiatul știe lucruri pe care multă lume nu le cunoaște, pentru
că se află în legătură cu murăturologi de anvergură. O dată pe an,
când plătește cotizaţia de membru al Asociaţiei..., stă la masă cu
președintele Filialei din Kleindorf, o figură de măcelar, venită acolo,
dintr-o ţară vecină și prietenă. Evident, conversaţia e tradusă de
Nicus. Asta, meserie!

Acum cei doi privesc indiferenţi la ce este pe masă și își amin-
tesc că vizita lor la cafenea e o convenţie, pentru că Nicus aduce ca-
feaua pe care o dă Dorei, în cantităţi rezonabile, ca să se bucure și
fetele. Iar Sandy contribuie cu coniacul respectiv. În zilele în care
vine Iulian, brutarul, acesta pune la bătaie un pachet de ţigări super
long, cu filtru. Întrebarea e, însă, cum de au ajuns prietenii la aran-
jamentul ăsta? Păi, Nicus aduce cafeaua pentru că are o prietenă
care crede în talentul său și îl alimentează cu ce trebuie, pentru a-i
întreţine văpaia. Sandy oferă sticla de coniac din plasele, uitate de
pacienţi, pe care le aduce dimineaţa acasă. Iulian pune câte un pa-
chet de ţigări, din acelea pe care le primește de la oamenii pentru
care pregătește colăcei. E ca-ntr-un fel de han, în care fiecare con-
sumă ceea ce-și aduce de-acasă!

Ei, dar cum de au ei atâta trecere pe lângă personalul cafene-
lei? Simplu! Cei trei, tălmăcitorul, liftierul și brutarul sunt prieteni
cu Ruben, proprietarul afacerii iar o dată pe lună sunt invitaţi de
acesta, acasă, la partida de poker. Joc după toate regulile, numai că
miza e aproape simbolică, pentru că vremurile sunt grele. Partidele
se ţin la sfârșit de săptămână, dintr-o sâmbătă după-amiază, până
într-o duminică dimineaţă. Cu pauze, firește, scurte, pentru mers la
toaletă, sau pentru o gustare și-un pahar cu apă. Alcoolul e interzis
pentru că tulbură spiritul, și-i împinge pe jucători la discuţii inter-
minabile. 

Nu se câștigă, nici nu se pierde mult. Totul e de plăcere, jocul
după reguli contează, vorbirile și atitudinea participanţilor dă ţin-
ută întâlnirilor! Se mai întâmplă să plece câte unul desculţ, sau fară
umbrelă. O dată pe lună, în ceasurile cât durează turnirul lor, vine
Dora care stă la bucătărie, le pregătește gustări, apă, cafea și își ţine
gura despre cele întâmplate acolo. Iar, în final, domnii, îndatoraţi
peste poate, recompensează generos strădania tinerei, care e ne-
poata lui Ruben. De fapt, tot ea se îngrijește de treburile zilnice de
la cafenea, ca persoană de încredere. 

Ruben le transmite celor din preajmă sentimentul de antre-
prenoriat, în timpul întâlnirilor. Tălmăcitorul, liftierul și brutarul au
iniţiative în direcţia asta, mai mult sau mai puţin conforme. Și ast-
fel, pe la sfârșitul anului în curs, deja, o vom găsi pe Vera, ca pa-
troană a unei ceainării care oferă infuzii de tei, cu backerei, un fel
de biscuiţi locali, peste drum de Măcelăria Isydor, tocmai pe Strada
Principală. Dora dă, și ea, semne, căci, la douăzeci și ceva de ani, pro-
iectul există. Așteaptă doar momentul prielnic ca să-l pună în prac-
tică, în ziaristică. Iar Nina, copiază intuitiv comportamentul
patronului, pentru ca, odată cu avântul vieţii sportive de la Terenul
de atletism, să-și câștige viaţa din vânzarea de bomboane agricole,
seminţe de bostan, prăjite și sărate, cum se cuvine, ambalate, ce-i

drept, în cornete din hârtie de ziar, ca sa nu crească inutil costul
vânzării. Cu mare trecere!

*

Liftierul și tălmaciul stau la cafea și vorbesc puţin. Fetele nu vin
la masa lor, le-au adus cele comandate și acum își trag sufletul. Sunt
prietenoase pentru că-i cunosc și apoi domnii sunt amicii proprie-
tarului. Ș-apoi, mai au și alţi clienţi. În asemenea localuri, mișcarea
e mare, oamenii intră, beau o cafea și pleacă. Și vin alţii, și tot așa.
Numai Iulian întârzie și băieţii nu știu ce se întâmplă cu el. Reuniu-
nea lunară a Asociaţiei brutarilor din care face parte, a avut deja loc.
Scrie în ziarul local Colina. Deci, nu ăsta e motivul!

– Plata, fată! Nu mai stăm! Că brutarul nu mai vine! Face lumea
asta la colăcei, de n-are omul vreme, nici de-o cafea! zice Sandy.

– Nu știi? spune Dora.

– Ce să știu? Că s-au săturat oamenii de pâine albă?! se plânge
Nicus. 

– Nu asta e treaba! intervine Vera. 

– Spune-i, fată! zice Nina. 

– Uite, Iulian are o problemă cu femeia lui! intervine Dora de
după tejghea. 

– Adică cum?! se miră Ferencz.

- De un timp o bănuiește că-l înșală. Nu vine acasă, la aceleași
ore, are obișnuinţe pe care nu le avea, e veselă aiurea și indispusă
anapoda. Bani mulţi însă nu cheltuiește și, când și când, aduce câte
ceva, o bluză, o eșarfă, iar într-o zi niște pantofi cu tocuri, super.
Atunci brutarul intră la idei și începe s-o urmărească, numai că
treaba nu e simplă. Așa că nu reușește să facă mare lucru. Iar după
o vreme lucrurile par să se aranjeze.

– Se mai întâmplă! se miră Sandy. 

– Într-o sâmbătă, vine rândul jocului de cărţi, la patron acasă.
Și mergeţi, așa cum vă e obiceiul. Când intră în casă, în hol, Iulian
vede, atârnată de un cârlig al cuierului, o eșarfă, la fel cu a neveste-
si. Și, când te gândești că Ruben nu e însurat! Nu zice nimic, intră în
cameră, joacă poker ca în alte dăţi, numai că acum pierde. Iese des-
culţ din casă pentru că la ultima miză își pune gaj pantofii. Și, basta!
La ieșire, ia cu el, însă, eșarfa. Ajunge amărât acasă. Femeia lui e la
cofetărie, la lucru. Își zice că e timpul numai bun să caute prin lu-
crurile soţiei. Degeaba, nici urmă! Ș-atunci își dă seama că eșarfa
găsită are istoria ei. Dă o fugă la cofetărie, și din priviri pricepe că fe-
meia n-avea eșarfa la ea. În ziua aceea, înţelege că Mioritza și-o
trage cu Ruben. 

– Știi lucruri, fată! ezită Nicus.

– Aș, orasul e mic, totul se află repede, zice Dora. Dar lucrurile
nu se opresc aici. Iulian se vede într-o zi cu colega de muncă a Mio-
ritzei, căreia i-a făcut curte pe vremuri, dar cu care n-a finalizat pen-
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tru că asta e. Și-atunci îi spune despre cele întâmplate cu nevasta și
îi zice să afle mai multe. 

– Să nu zici!... insistă Sandy. 

– Nici vorbă! completează Dora. Fata primește o sumă de bani
pe care Iulian o ţine într-un dulap de metal din brutărie, ca să aibă
de cheltuială, să se împrietenească cu soţia sa și să afle ce trebuie.
Dacă e ceva de aflat!  

– Și restul? reia Sandy. 

– Restul!... povestește Dora. Colega Mioritzei se împritenește
cu aceasta, ies împreună, povestesc mult, și în cele din urmă, soţia
lui Iulian devine confidenta colegei. Altă dată, la un pahar de vorbă,
Mioritza îi povestește cum într-o zi de vară, Iulian îi telefonează ca
să-i spună că acasă au o problemă cu apa caldă. Brutarul îi zice să
vorbească cu un cunoscut de-al lor, care vine, uneori, pe la cofetă-
rie, pentru că locuiește pe-aproape. Zis și făcut, femeia vorbește cu
meseriașul și acesta îi promite să ia legătura cu soţul și să repare
instalaţia. 

– Te pomenești că meseriașul!... se miră Sandy.  

– Nici vorbă! intervine Dora. În chiar ziua cu problema, femeia,
pleacând de la muncă, pe una din străzile de lângă parc, dă de
Ruben, cu treabă pe-acolo. Se salută pentru că se cunosc iar femeia
îi povestește, telegrafic, întâmplarea. Bărbatul, fără nimic în gând,
îi spune că un duș poate să facă și la el, în baie, că nu e lux, dar e
cum trebuie. Totul se petrece atăt de firesc încât Mioritza care nu se
gândește la nimic, obosită, de la muncă zice, că: „-De ce nu! Și, cei
doi pornesc împreună, spre locuinţa șefului. Ajung repede în apar-
tamentul mic dar bine plasat într-o zonă liniștită, femeia face dușul
iar restul întâmplării nu e prevăzut în program. Înţelegeţi voi că doar
sunteţi băieţi mari. 

- Și?... îi vine să zică ceva lui Sandy dar se oprește. 

- Și, colega Mioritzei, continuă Dora, nu-și ţine gura, răspânde-
ște povestea ca să-l picteze pe Iulian cu care, odinioară, spera să-și
facă o familie. Acum, se vorbește prin oraș că Mioritza preferă în
baie, în mirosul clasic de ierburi putrede și pește stătut. Că geme și că
acustica băii o stimulează nespus. Uneori lasă apa deschisă ca să
atenueze fondul sonor. Și treaba durează de ceva vreme. Dar, nu se
știe cine duce vorba prin oraș. Nu!

- Și, care-i, de fapt, treaba? întreabă Nicus.

– Treaba e că o femeie visează să întâlnească un bărbat cu care
să-și facă treaba altfel decât o face acasă. Să nu-i spună lucruri, că
nimic nu mai iese cum trebuie, răspunde Dora. S-o lase în voia ei, să
facă chestii pe care nu le îndrăznește cu celălalt. Ș-atunci devine a
lui! Femeia gândește frumos despre un bărbat. Cel care-i dă liber-
tate. Bărbatul însă, poate să preţuiască mai multe femei...ce mai!

– Cât costă? se interesează Sandy. 

– Ce? întreabă Dora. 

– Apa! răspunde Sandy. 

– E din partea casei! zice Dora.

- Și, de fapt, cum s-au terminat lucrurile? se interesează Nicus.

- Simplu! Mioritza și Joșka au plecat ieri din oraș că altfel cine
știe!... Atunci, femeia a intrat liniștită în baie, s-a dezbrăcat apoi și-
a văzut de treaba ei, continuă Dora. Bărbatul, s-a strecurat într-una
din camere, și fară să se grăbească, a început să-și schimbe hainele
de oraș, cu cele de casă, mai comode. „-Normal! și-a zis el în gând.”
După aceea, calm, s-a întins pe pat ca să nu deranjeze. Femeia și-a
terminat treaba, și îmbrăcată pe jumătate, a ieșit din baie ca să
scape de aburul de-acolo. Cu restul hainelor în mână, s-a dus la în-
tâmplare într-una din încăperi și acolo a dat peste Ruben, întins pe
pat. „- Ia uite! a spus Mioritza.” Niciunul din ei nu s-a mirat de în-
tâmplare. Amândoi au zâmbit discret. Ei i s-a părut că-l descoperă,
lui i-a venit în gând c-o vede prima dată. Astfel, amândoi au vibrat
sufletește, discret. El s-a ridicat încet iar ea s-a blocat pentru un mo-
ment. „- Mă furnică la păsărică! s-a gândit Mioritza.” Ruben s-a apro-
piat iar când a atins-o, amândoi au tremurat prudent, nu că i-ar fi
văzut cineva că doar nu mai erau copii și Mioritza și-a zis în gând: „-
Acum, da! a ezitat femeia.” Zgomotele s-au acordat firesc într-o ha-
rababură previzibilă. „-Mă păsărică la bibilică! a concluzionat, emo-
ţionat, Ruben.” Și, văzând cu coada ochiului, chiloţii albi, de dantelă
ai Mioritzei, pe care femeia îi dă jos cu atingeri precise, bărbatului
îi trec prin cap imagini cu aventurile tinereţii, în orașul de pe malul
mării, însoţite de îndemnul: „-Mâinile sus! Chiloţii jos!”, iar fetele au
procedat clasic, ca la carte.Mioritza face doi pași înapoi, înspre baie.
Apoi, jocul pornește și durează, luând forma unei vibraţii care îi stă-
pânește pe cei doi. „- Adânc! s-a bucurat Mioritza.” Și, cam atât!

Aici e vorba de motivaţia bărbatului! Mică de statură, cu pi-
cioare scurte, Mioritza îl pune la treabă pe Ruben care se străduie-
ște să-i gasească fetei locul clasic pe chiuveta din baie, ca să se apuce
cum se cuvine de treabă. Și, pofta e mare! Apoi, e nevoie ca pro-
prietarul să-l cheme, între două întâlniri, timp de vreo câteva luni,
cât ţine povestea, pe instalator, ca să întărească legătura de susţi-
nere a chivetei, cam șubredă din concepţie. În timpul ăsta, parte-
nerii de poker se întâlnesc în continuare, o dată pe lună, și se
întovărășesc cu bucurie.

Dora răsuflă ușurată și încheie povestea pe care, cu greu, o mai
ţine în ea, printr-un: „-Asta este!” Și, cam așa a fost!

Replică simbolică! Fata își împlinește mai târziu aspiratia pro-
fesională, în jurnalistică, prin darul povestirii, pe care îl are în sânge.
Și asta, tocmai în redacţia gazetei locale, Colina, cu întâmplarea de
mai sus, pe care o povestește în mai multe episoade. 

– Ok!... confirmă, în grabă, aproape simultan, Nicus și Sandy. 

Cei doi își iau la revedere, de la fete, într-un fel ciudat, apoi fac
stânga-nprejur grăbiţi și se îndreaptă înspre ușa, care scârţâie a pa-
gubă închizând retragerea. Uimiţi de cele auzite, cei doi pleacă la
sala de forţă Stăruinţa, ca să-și refacă pectoralii. Nu înţeleg cum s-
au putut întâmpla lucrurile astfel, pentru că ei se vedeau în toată
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prietenia asta, ca-ntr-o echipă. Sau, poate tocmai din cauza asta! La început Nicus, Sandy, Iulian și Ruben sunt la start, în poziţie de ple-
care. Aproape, la egalitate, deci. Departajările se fac pe parcursul drumului, și sunt majore, mai ales la jocul de poker care are valoare
de ritual, practicat într-o localitate mică, în care nu se întâmplă cine știe ce. 

*

Acum, să lăsăm să treacă vreo câteva zile, de la momentul cu povestea. Suntem la mijlocul săptămânii următoare, iar Nicus și Sandy
nu se mai văd la cafeneaua de lângă podul de fontă, pe care l-au traversat de atâtea ori. Pe Ruben, îl văd prin oraș, de vreo două ori, dar
îl evită din motive lesne de înţeles. Iulian și Mioritza sunt plecaţi din localitate ca și cum nici n-ar fi fost pe-acolo. Și-au dat demisia și s-
au dus, pentru că s-a vorbit mult despre întâmplare. Unii zic că s-ar fi mutat împreună într-un sat vecin, alţii dimpotrivă, susţin, cu ar-
gumente, că s-au separat definitiv. „-Cei care pleacă, dispar din peisaj, cei care rămân, își asumă paguba! Logic, nu-i așa?”, se pare că i-ar fi
spus Ruben uneia dintre fetele de la cafenea. Iar acolo, nimic nu s-a schimbat, lumea vine și pleacă, bea cafea cu coniac, adulmecă mi-
rosul plăcut, schimbă o vorbă. Pentru că unii mai speră iar alţii au doar spiritul exerciţiului! Și podul de fontă tot în faţa cafenelei se află!
Ce să-i faci?

Liftierul și tălmaciul, însă, nu mai calcă pe-acolo, își îngrijesc frustrările într-o local de pe Strada Principală, tocmai La Doina. Vrând-
nevrând, cunosc ceva lume pentru că orașul nu e mare. Nu vorbesc cu nimeni despre cafeaua de dimineaţă și întâmplarea cu Mioritza și
Ruben, iar când cineva din preajmă derapează pe subiect, se mulţumesc să spună un simplu „-Ei, aș!”, și, apoi, nu-și mai amintesc mare
lucru. Cât despre partidele de poker, formula nu a mai fost niciodată refăcută. Jocul s-a stins de la sine, așa cum a debutat, iar coechi-
pierii au rămas cu un gust mult mai amar decât acela al cafelei de la Rotonda.
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Radu Părpău2ă
Opis al primarilor comunei Velești
1950-1989

NR. 1. MĂMĂLIGĂ ION zis Vanea, translator. Era de fel din Ba-
sarabia și, fiindcă știa rusește, a fost luat din mers ca traducă-
tor pentru Armata Roșie. Așa că Vanea efectiv a venit pe tancuri
în România. În afară de cunoașterea limbii ruse, Dumnezeu nu
îl înzestrase cu prea multe daruri, doar că, de la strămoșii lui
amestecaţi – români, ucraineni, ruși, evrei din mahalaua Mol-
dovanka a Odessei – a moștenit darul suptului. Bineînţeles,
votcă! A rămas pe plaiurile moldave fără nici un fel de avere –
doar cu fantasticele lui ciubote și cu o rubașcă roșie. De ce a
rămas aici? Dracu’ știe! Poate pentru că s-a îngurluit cu una tot
răpănoasă ca și el, care mergea la ședinţele de partid încinsă cu
curmei de tei (cureaua o vânduse pe băutură). Vania și Vănioaia
jucau la aceste ședinţe rolul de nevoiași ai vechiului regim. În
fapt, erau niște beţivani. Sau poate că a rămas pentru că a pri-
mit sarcină. Fără doar și poate că fusese racolat mai înainte de
serviciile rusești (GRU mai degrabă decât NKVD). Și dacă, după
cum se zice, traduttore – traditore, Ion Mămăligă zis Vanea chiar
era un trădător. Era o licheluţă dintre miile și miile de licheluţe,
care au împânzit ţara sovietelor și apoi statele-satelit. Cânta un
veleștean în crâșmă Trăiască Regele, se pomenea a doua zi che-
mat la miliţie și bătut la sânge, zicea altul „Dă-i în p. mamei lor
de comoniști!” – la fel. Asta în cel mai bun caz, că alţii au ajuns
și la pușcărie. Și de fiecare dată la astfel de întâmplări era pre-
zent și Vanea. Așa că oamenii și-au dat repede seama cu cine
au de-a face și ocoleau rubașca roșie cât ce puteau. Dar Vanea
a ajuns primar. Ca primar făcea unul și același același lucru, ca
și câinele lui Pavlov – pâra. Umbla prin sat, asculta femeile pe la
fântâni, babele ieșind de la biserică, mai intra în crâșmă... Se
oprea la un stog de fân, își scotea ciubotele lui imense și punea
un strat de fân proaspăt peste stratul de clisă duhnind a su-
doare și a nespălat. Când stratul de fân se îneca în mocirla de pe
fundul ciubotei, punea alt strat – de data asta de paie. Dialectic.
Teză și antiteză: un strat de fân, un strat de paie peste realita-
tea brută, adică peste clisa adunată de luni de zile, căci Vanea
nu își scotea ciubotele din picioare niciodată. În cea mai mare
parte a timpului dormea beat în ciubote. Și iarăși un strat de
fân, și iarăși un strat de paie... Între aceste straturi erau denu-

nţurile. Vanea acum se specializase. Își constituise la rândul lui
un grup de denunţători și martori mincinoși subordonaţi lui, li-
chele ca și el. Și astfel mulţi veleșteni luau bătaie, alţii mai dârji
înfundau și pușcăriile...
Peste ani, când nu mai era demult primar, se întâlnește Vanea,

acum îmbătrânit înainte de vreme și sleit de băutură, cu Ciobă-
niţele, fetele bătrânului Ciobanu, care a murit la Canal. Era la o
pomenire a bătrânului (Vanea începuse de la o vreme să umble
pe la biserică și bocea când popa zicea din Psalmul 13: „Stricatu-
s-au oamenii și urâţi s-au făcut întru îndeletnicirile lor.”). Și
Vanea începe să plângă și să-și ceară iertare pentru răul pe care
l-a făcut familiei Ciobanu. Dar Fănica, fata cea mai mare, zice:
„De ce să-ţi mai ceri iertare acuma, Vanea? Mai are rost? La
drept vorbind, ne-ai făcut un bine, Vanea, că ne-ai lăsat fără tată
și a trebuit să creștem la casa de copii. Vai, ce bine ne-ai făcut!
Că ne-am învăţat de mititele cu răutăţile vieţii. Ce puteam
ajunge în bortele iestea din Velești? Dar așa, uite, am ieșit în
lume: eu îs contabilă șefă la o intreprindere, soră-mea Viorica e
actriţă la Naţional, iar frate-meu Mihai e ofiţer de aviaţie... Lasă,
nu mai plânge, Vanea. Na, zece lei! Du-te și-ţi ia o votcă. Îţi
ajunge?”
NR. 2. FÂNARU STELICĂ, fostă ordonanţă la un maior, ajuns, nu

se știe, cum în partid, iar pe urmă primar, fiindcă mergea regu-
lat la ședinţele de partid și nu zicea nici cârc. Se știe că ordona-
nţele erau alese dintre soldaţii mai ageri la minte, dar ăsta era
prost ca noaptea. Și, după ce că nu avea nici un dram de minte,
mai era și fonf. Fonfăia pe la ședinţe despre Marea Uniune So-
vietică și Cârmaciul popoarelor, Iosif Vissarionovici Stalin. Al-
tceva nu știa. Nu se știe nimic despre vreo realizare a lui Stelică
Fânaru, în afară că strângea conștiincios cotele înrobitoare pen-
tru oameni. Moșu-meu Toma spunea despre el: „Prost, prost,
da‘ ne f. pân‘ la os”. I-a rămas numai porecla pusă de vreun me-
henghi: Sulică Frânaru.
NR. 3. ENE M. ENE, electrician. Un om absolut neînsemnat. Nu

am ce povesti despre el.
NR. 4. SÂRBU PETRE, mecanic de locomotivă. Oamenii au simţit

de la început că are inimă bună. De la gazdă și până la Primărie

Proză



avea de mers o sută de metri și de fiecare dată se oprea pe
drum de șase-șapte ori să vorbească cu diverși veleșteni de una,
de alta. Avea un obicei Sârbu. Îi plăcea să glumească, rostind cu-
vintele cu silabele inversate. De pildă, zicea „Lutsa!” nu „Salut!”,
„Ce mai cifa?”, adică „Ce mai faci?” sau „Nebi” în loc de „Bine”.
Ridica pălăria din cap când întâlnea femei pe drum, de se îm-
piedicau de bolovani femeile de uimire. Până atunci nici un pri-
mar din ăsta pus de comuniști nu scotea pălăria din cap în faţa
femeilor. Sârbu urca copiii pe batoză, scotea din buzunare și le
dădea niște bomboane năclăite și pline de fire de tutun. Îi plă-
ceau tare mult copiii. Cică acasă avea vreo șapte. La strânsul co-
telor era îngăduitor, îi păsuia pe oameni. Din cauza asta n-a stat
mult primar. L-au schimbat că era prea moale și „pactizează cu
chiaburii și mijlocașii greșit orientaţi politic”. L-au acuzat că a
anunţat de cu seară pe boierul Osoianu că a doua zi dimineaţă
urma să fie arestat, iar acesta a fugit. Însă nu au avut dovezi. A
fost totuși chemat la Securitate, anchetat, numai el știe ce-a
tras. După aceea Sârbu s-a întors la meseria lui. Și atunci când
câte-un veleștean îl vedea la Depou cocoţat pe cămiloiul lui du-
duind, îi striga: „Ce mai cifa, nea Petrică?” „Nebi, mă, nebi”, zîm-
bea el cu toată faţa mânjită de unsoare.

NR 5. SANDU ADAM, vatman de tramvai. Făcuse un accident
cu omor din culpă (era beat criţă), dar prinsese momentul și se
înscrisese în partid. Așa a scăpat, ba, mai mult, fiind bun de
gură, l-au trimis primar la Velești. Nu-i plăcea să stea în Primă-
rie, mergea toată ziua la parchetul forestier, la recoltat, la se-
mănat, se mai ducea la câte unul să bea un păhărel și pleca a
doua zi dimineaţă. Veneau oamenii care aveau hârtii de sem-
nat tocmai pe câmp la el. Primarul le lua hârtia și zicea: „În-
toarce-te cu spatele!” Omul rămânea cu gura căscată.
„Întoarce-te cu spatele, ‘tu-ţi morţii mă-ti!” Omul se întorcea gal-
ben ca ceara, primarul îi așeza hârtia pe spate, o semna cu un
creion chimic bont, scotea din buzunar „carabuleasa” cum îi
zicea (Sandu Adam era ţigan de fel din Ciurea), adică ștampila,
pe care o purta mereu la el, și poc! ștampila hârtia. Sandu a
făcut o gheţărie – o bortă în pământ tapetată cu cuburi de
gheaţă și acoperită cu stuf. Asta a fost cea mai mare realizare a
lui. Aici stăteau la rece vinul colhozului și tovarășul primar. Mer-
gea și pe la școală la adunările pionierești și corecta învăţătoa-
rele: nu se spune „cravata roșie”, ci „cravatia roșie”. Apoi i-au
dat o „muncă de răspundere” mai importantă, dar și aici trăgea
la măsea, prilej cu care înjura diverși tovarăși. Așa că l-au pen-
sionat pe caz de beţie, cum s-ar zice.

NR. 6. BIRICĂ VICĂ, ţăran nevoiaș. Unii și-l aminteau încă di-
nainte de război. Avea un dinte de viplă, care sclipea, și umbla
(Birică, nu dintele!) primăvara prin sat cu cobiliţa după flori. Pe
atunci nu ţiganii cumpărau mai pe nimic flori de la oameni și le
vindeau la oraș, ci oltenii. După aceea nu se știe cum s-a învâr-
tit Birică și a ajuns primar la Velești. Avea „papagal” pe la ședi-
nţe și o ură nemaipomenită împotriva „esploatatorilor”. În
timpul lui s-au făcut întovărășirile și apoi colhozul. Rolul său a
fost imens prin imaginaţia răutăţii de care era capabil. A corupt
și suflete dintre cele mai neîntinate. Trăgea sfori cu o artă
demnă de cauze măreţe. Oamenii în vârstă își amintesc și azi cu
fiori de gheaţă de dintele de viplă care strălucea când rânjea
după ticăloșiile făcute. Ar trebui multe pagini scrise despre

acest personaj complex și pana unui mare scriitor. Dar, mă în-
treb, merită!? Vică Birică a dus la perfecţiune lichelismul și de-
laţiunea începute de Mămăligă Ion. A mers până în pânzele...
negre cu răutatea. Pare că nici măcar nu era un arivist comun,
nu făcea tot felul de combinaţii și sforării, ca să avanseze pe
scara socială. Făcea răul de dragul răului. După aceea a intrat în
Securitate A ocupat un post mare la Securitatea din Banat, însă
apoi i s-a înscenat un proces pe tema „călăului” Tito și a lui Mi-
lovan Djilas, astfel că a intrat în pușcărie chiar cu cei pe care el
însuși îi băgase. Nici Dumnezeu nu putea găsi o asemenea pe-
deapsă pentru el! A murit în pușcărie.

NR. 7. CIUBOTARIU ION, electrician. A făcut câte ceva bun în
comună. În rest a furat. În stil românesc: ocolind abil legea și în
colaborare cu alţii: miliţienii, organele de control... Când vreo
reclamaţie ajungea totuși la partid, era repede uitată cu dami-
gene de vin, cu caș dulce și carne de viţel.

NR. 8. PÂNZARU CONSTANTIN, lucrător CTC la Uzina metalur-
gică. La fel ca și precedentul. Altceva nu prea ar fi de semnalat
despre el. După primărie a intrat șef de depozit și aici i s-a în-
fundat: A făcut pușcărie pentru delapidare.

NR. 9. NETEDU GHEORGHE, inginer agronom. A fost numit de
partid primar (bineînţeles, toţi acești primari din opis erau aleși
de o așa-numită adunare generală a colhoznicilor (cooperatori-
lor), dar aceasta era numai o mascaradă odată ce candidatul
era unic și propus (a se citi impus) de partid; de altminteri, în ul-
timii ani ceaușini oamenii erau aduși cu arcanul, ca să zicem
așa, la aceste adunări generale; prea se lăbărţase minciuna, ni-
meni nu mai credea în „drepturile inalienabile” ale cooperato-
rilor) pentru că era executantul perfect. Regimul Ceaușescu se
clătina și avea nevoie de astfel de oameni. Netedu făcuse fa-
cultatea la seral, lucrase o vreme într-un CAP, dovedind cuno-
știnţe precare, dar multă râvnă. Însă era de o meticulozitate
aproape de paranoia. Era genul perverserent. Avea ceva cazon
în el. Trăia singur, nici o femeie nu a rezistat pe lângă el, le cică-
lea pentru toate chiţibușurile până le aducea la disperare. La
primărie era la fel de chiţibușar. Netedu era tipul acela de om,
care îndeplinește ordinele la fix, cu condiţia să i se spună cu ce
picior să pornească și câţi pași să facă și în ce direcţie. La aceste
mărunţișuri era foarte bun, dar dacă lucrurile se complicau,
alerga repede la telefon pentru instrucţiuni și își agasa șefii cu
o mie de întrebări. Îndeplinea ordinele venite de sus la milime-
tru, ceea ce, să recunoaștem, era aproape o imposibilitate în de-
bandada și minciuna ultimului deceniu ceaușin. Avea mari
probleme fiindcă nu voia să umfle cifrele de plan, cum făceau
toţi primarii pe atunci. Dacă s-au făcut 60 de căpiţe de fân, așa
raporta, nu 100, cum raportau ceilalţi, că doar, nu-i așa, nu le
numără nimeni. A venit ordinul de „sistematizare” a satelor – o
aberaţie – iar el a început să-l execute la sânge. Era, de fapt, sar-
cina celor de la CAP, dar, fiindcă ordinul venise și la primărie,
Netedu a trecut la executarea lui cu scrupulozitate. A restrâns
după noua lege vatra de sat, iar casele, care rămâneau în afară,
trebuiau dărâmate (asta era nebunia lui Ceaușescu). A dat ordin
să se are până la prispa caselor. În multe locuri așa s-a făcut. În
altele unii tractoriști și excavatoriști au refuzat să execute ordi-
nul primarului. Din ordinul lui s-au scos livezile de pe deal și s-a
făcut ogor (o prostie!) pentru cultivarea grâului. În vremea în
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care alţi primari nu știau cum să mai facă să eludeze legea, ca
să nu-și ridice oamenii în cap, el anunţa cu seninătate pe vele-
șteni, prin viu grai dar și trimiţându-le înștiinţări, că vor fi dărâ-
mate casele din afara vetrei de sat. De câteva ori a scăpat ca
prin urechile acului de bătaie. Noroc de Neculai Amariei zis
Moșu, un miliţian bătrân, care a știut cum să-i ia pe oameni, ca
să-i liniștească. Atunci, auzind despre revolta incipientă a oa-
menilor și simţind pericolul, cei mari de la partid l-au schimbat
pe Netedu, dându-i în loc un serviciu obscur la „Pajiști”. După
‘90 Netedu s-a înscris în Partidul România Mare, dar, convin-
gându-se de minciunile liderului C.V. Tudor, a demisionat. A mai
încercat și cu alte partide, dar nu s-a adaptat nicicum. Nici un
partid nu era destul de larg pentru îngustimea lui.

NR. 10. PETRESCU PAUL, activist. A făcut facultatea de meca-
nică, dar n-a practicat meseria de inginer mecanic sau vreo altă
meserie. A fost mereu activist de partid încă din adolescenţă: în
UTC, în UASCR, în PCR. Era fiu de activiști, așa că socotea că
toate i se cuvin. Dar era un tip nou de activist: mai liberal, mai
deschis, ceva gen Corneliu Mănescu, cine mai știe despre el. A
ajuns primar la Velești doar ca un fel de haltă între alte două
staţii mai mari (a se citi funcţii). Deși era un profitor al regimu-
lui, dispreţuia comunismul și pe Ceaușescu. Nu pregeta să o
spună în gura mare, să debiteze bancuri cu Ceaușescu, să su-
sţină ideea unei economii de piaţă. Nu păţea nimic, fiindcă avea
susţinere sus-sus. În rest avea comportamentul unei hahalere
simpatice. Era iubit de oameni, în special de profesorime, pen-
tru surâsurile lui superioare, pentru eleganţa cu care se îmbrăca
(părea un lord pe lângă ceilalţi activiști cu gulerul cămășii boţit
și cu mătreaţă pe umerii hainelor parcă cumpărate de la sol-
duri) și pentru admonestările lui îngăduitoare, plictisite, debi-
tate cu o voce moale, sleită, ca a unuia care tocmai a ieșit dintr-o
convalescenţă îndelungată. Părea întotdeauna cufundat în gân-
duri până-n prăsele, dădea impresia că purta ascunse în el cine
știe ce cugetări grozave. Zâmbea mereu, avea ceas de aur ex-
traplat, stilou aerodinamic și fuma ţigări superlong. Toate aces-
tea erau socotite în Velești un apanaj al oamenilor subţiri; nu
stârneau dezaprobare, ba chiar erau privite cu oarecare admi-
raţie. Mai cu seamă profesoarele se aflau într-un permanent
extaz în faţa primarului stilat. Impresiona când semna orice
adeverinţă cu acest stilou bengos pentru vremurile acelea. Nu
era genul de lătrău cu lecţia învăţată dinainte. Vorbea clar, scurt
și raţional. La ședinţe se uita, mereu plictisit, la ceasul de aur, îl
punea pe masă, dând de înţeles că trebuie ca ședinţa să se în-
cheie cât mai devreme. Nu bea, nu umbla după femei. Când
președintele CAP-ului și alţi câţiva șefuleţi au voit să-l cupleze cu
„tovarășa Victoriţa”, curva oficială, ca să zicem așa, a comunei,
la care adăstau mai toţi activiștii și inspectorii trecători prin co-
mună (Victoriţa era fiica Melaniei, care practicase aceeași me-
serie prin anii ‘50; de unde se vede că meseria se fură), a
ironizat-o atât de cumplit, încât aceasta, cu mândria ei de curvă,
a pus piciorul în prag: „Să fie clar. Nu mă culc cu Bulea de la mi-
liţie, că-i ţigan, și cu primarul, că-i prea domn”. Paul Petrescu
trecea prin primărie ca gâsca prin apă. Când nu era pe la sim-
pozioane, congrese și vizite „dă lucru”, se dădea bolnav. Era, de
fapt, un mare leneș. Primăria o conducea secretarul, unul Po-
pescu, care toată viaţa a visat să ajungă primar. N-a mai ajuns,

sărmanul, fiindcă a murit de cancer! După stagiul la primărie,
un fel de penitenţă pentru Petrescu, a primit prin diligenţele
unei mătuși sus-puse o funcţie mare în FUS (Frontul Unităţii So-
cialiste), organizaţie pe care lumea o numea Frontul Unităţii To-
vărășești, adică FUT. Prin Decembrie ‘89, Petrescu umbla cu
cocardă tricoloră la rever. A intrat în activul FSN, pe urmă a fost
activist PDAR și prieten cu Victor Surdu, președintele partidu-
lui, persoană cam de același calibru ca și el. Într-o vreme s-a vor-
bit că va fi numit ministru al industriei, dar nu a ajuns. Până la
urmă a fost doar atașat cultural la ambasada din Elveţia sau
Austria, nu mai știu exact. El, care spunea că după facultate nu
a mai citit nici o carte. La ce-i trebuia? El era activist.

NR. 11. BÂRBORĂ BEATRICE, ţesătoare la Moldova Tricotaje. A
ajuns primăriţă de foarte tânără, după ce, fiind ajutoare de bă-
gătoare de seamă pe la sindicatele intreprinderii, s-a culcat cu
un șir de tovarăși de prin birouașe și birouri mai înalte (s-a aflat
de la unii veleșteni, care lucrau la Moldova Tricotaje). Era cepe-
leagă și cu o privire cerească. Vorbea puţin tărăgănat, fapt care-
i accentua senzualitatea indolentă (dacă nu cumva alăturarea
asta de cuvinte nu este cam pleonastică). Nu era ceea ce se
cheamă focoasă, mai degrabă placidă, dar în senzualitatea ei
adormită cădeau bărbaţii ca muștele pe fâșiile acelea de hârtie
cleioasă numite „Muscamor”.Se lăsa condusă de secretarul Pri-
măriei, care o frigea până și pe biroul primarial, resimţind deli-
ciul pavoazării cu tricolor. Habar nu avea de treburile Primăriei.
Semna actele cu doi de B mari, unduioși și gata! Ca Brigitte Bar-
dot. E drept, își însușise limba de lemn a epocii pe care o turuia
pe la ședinţe. De fapt asta făceau pe atunci cam toţi, doar că
limba ei de lemn era și mai calpă, și mai stearpă; vorbea gura
fără ea. Încolo se plimba cu șareta, mergea prin livezi, prin pă-
dure la Cosoaia, mânca miere de albine din floare de salcâm și
ciuperci marinate la nea Grigore pădurarul. „Si frumos îi asi la
mata!” se entuziasma cu lacrimi cepeleaga. Însă n-a stat mult în
funcţie, fiindcă a venit Decembrie ‘89. Unul Tărăbuţă, care se
ocupa cu distribuirea buteliilor în sat, și altul Vasilescu, profesor
de sport, au făcut revoluţia la Velești. Au urcat la Primărie cu
câţiva elevi fluturând steaguri și bărăbănind tobiţele luate de la
organizaţia de pionieri. În drum s-au atașat grupuscului și câţiva
beţivani de la bufetul local. Tărăbuţă i-a luat cheile Bârboroaicei,
i-a tras câteva șuturi în fund și i-a zis: „Știi bancul cu dealul?”
„Nu”, zice icnind de plâns Beatrice. „Valea!”. După aceea Tără-
buţă s-a autointitulat primar. Azi Beatrice Bârboră e șefă de
birou la o firmă de export-import și „bucăţica” patronului. Are
aproape 60 de ani și aceeași privire cerească.
NR. 12. TĂRĂBUŢĂ ALEXANDRU, distribuitor de butelii. Mai avea

tot felul de mișmașuri: vindea pe sub mână ţigări BT și conserve
românești cu etichete chinezești, mai plasa fete pe ici pe colo,
etc. Tărăbuţă n-a rezistat în post decât trei zile. Oamenii s-au re-
voltat: Cum? Hoţul ăla de la butelii - primar? Câţiva au mers la
Nanea Petrache, profesor pensionar și fost director, l-au luat pe
sus și l-au dus la Primărie. L-au dat jos pe Tărăbuţă (care avea să
ajungă unul din cei mai puternici oameni de afaceri ai comunei)
și l-au pus pe „dom derector” Petrache. Acesta, în anii aceia ne-
buni, a pus Primăria gaj pentru doi saci de castraveţi cornișon,
dar asta după ‘90. E o altă poveste.

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

391 / 2018



Alerga din nou nestingherită prin acea pădure rară, în
care ningea încet peste iarba argintie, ningea peste trunchiurile
albe din care răsăreau frunze şi ferigi de gheaţă. Alerga ca vân-
tul fără a simţi oboseală sau frig, ştiind în sinea ei că e stăpâna
acelei păduri pierdute în timp, şi totuşi o străină. Era mereu
iarnă aici. O iarnă binevoitoare, dar eternă şi asta o speria. Si-
luete sinistre o chemau dintre copaci, dar oricât de sinistre ar fi
fost, o linişteau. Şi totuşi aşteptau ceva de la ea. Aşa se întâm-
pla de fiecare dată. Şi fusese aici de prea multe ori. Atât că, de-
odată, auzi vocea micului Olaf dintre copaci:

-Vin! Wlf şi unchiul Geyser! Şi Derring Roşcovanul e cu
ei! Şi toţi ceilalţi! Cerys! Cerys! Trezeşte-te, Cap-de Sânge!

Cerys se trezi brusc şi îi luă câteva momente să se dez-
meticească. Adormise cu capul pe masă în odaia celui mai înalt
dintre turnurile de lemn care împrejmuiau Moragvilul. Îşi pe-
trecuse cea mai bună parte a ultimelor trei zile acolo, privind în
zare, aşteptând întoarcerea unchiului Geyser şi a lui Wlf. Erau
plecaţi de câteva luni bune, dar cu ultimele zvonuri, cum că pri-
nţul Leylunului în persoană se îndreptase către graniţă şi apoi
zvonul despre decapitarea acestuia, Cerys se astepta la o în-
toarcere iminentă, cât şi la vremuri tulburi. Neliniştea provo-
cată de visul în pădurea de gheaţă dispăru, făcându-i loc
emoţiei revederii cu unchiul care o crescuse de mică, cât şi unei
alte nelinişti. Geyser îi lăsase în grijă conducerea clanului Morag,
cât şi şleahtei baladurilor lui Wlf, misiune pe care nu era sigură
că ar fi îndeplinit-o prea bine. Toată lumea aştepta prea mult de
la ea, la cei 19 ani ai ei. De aceea, porecla Cap-de-Sânge i se
părea mai degrabă o batjocură. E drept, părul ei lung şi împletit
avea culoarea sângelui, iar ochii ei prindeau o nuanţă sângerie
atât la soare cât şi pe întuneric. Mulţi şuşoteau că asta se trăgea
din cauză ca mama ei ar fi fost vrăjitoare. Cerys n-o cunoscuse
niciodată, murise la naştere. Iar tatăl ei, imediat după. Tatăl ei,
Frywick, unul dintre cei mai mari războinici ai moragilor, despre
care se spunea că s-ar trage direct din zeiţa Fryja. Emoţionala şi
firava Cerys nu prea-i făcea cinste sângelui ei nobil.

Poarta de lemn a Moragvilului se deschise şi vreo 25
de călăreţi dădură năvală chiuind. Aveau bărbile îngheţate şi ve-
şmintele îngropate în zăpadă, dar altfel păreau foarte voioşi.
Geyser  descălecă primul şi o îmbrăţişă pe Cerys.

- Nepoată, ce bine să te văd! zise bătrânul zâmbind.
- Unchiule... răspunse Cerys într-un glas tremurat, abţi-

nându-se cu greu să nu-i dea lacrimile.
Wlf descălecă lângă cei doi şi făcu o scurtă plecăciune

din cap.
- Cerys. Mă bucur să te găsesc sănătoasă, zise el pe un

ton rece.
- Wlf... bâigui Cerys, nemaigăsindu-şi alte cuvinte.
Crescuseră împreună, Wlf şi cu ea, ca doi fraţi sau doi

veri, având în vedere că Malagh, tatăl lui Wlf, fusese prieten la

cataramă cu Geyser. Cerys încă îşi amintea de tânărul Wlf,
mereu zâmbitor şi pus pe glume. Mereu cu un cântec în glas. Îşi
amintea cum o învăţase să tragă cu arcul şi să mânuiască sabia,
neluând-o niciodată în derâdere pentru proasta ei îndemânare,
ca toţi ceilalţi. Dar de când cu profeţia, despre care nici unchiul
Geyser nu-i spusese mare lucru, Wlf se schimbase radical. De-
venise rece. Într-un fel, Cerys îl admira, ştiind că vrea doar să-şi
facă datoria, dar deseori îi era dor de vechiul ei prieten, aşa cum
era... cum rămase Derring Roşcovanul care tocmai se apropia şi
el şi făcu o plecăciune clătinându-se.

- Cap-de-Sânge dragă! Minunat să-ţi privesc divina faţă
din nou!

Cerys îl salută şi râse. Ştia că glumele lui nu erau rău in-
tenţionate. De cînd Wlf se răcise, doar cu el mai putea vorbi. Jo-
vial şi glumeţ tot timpul, atât că era un beţiv incurabil, care
tocmai luă o gură adâncă de mied şi se luă de după cap cu un in-
divid blond şi mărunt, care nu părea din părţile locului. Cei doi
se puseră pe un cântec şi Cerys zâmbi, doar ca zâmbetul să-i fie
şters şi înlocuit de un fior de gheţă la vederea celui de-al doilea
străin. Un bărbos imens, cu ochii reci şi goi şi cu o alură cel puţin
sinistră. Uneori, nu-şi explica cum, Cerys putea citi oamenii doar
privindu-i, iar în acest crâncen om colcăia ceva de-a dreptul ori-
bil. Nu înţelegea ce ar căuta cineva de teapa lui cu Wlf şi unchiul
Geyser, dar ce o speria mai rău era că nu înţelegea de ce nu-şi
putea dezlipi privirea de pe acest personaj macabru, ca şi cum
ceva o atrăgea către întunecimea percepută în adâncul lui.

- O să-l cunoşti mai târziu, şopti Geyser, apoi continuă
cu voce tare: Să cinăm! Şi n-aş zice nu la o ploscă două-trei de un
mied de-al nostru, nu poşirca aia de la sud. După care trebuie să
ne sfătuim, încheie grav bătrânul.  

***

Se înserase bine şi nu contenea să ningă peste Morag-
vil. Zăpezile se arătară mult mai repede şi mai abundente decât
în ultimii ani şi mulţi spuneau că ar fi semn rău. Cerys simţea le
fel, dar nu putea să-şi bată capul cu asta acum, la masa de lângă
focul mare din Sala Miedului, înconjurată de cei pe care îi ştia de
o viaţă. Geyser şi Wlf, Olaf cel Mare, micul Gun, care avea doi
metri, fraţii Kany şi Kelder, neînfricata Saxia şi bineînţeles Der-
ring Roşcovanul, care încă se înveselea la un corn de mied cu
străinul mărunt şi blond. În aşa atmosferă, nici măcar bărbosul
sinistru care şedea absent într-un colţ privind în gol, nu-i mai
dădea fiori, deşi nu se putea abţine să nu-i arunce câte o privire
fugară.

Geyser pocni cu cornul în masă şi se făcu linişte, deşi
Derring şi străinul mărunt mai chicotiră un moment. Apoi bătrâ-
nul îşi drese glasul, în timp ce Wlf se strâmbă.

- Copii ai lupului şi ai ursului! După cum unii deja ştiţi,

Gunnar Walder
Proză

Cap-de-Sânge
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mica noastră campanie de la sud a fost un succes. N-am racolat prea mulţi voluntari pe drum, oricum majoritatea din ei s-au
dus. Dintre noi s-a stins doar Dug Bubosul, zeii să-i ţină cornul, dar el, cum ştiţi, era deja pe moarte. Nu că nu era s-o păţim
toţi. Zvonurile pe care probabil le-aţi auzit sunt adevărate. Prinţul Marek de Leylun într-adevăr a năvălit peste graniţă şi a în-
ceput să ardă ferme şi sate, în căutarea noastră. Din vânători, am devenit hăituiţi. Până când marele prinţ, demonii să-i frigă
măruntaiele, şi-a găsit sfârşitul... datorită acestui... om, spuse bătrânul arătând către bărbosul sinistru. Apoi, după un scurt
răgaz, îşi ridică cornul şi intonă grav:

- Pentru Gravein-O-Mie-de-Morţi.
Toţi ridicară cornurile şi băură, în afară de Saxia şi Olaf cel Mare, care nu fuseseră cu Wlf la graniţă. Rămaseră în-

mărmuriţi pentru câteva momente, ba chiar, neînfricata Saxia părea chiar speriată, apoi urmând ritualul, băură şi ei. Cerys
era de-a dreptul terifiată, simţindu-şi inima bătându-i în tâmple. Gravein-O-Mie-de-Morţi. Când era mai mică avea coşmaruri
închipuite din atrocităţile pe care le-ar fi săvârşit infamul bandit. Avea reputaţia unui măcelar lipsit de orice emoţie, despre
care unii ziceau că ar fi venit din altă lume. Şi totuşi, îl omorâse pe prinţul Leylunului şi se alăturase cauzei lui Wlf. Poate po-
veştile despre el nu erau adevărate. Şi totuşi...Cerys închise ochii şi luă o gură adâncă de mied, mai să termine conţinutul cor-
nului, dându-şi dintr-o dată seama că se zbătea între atracţie şi repulsie.

-E lesne de înţeles, începu Wlf, că regele Beyrus va porni cu toată forţa încoace. Doar clanurile unite îi pot face faţă.
Nu doar să ne apărăm, ci să le punem odată capăt acestor cavaleri blestemaţi de peste mări şi să luăm înapoi ce-i al nostru.
Acum, cu clanul Gheară-Neagră avem lungi legături de prietenie, mai ales cu şeful Blavin, pe care tatăl meu îl vedea ca pe un
frate. Vom porni aşadar către Pădurea Gheroasă întâi. Cu restul clanurilor va fi mai greu, dar ne vom descurca cumva. Gra-
vein, prin simplul fapt că l-a ucis pe prinţ, ne va ajuta prin simpla lui prezenţă... şi a numelui. Va veni cu noi, alături de acest...
hoţ, continuă Wlf strâmbându-se, a cărui folos încă se lasă aşteptat. Vom pleca înainte să se crape de ziuă. Vă sugerez să nu
vă îmbătaţi prea tare. Nu ne aşteaptă vremuri vesele.

***

Cerys se plimba din nou prin pădurea de gheaţă, dar de data asta viscolea, iar creaturile dintre copaci scoateau nişte
sunete jalnice. Aşteptau din nou ceva de la ea, păreau s-o implore ceva, dar Cerys nu înţelegea ce. Pentru prima dată, îşi găsi
vocea şi le întrebă ce doresc, dar ele doar jeleau în continuare. Mai tare şi mai tare. Apoi brusc, dispărură toate, viscolul se
opri, iar în pădure se făcu o linişte de mormânt. Cerys se întoarse să-şi continue drumul, dar îşi găsi calea blocată de doi co-
paci veştejiţi, de crengile fiecăruia atârnând cîte un leş spânzurat: un cavaler în armură şi un harduunian. Apoi dintre copaci
apăru Gravein-O-Mie-de-Morţi, cu aceeaşi privire de gheaţă, sângele şiroiundu-i de pe secure. Cerys scoase un ţipăt şi se trezi
cu fruntea plină de sudoare. Geyser se îndreptă cu o lumânare către patul ei.

- E doar un vis, spuse încet bătrânul, e doar un vis, copilă. Mai dormi puţin, curând trebuie să plecăm, mai zise el, mân-
gâind-o pe spate. Cerys se culcă la loc şi adormi imediat. Nu mai visă pădurea de gheaţă, dar chiar înainte ca Geyser s-o tre-
zească de tot, în semi-somn, îl visă pe Gravein la marginea patului ei, mângâindu-i părul de sânge.

Fragment din romanul Regatul barbarilor inimoși, 
în curs de apariţie la Ed. Cartea Româneasă
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PERSONAJELE:
Zicu Gândacă
Sonia Gândacă 
Suli Cădea
Miluţă Omidă (vecin)
Muna Omidă (vecină)
Poliţistul
Vocea Zidarului
Vocea Calfei
Vocile unor vizitatori
Vizitatori

Scena 1 (Zicu și Sonia)

Interior ”mic-burghez”. Dormitor cu pat mare în fund, dulap în
dreapta și o masă cu scaune în stânga.
ZICU (Stând călare pe-un scaun, la tuns, în faţa unei oglinzi de
masă. Frizerul, Sonia. Deranjat peste măsură, de lovituri în zid.):
Așa nu se mai poate...
SONIA (Îl tunde pe Zicu, la marea artă, cu foarfeca și pieptenele.):
Nu te mai mișca, Zicule. Într-adevăr, acum, după Revoluţie, mul-
tora li s-a urcat domnia la cap...
ZICU: Ce să mai zic, Soni? Oameni de nimic...
SONIA: Care ”ţi se ăsta” în cap când vor ei. Ok?
ZICU (Tot mai nervos.): Nu sunt ei de vină, Soni. De vină e cine le
acceptă toate mofturile astea de...de...mo-co-fani...
SONIA: Adică noi... De fapt, noi suntem de vină. Foarte bine. Dar
de ce mă rog, nu ieși, bărbate, și tu, la interval și să-i spui veci-
nului: ”Măi omule, până aici. Ăsta-i zidul meu și cu asta, basta...” 

ZICU (Iritat.): Nevastă, te rog nu mai turna și tu benzină pe foc.
Vezi de urechea aia. Încă mai am nevoie de ea...

SONIA: Dacă vrei să mai ai ureche, te rog, nu te mai mișca
deloc... Și zici că eu torn benzină, Zicule?...

ZICU: Da. Știi foarte bine că l-am întrebat pe ăsta: ”Măi omule,
dumneata câte ziduri crezi că are o cameră?” Și el a zis fain-fru-
mos: ”Patru”. Și i-am zis eu atunci: ”Și camera pe care abia ai

construit-o lângă casa mea, câte ziduri are?” Și el a zis: ”Patru”.
Atunci m-am enervat și i-am spus: ”Care patru, măi omule, că
unul din ziduri e al meu?” 

SONIA: Și el ce-a zis?

ZICU: ”S-o crezi tu”.

SONIA: Așa a zis, ”tu”?

ZICU: Da. Așa mi se adresează, mai nou, cu ”tu”, nu cu dumnea-
voastră ca înainte de ’90. Că acum e democraţie, nu?
SONIA: Nesimţitu’ dracului...
ZICU (Fornăie cu nările umflate strângând puternic din pumni.): Îi
arăt eu nesimţire...
SONIA: Cum i-arăţi?
ZICU: Cum să-i arăt? Simplu: Îl dau în judecată...
SONIA: Hm! Pentru asta îţi trebuie martori, băiatu’...
ZICU: Ce martori?
SONIA: Adică cineva care să audă pe viu ce zgomote vin de din-
colo de zid și la ce ore din noapte vin... Vezi că înregistrarea pe
telefon, în instanţă, la o adică, e simplă apă de ploaie...Îţi mai
ajustez perciunii ăștia sau îi las așa?

ZICU: Lasă-i așa. Soni, am și înregistrările pregătite gata. Cea cu
loviturile de ciocan, cea cu flexul, cea cu manelele, cea cu be-
hăiturile, cea cu râgâielile și cea cu râsetele alea deșănţate...

SONIA: Și ce-a zis necioplitul în legătură cu camera, că de ce a
făcut el camera aici și nu a făcut-o dincolo de curte, unde le are
pe celelalte două?

ZICU: Baie. N-auzi, dragă, că taie acum șliţuri în zid, ca să bage
ţevăraia băii și să pună apoi, faianţa și gresia? Pune gresie, fi-
xează sifoane, trage găuri în beton, îngroapă în zid reţeaua de
curent electric, etc...

SONIA: Are bani băiatu’...

ZICU: Păi nu fac amândoi Germania și vin acasă, aici, în oraș,
numai așa, de flori de cuc, ca să nu piardă ajutorul ăla, social?
Mi-ze-ra-bi-lii!

SONIA: Și la cine te-ai gândit de martor? Mai scurtez la spate?

Dramaturgie

Nicolae Suciu
Gaura din zid
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ZICU: La cine. La Suli. La Suli m-am gândit...Mai scurtează...

SONIA: La Suli Cădea? Crezi că va accepta domnul Cădea una ca
asta?

ZICU (Întorcând capul și privind-o atent.): Hm! Eu câte n-am făcut
pentru el? Amintește-ţi...Păi n-a vrut să-l dea fosta nevastă-n
gât?...

SONIA: Și mai ţine minte?

ZICU: Dacă nu ţine, mai ungem și noi ici-colo, câte o rotiţă de
memorie, nevastă, cu câte un pahar de...

SONIA: Taci! (Pauză de câteva secude.) Ai auzit?

ZICU: Ce să aud?

SONIA: Parcă ar respira cineva undeva aici, în casă, nu știu
unde...

ZICU: Ţi se pare, Soni...

SONIA (Piparcă.): Unei femei întotdeauna i se pare, nu?

ZICU: Cine poate respira aici, fără să fie văzut? Vecinul sau ve-
cina...Numai ei...

SONIA: Sunt plecaţi, Zicu.

ZICU (Firmituri.): Bine, Soni. Atunci ce să mai zic? Or fi fantome
care trebuie și ele să respire, nu?

SONIA: Hai, că întârziem. Până ne spălăm, până ne-mbrăcăm,
până bem cafeaua...(Ies.)

Scena 2 (Aceiași și Suli)

În living. O mescioară, un colţar și două fotolii. Cei doi prieteni,
Zicu și Suli, joacă table.

ZICU: 6-3...

SULI: 5-2. Văd că deocamdată, nu e nicio mișcare dincolo...

ZICU: Pe la 9-10. Ce-ţi închipui? Când ţi-e lumea mai dragă. 4-3...
Așa zgomote și zbierături se aud, de nu poţi să faci nimic. Ca la
casa de nebuni, măi omule. Noi, nu tu televizor, noi, nu tu dor-
mit. Nimic, nimic, nimic, înţelegi?...

SULI: 5-2. Las’că le venim noi de hac...

ZICU: Și culmea! Aseară, după ce-ai plecat tu, cam pe la ora asta,
parcă au știut...6-3...

SULI: Și-au dat-o petic?

SONIA: Și încă cum...

SULI: Mai dă-i dracului!

SONIA: Când îţi spun...

SULI: Și ce-i de făcut?

ZICU: Nu știu...

SONIA: Să vorbim cu nevastă-ta, ca să dormi la noi, o noapte...

SULI: Nu-i mare scofală. Important e ca vecinii să facă zgomote
cât sunt eu aici și noi să auzim...

SONIA: Am eu o idee cât o sută...

SULI: Zi.

SONIA: Să rămână între noi: tu ai dormit deja aici și la ora H, tot
la ora H ai auzit deja cutare zgomote infernale și...

SULI: Nu înţeleg...

ZICU: Ea vrea să spună că să zicem că tu ai dormit aici și că să
zicem că tu ai auzit...

SULI: Unde să zicem?

ZICU: În faţa Curţii...

SULI: Adică să minţim?

SONIA: Păi nu-i chiar minciună. E o înţelegere, nu?

SULI: Adică voi vreţi ca eu să mint în faţa Curţii? După ce am
jurat cu mâna pe ...

ZICU: Câţi dintre cei care jură cu mâna pe, nu mint?

SULI: Asta nu mă privește pe mine...

SONIA: Cine știe că nu-i adevărat?

SULI: Noi.

ZICU: Numai noi, altcineva nu...

SULI: Și nu e suficient?

ZICU: Bine, Suli. Atunci va trebui să ducem tratative cu Camelia,
să te lase să dormi la noi o noapte. Doar n-o fi foc...

SULI: Mă rog. Dacă voi credeţi că se poate rezolva ceva, așa...(Se
uită la ceas.) Hai, că am întârziat.

ZICU: Și noi cred c-am întârziat la sală. Soni! Pregătește-te de
plecare. Cum de ce? E aproape cinci.
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Scena 3 (Aceiași)

Seara următoare. În dormitor.

SULI: Cum a fost aseară după ce-am plecat?

ZICU: Ne-au făcut zob, Suli...

SULI: Pe la cât?

ZICU: Pe la unșpe...

SONIA: Ziceai că se joacă Ucigă-l -Crucea fotbal american...

ZICU: Ce-a zis Camelia? E de acord?

SULI: Mai încape vorbă? Mi-am și adus pijamaua și toate tre-
bușoarele cu mine, ca mâine să plec de aici la servici. Dă Soni un
mic dejun copios și-o cafeluţă ca la mama acasă și mai vorbim...

ZICU: Ce mă bucur!

SONIA: Problema cea mai spinoasă e că noi avem în toată casa
numai un singur pat, ce-i drept, încăpător... 

SULI: Da. Dorm eu pe dușumea...

ZICU: Ce vorbești, băiete? Noi suntem gazdele...

SULI: Nu. Las-o pe Sonia să doarmă comod în pat și noi dormim
aici pe mochetă. Va fi excelent.

ZICU: Nu așa. M-am gândit la o variantă foarte convenabilă.
Unul dintre noi doarme la perete, altul la margine și Soni între
noi doi.

SONIA: Cum o să mă culc între doi bărbaţi? Ete-te...

ZICU: Doar suntem oameni bătrâni și nu ne mai stă capul numai
la prostii, Soni...

SONIA: Cu condiţia să vă ţineţi mâinile acasă, da?

SULI (Hazos.): Cele trei mâini și picioarele, nu?

SONIA: Nu înţeleg. Care e a treia mână?

SULI (Lui Zicu.): Ce mai bărbat ești, măi Zicule? N-ai învăţat-o pe
nevastă-ta ce înseamnă ”mâna sexuală”?

ZICU: Ha-ha! Nevastă, te blindezi bine, cu chiloţi de tablă și
atunci voi dormi liniștit...

SONIA: Câinii care latră, nu mușcă...

SULI: Glumim...

ZICU: Hă-hă! Ne mai descreţim frunţile...

SONIA: Numai că toţi vom dormi pe aceeași parte și, când se în-
toarce unul de pe dreapta, ne întoarcem cu toţii pe dreapta.
Când se-ntoarce unul pe stânga, la fel facem toţi. Ne întoartcem
pe stânga. Pe spate n-are voie nimeni să doarmă, e clar? Stând
pe spate nu vom încăpea. Cine doarme la perete?

SULI: Dăm cu banul. Cine câștigă Pajura doarme la margine.

ZICU: Ok.

SONIA: Aruncă, Suli, banul. Tu ce alegi?

SULI : Pajura. 

ZICU(Aruncă banul și-l prinde.): Pajura. Ai câștigat.

SULI: Și dacă noi dormim buștean și n-auzim zgomotele de din-
colo?

SONIA: Eu, una, dorm iepurește. Vă asigur. Și vă trezesc.

SULI: Gata. Pe cai...

ZICU: Ca să nu ne plictisim, până revin vecinii acasă, va zice fie-
care câte o poantă veche. Cât mai veche. Câte o poantă - ghici-
toare...

SONIA: N-o să-mi vină inspiraţia așa, rapid...

SULI: Câte un banc...

ZICU: Cu perdea...

SONIA: Cine începe primul?

ZICU: Cel mai tânăr.

SULI: Eu zic una și bună: femeile să aibă prioritate, ca-ntot-
deuna.

ZICU: Ok.

SONIA: Stai să mă gândesc. Uite, intru eu prima în baie și poate
că acolo, îmi vine inspiraţia. (Iese. După aceea, ies pe rând și cei-
lalţi doi. Se așază, mai apoi, cu toţii în pat și lasă aprinsă o lumină
slabă.) Atenţiune! Începe prima poveste: Un om stătea la o mar-
gine de sat, cu o vacă păscând. Trece pe-acolo un nevoiaș și-l în-
treabă: ”Om bun, cercul acela mare de pe cer e soarele sau
luna?” Ţăranul buimac, îi răspunde: ”Nu știu, că nu-s de-aici.”
(Cei doi bărbaţi se scutură de râs.)

SULI: Bună poantă. Și subtilă...

ZICU: Acum e rândul tău, Suli.

SULI: Tot așa, într-o zi de vară, când un bărbat și o femeie se
aflau la prașilă, trece un călător pe-acolo și le dă bineţe: ”Bună
ziua, omule bun și muiere frumoasă! Mai puteţi?” Atunci femeia
îi răspunde: ”Noi nu suntem om și muiere, că mama acestui om
e soacra mamei mele”. Ghicitoare: în ce grad de rudenie se aflau
cei doi?



1 / 2018 45

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

ZICU: Noră și socru.

SONIA: Fraţi.

SULI: Nu. N-aţi ghicit. Răspuns: Tata și fata.

SONIA: Ia să vedem, Zicule, tu ce ne spui?

ZICU: Ghici ghicitoarea mea: În perete se află o gaură...

SULI: De care? Mare sau mică?

ZICU: Așa și așa. Din ea curge sânge. Întrebare: ce fel de gaură
e?

SONIA: Ţi-am zis să nu mai etalezi bancuri de prost gust. Hai să
fim seroși. Parcă ziceai că vom spune bancuri cu perdea, nu?

SULI: E o prostie gaura aia?

ZICU: Nici vorbă.

SULI: Pe cuvântul tău?

ZICU: Pe cuvântul meu.

SULI: Nu-mi dau seama.

ZICU: Soni?

SONIA: Dacă-i vorba de găuri, eu mă retrag din competiţie.

ZICU: Răspuns: Un ceas cu cuc tuberculos.

SONIA: Dizgraţios.

SULI: Destul de inteligent...

SONIA: Noapte bună, copii!

ZICU și SULI (În cor.): Noapte bună, mami!

2

Scena 4 (Zicu și Sonia.)

În dormitor. Toate obiectele sunt acoperite cu nailon, inclusiv
dulapul. Zicu se apropie de finalul lucrărilor de confecţionare a
unei găuri, în peretele din fund. Aranjează cărămizile rezultate,
într-un teanc, pe masă și începe să adune cartoanele cu moloz
de lângă zid. Se aude ușa de la intrare. Pe neașteptate apare în
scenă, Sonia.

SONIA (Cu mâinile în șolduri.): Ce se-ntâmplă aici?

ZICU (Păpăradă.): Ce vezi...

SONIA: Văd, sigur că văd. Văd că ai înnebunit...

ZICU: Am făcut ce am promis. Am zis că să fiu al dracului dacă
nu fac o gaură-n zid și iată, am făcut, că doar e zidul meu, nu?

SONIA: Și nu te-ai putut gândi la repercursiuni?

ZICU: Soni, e doar o gaură...în zid...

SONIA: Și molozul? Uite ce-i pe pat, măi deșteptule, și pe masă...

ZICU: Le-am acoperit...

SONIA: Vax. Tu nu vezi, omule, că nu mai poţi respira de praf?

ZICU: Îl deretic eu...

SONIA: Mai bine mai așteptai o noapte. Poate renunţau ăștia la
zgomotele alea infernale...

ZICU: Nu tu parcă erai aia care tot ziceai că nu poţi să dormi?

SONIA: Și gaura?

ZICU: Păi nu ţi-am spus în mai multe rânduri, că voi face o gaură
în zid, că-i zidul meu și fac ceea ce vreau eu să fac cu el și tu zi-
ceai ”bine, bine”. Și iară, tot așa, ziceam că fac o gaură-n zid și tu
iar răspundeai ”bine, bine”?

SONIA: Ziceam ”bine, bine”, ca și cum aș fi spus ”La Paștele cai-
lor!”, negândindu-mă că tu chiar nu mai știi într-o bună zi, să
glumești...

ZICU (Își frânge mâinile.): Înnebneam, Soni. Crede-mă că înne-
buneam. Ajungeam la nebuni...

SONIA: Și nu ţi-e teamă că, acum, în situaţia asta, chiar vei
ajunge la nebuni?

ZICU: Eu? Cum o să ajung la nebuni? Am totuși o motivaţie, nu?

SONIA: Și când se va reîntoarce familia Omidă din Germania, și
va constata ce-ai făcut, crezi cumva că va tăcea?

ZICU: Tocmai asta și vreau, să nu tacă.....

SONIA: Ei, află că nu va tăcea și că ne va purta prin tribunale.

ZICU: Știu și eu că ăsta, chiar dacă-l dai în judecată și să zicem
că-l câștigi, face nebunu’ recurs, după recurs și tot te termină. Și,
la urma urmei, i-am promis că fac o găuroaie în perete, ca să-l
determin să renunţe definitiv la baie?

SONIA (Prăpastie.): Și-acum ce faci cu gaura asta?

ZICU (Pisc.): Cum ce fac?

SONIA: Așa bine: ce faci cu gaura? Nu ţi-am spus adineauri că
tâmpitu’ ăsta e în stare să te dea el pe tine, în judecată...

ZICU: Cum să mă dea el pe mine în judecată?
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SONIA: Așa bine: Va zice că ai făcut o gaură-n zid, ca să-l stre-
sezi și deci să-i scurtezi viaţa...

ZICU: Pe dracu’.

SONIA: Păi, mai poate omu’ acum să folosească baia? Mai poate
nevastă-sa, sfătoasa aia, că și curu-i grăiește, să se spele lini-
ștită, ca toate doamnele, prin toate colţișoarele intime ale tru-
pului?

ZICU (Brici.): Dar pe mine nu mă-ntreabă nimeni dacă eu mai pot
dormi? Nu mă-ntreabă nimeni dacă eu mai pot să visez noap-
tea? Nu mă-ntreabă nimeni dacă eu mai pot să-mi îmbrăţișez
nevasta noaptea? 

SONIA (Cocolino.): Păi, de pe partea îmbrăţișărilor tale, puteam
dormi și cu trei găuri în zid, nu cu una...

ZICU: Vezi cum bagi pe dracu’-n mine, Soni?

SONIA: Te-am tuns cu mâna mea. Eu sunt Dalila. Adică Femeia.
Așa că sunt singura care am voie să bag și pe dracu’-n soţul meu
drag.

ZICU (Din nou brici.): Dar nu mă-ntreabă nimeni dacă eu mai pot
să mănânc. Și să...să...

SONIA (Cocolino.): Ai dreptate. Totuși cred că era mai bine fără
gaură...

ZICU: Așa sunteţi voi, femeile, măi femeie. Când noi, bărbaţii
voștri, vrem cu gaură, voi vreţi fără gaură și viceversa: când noi
vrem fără gaură, voi vreţi cu gaură. Culmea culmilor, domnule!
Dacă eu, Zicu Gândacă, n-aș fi confecţionat gaura, ziceai că ”de
ce n-ai confecţionat, măi omule, o gaură și că toţi bărbaţii con-
fecţionează găuri, numai tu nu ești în stare de asta”.

SONIA: Nu ziceam...

ZICU: Păi n-ai zis când ai zis ”să-mi bag picioarele de nu trântesc,
bărbate, o gaură în peretele ăsta” și te-ai apucat să înjuri ca bir-
jarii?

SONIA (Rântaș scrum.): Ce-am zis, măi Zicule?

ZICU: Chiar așa tolomacă ești de nu mai ţii minte ce-ai zis?

SONIA (Explozie de bozie.): Nu mă face tolomacă, te rog...Până
aici, dacă nu vrei să te părăsesc...

ZICU: Păi n-ai zis că așa faci?

SONIA: Oi fi zis cu gura moartă, ca și atunci când am ales casa
asta de la stat...

ZICU: De ce să fi vorbit atunci cu gura moartă, femeie bună,
când, de fericită ce-ai fost că aveai un soţ cu pile pe la partid,
adică eu, cum n-aveau multe femei, nu mai puteai de fericită?
Altfel cum puteai tu să te muţi, ca o doamnă ce erai, în casă să-
sească?

SONIA: Iar mă pisezi cu chestii dintr-astea? Mi le-ai zis de zeci și
sute de ori...

ZICU: De zeci și sute? De mii de ori ţi le voi zice de-acum încolo,
așa să știi. Prindeai tu casă din asta, Soni?

SONIA: Nu prindeam nici casă din asta, dar nici vecini din ăștia
nu prindeam...

ZICU: Măi femeie bună, știi bine că imobilele astea fuseseră
atunci ale unui singur proprietar care, de bucurie că cei de la
primăria de-atunci, adică noi, i-am dat drumul să meargă defi-
nitiv în Germania, a fost în stare să dea la stat și cinci case, nu
una. Și sasu’ le-a construit așa cum a vrut el, negândindu-se că,
în viitorul cel mai apropiat, vor locui aici două familii foarte di-
ferite și că între ele va exista numai un singur zid despărţitor, ca
o mască. Ca o cortină, înţelegi? Iar lui, lui Omidă, nesimţit cum
e, nu i-a trecut prin cap că, chiar și fără o gaură ca asta, un băr-
bat n-are cum să doarmă liniștit aici în pat, atâta timp cât o
aude dincolo de ”cortină”, pe doamna vecină Omidă, cum se lă-
făie sub jetul de apă și cum se freacă a pagubă peste tot și cum
cântă de plăcere când se freacă a pagubă peste tot...

SONIA: Ha-ha-ha! Ce romantic!

ZICU: Da. Romantic. Dacă-i spui cuiva că între familiile Gândacă
și Omidă se află numai un singur zid ca o cortină, rămâne paf...

SONIA: Ha-ha-ha! Zid pe care unul dintre locatari l-a găurit, fără
să întrebe pe nimeni nimic și fără să se gândească în căpușorul
ăla, al lui, că gaura asta îi va schimba și lui, radical viaţa.

ZICU (Cameleon.): Locatarul ăla fiind cine?

SONIA: Locatarul ăla fiind chiar tu.

ZICU (Tot mai teatral.): Soni dragă, ţine minte: acela, adică eu,
am făcut gaura în zidul ăsta, ca să îl învăţ minte pe frânarul ăsta
de Omidă, că nu vieţuiește chiar în fundul fundului junglei vie-
ţii ăsteia...

SONIA: Cum să-l înveţi minte că nu vieţuiește chiar în fundul
fundului junglei vieţii ăsteia când, după cum vezi, nici nu-i acasă.

ZICU: Nu-i acasă?

SONIA: Ai mai auzit tu, de ieri, de pe vremea asta, vreo mișcare?

ZICU: Nu. De dinainte de a dormi Suli la noi...

SONIA: Vas’că de alaltăieri. Mai bine...

ZICU: De ieri. Că alaltăieri am mai auzit ceva...

SONIA: Păi eu ce zic? Să nu fi plecat amândoi, iarăși la lucru în
străinătate...

ZICU: Nu cred.

SONIA: Ai să vezi că n-o să mai dai cu ochii de ei cel puţin o lună
de-acum încolo.
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ZICU: Să știi că eu sunt primul care nu mă supăr că nu-i văd...

SONIA: Nu te superi că nu-i vezi, dar nici nu vei putea dormi cu
găuroiul ăsta în perete, așa să știi.

ZICU: Cum să nu poţi dormi?

SONIA: Păi mai e asta camera noastră de odinioară, Zicule? Se
mai poate numi dormitor? Mai poţi tu să-mi șoptești câte și mai
câte, ca pe vremea când peretele n-avea gaură?

ZICU: De ce nu?

SONIA: Ha-ha-ha! Dormitor cu gaură! Strașnic dormitor, n-am
ce spune! (Maimuţărindu-se, citează din cap.) ”Doamnelor și dom-
nilor! Cumpăraţi dormitor cu gaură! În rate și la preţ de rahat!”

ZICU: La modă, nu?

SONIA: La modă pe dracu’...

ZICU: De unde nu știi totuși, că se va putea lansa o modă de dor-
mitor cu gaură?

SONIA: Măi bărbate, orice lucru nou apărut în dormitorul unui
cuplu nu-i a bună...

ZICU: Ce chestie. ”Nu-i a buuună”! Dar de ce mă rog, nu-i a bună?

SONIA: Stingherește...

ZICU: Stingherește pe dracu’.

SONIA: Spune, poţi iubi dacă ești stingherit?

ZICU: Nu, dar...

SONIA (Grav.): Acum, fără glumă. Să știi că pe mine una, chiar
mă deranjează foarte tare gaura asta. Mă deranjează la cap, pri-
cepi?

ZICU (În continuare a glumă.): Ne vom muta invers. Cu picioarele
spre gaură și cu capul spre...

SONIA: Eu sunt sătulă și de găuri și de glume proaste cu
găuri...Mă stresează!

ZICU: Te stresează numai de când a apărut cuvântul ăsta, ”a
stresa”, în limba română. Înainte, când nu se știa ce e aia ”a
stresa”, nu erai nici tu stresată. Și nu stresa pe nimeni, pentru că
nu li se chiar urcase domnia la cap... 

Se aude soneria de la intrare.

SONIA (Ca arsă.): Cine-o fi?

ZICU (Brânză.): Cine-o fi...

SONIA: Iar începi? Hai, pune mâna să astupăm gaura asta. Re-
pede, repede...

ZICU: Cum să astupăm gaura asta?

SONIA: Păi așa cum se astupă o gaură. Cu mâinile, Zicule! Ia ha-
latele din baie și...Hai, că eu adun nailonele de pe mobilă. Mai
repede. Hai, că nu poţi ţine omul afară, o veșnicie...

ZICU: Vezi cine-i...

SONIA: Imediat! Du toate nailonele astea în baie. Mai repede,
Zicule. (Iese.)

VOCEA SONIEI: O! Uite cine-a venit!

VOCEA LUI SULI: Ce mai făceau porumbeii, dragii de ei? V-am
deranjat cumva ora de dragoste, porumbeilor?

VOCEA SONIEI: Termină cu enormităţile astea, Sulico, și poftește
înăuntru... 

VOCEA LUI SULI: Totuși, totuși...

VOCEA SONIEI: Vorbești prostii. Cui îi mai arde și de dragoste?

3

Scena 5 (Zicu, Sonia și Suli.)

SULI: Salut, bătrâne. Ce faceţi? A! Vă pregătiţi de zugrăvit...

SONIA (Lapte-n foc.): Nici vorbă. Noi avem deocamdată treabă cu
găurileee...

SULI: Găuri?

ZICU: Avem o singură gaură aici în zid și atâta caz mai facem...

SULI: Dar ce s-a-ntâmplat? A căzut cumva peretele?

SONIA: Nu, dragă. Zicu s-a supărat pe zidul lui și i-a tras o gaură
de toată frumuseţea. Așa cum face omul când nu mai poate de
bine. 

SULI: Da. E destul de mare gaura...

SONIA: Păi da. Ca să le demonstreze vecinilor, alţi tolomaci cu
rulmenţi gripaţi aici, că e zidul lui, proprietate privată.

SULI: Și?

SONIA: Cum și? 

ZICU: Asta-i situaţia...

SULI: Văd că aţi și camuflat-o.

SONIA: Tu ai mai putea dormi aici ca-ntr-un hangar?

ZICU: Ce era să facem?
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SULI: Și veţi sta așa până vine Omidă?

SONIA: Stă mama dracului așa...

SULI: Și-atunci?

SONIA: O astupăm.

ZICU: Om astupa-o...

SULI: Zicule, îmi spui când te apuci și vin și te ajut.

SONIA: De data asta, chem meseriași, ca să facă lucru de treabă.

ZICU: Bine, dar dincolo de zid?

SULI: Ce e dincolo?

ZICU: Pot eu repara dincolo de zid, la vecinul Omidă, dacă el nu-
i acasă?

SONIA: Și-atunci?

ZICU: Păi vezi? Eu zic să stăm așa până vin ei, Omizile...

SONIA: Chiar că ai înnebunit. Zău așa...

În acel moment, din zid, se aud câteva respiraţii alerte și mai
apoi, timp de aproximativ 20 de secunde, gemete profunde.

SULI (Blocat.): Ce-a fost asta?

SONIA: Frigiderul...

SULI: Dar parcă frigiderul îl aveţi dincolo, în bucătărie, nu?

ZICU: Da.

SULI: Din zid vine. Formidabil! Nu-mi vine să cred...

SONIA: Înainte de a veni tu, a mai gemut încă o dată.

ZICU: Zici că ar fi o femeie care...

SULI (Transfigurat.): Așa e. Sunt ca gemetele unei femei care a
ajuns în sfârșit, la orgasm...

SONIA: Suli, te rog. Aveţi de faţă și o femeie...

SULI: Persoanele de faţă se exclud. Și femeile. Nu, pe bune...Să
știţi că acesta e un miracol.

SONIA: Care-i miracolul? Că Zicu a tras o gaură-n zid?

SULI: Pe bune. Unde mai găsiţi voi o treabă ca asta, să scoată
peretele astfel de gemete? Nu, nu, nu. E inexplicabil. Totuși am
o întrebare: înainte de a face gaura, aţi mai auzit astfel de ge-
mete?

SONIA: Așa, foarte rar, numai o respiraţie grea.

ZICU: Ca și cum cineva ar săpa o groapă și ar icni obosit...

SULI: Hai să fiu nebun! Ce fericire pe capul vostru!

SONIA: Fericire? Poate ce nenorocire vrei să zici...

ZICU: Lasă. Nimeni nu-i prăpăstios ca tine.

SULI: Câţi n-ar da bani grei să aibă în casă, nu o gaură care
geme. Să aibă măcar un scaun vorbitor, măcar o masă care of-
tează, un dulap care vorbește, o chuvetă care râde...

SONIA: Ce prostii tot îndrugi tu acolo?

SULI: Eu vorbesc foarte serios. Vă trebuie acum un dram de in-
spiraţie și repede vă faceţi peste noapte boieri.

SONIA: Să ne târâm prin judecăţi. Asta numești tu ”boierie”, nu?

ZICU: Zidul e al meu și gaura tot a mea. Fac ce vreau eu cu ele...

SULI: Mai întâi doi-trei vizitatori și, dacă gaura prezintă interes,
repede deschideţi și-un brend.

SONIA: Asta îmi mai trebuie, brenduri și vizitatori...

SULI: Nu, nu. Ai să vezi cum reacţionează lumea.

SONIA: Și tu crezi că gaura asta va geme așa, la comandă, când
vrea X sau Y?

ZICU: Geme și ea ca omul, când îi vine...

SULI: După ce-aţi deschis odată brendul, cu acte în regulă, apoi
să vedeţi bani...

SONIA: Până atunci numai bine, o astupăm...

ZICU: Astupăm pe naiba...

SONIA: Eu o astup, așa să știi. Decât să mai stau așa...Știi ce? Nu
mai pot și basta.

SULI: Știţi de ce am venit?

SONIA: Dacă ne spui...

SULI: S-o luăm pe Camelia și să mergem într-o plimbare până la
lacuri. Ce ziceţi?

SONIA (Lui Zicu.): Mergem?

ZICU: Și cu aranjatul cum rămâne?

SONIA: Când ne întoarcem. (Ies.)

Scena 6 (Zicu, Sonia și Suli)

După câteva zile. În living.
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ZICU: Salut, Suli. Ce vânt te-aduce pe-aici?

SULI: Am venit să vă spun că tot mai mult dicută lumea în oraș,
despre povestea cu gaura voastră.

SONIA: Lumea? De unde și până unde știe lumea? În afară de
noi trei cine naiba mai știe?

SULI: E-hei! Lumea ce nu știe?

ZICU:Vă spun eu de unde știe. Zilele trecute m-am trezit aici cu
doi cetăţeni. Doi coșari care voiau să controleze coșurile sobe-
lor. Unul se urcase, imediat ce am acceptat, în pod, să verifice și
celălalt, căutând o masă, s-a așezat aici să scrie. Și să vezi fază.
Cât ce-a coborât colegul din pod, înainte să-și ia rămas bun de
la mine, numai bine se auziră gemetele...

SULI: Din zid?

ZICU: Da. Din zid.

SULI: Și cum au reacţionat coșarii?

ZICU: Au rămas cu gurile căscate. Unul dintre ei a și zis că n-a
mai văzut asemenea minuni.

SONIA: Așa de tolomac era de nu știa că orice ”minune” nu se
vede, ci se aude?

ZICU: În faţa ta toţi sunt tolomaci, numai tu ești deșteaptă.
Bravo!

SONIA: Eu cred că chestia asta cu coșerii e tot o invenţie de-a
ta, ca să mă îndupleci pe mine, să las gaura deschisă...

SULI: Măcar câteva zile s-o lăsaţi așa...

SONIA: Ferească sfântul!

ZICU (În particular.): Știu că am intrat într-un mare semi-rahat...

SULI: Nu cred. Trebuie să profiţi, Zicule, de gaura asta, așa cum
am mai zis, și să-ţi faci un brend cu care să dai lovitura și care să-
ţi aducă bani căcălău, nu altceva.

SONIA (Intrând.): Și ce te face să crezi asta?

SULI: În oraș circulă tot felul de zvonuri. Cum că voi deja aţi pri-
mit pe șestache, vizitatori nerăbdători de a pipăi gaura care
geme...

SONIA: Ce vizitatori?

ZICU: Care șestache?

SULI: Adică pe sub ascuns...

SONIA: Ce tot îndrugi tu acolo, Suli? Și, mă rog, cine să zvo-
nească toată povestea cu gaura, decât numai unul dintre noi
trei?

SULI: Uite care-i treaba. Lumea e nerăbdătoare să vadă gaura
voastră. Unii chiar cred că ar putea prinde și clipe mai gene-
roase, în care să audă gemetele găurii. Mai ales bărbaţii...

SONIA: Povești de adormit copiii. Deja gaura va fi urgent astu-
pată, dacă nu de Zicu, de subsemnata și cu asta basta.

SULI: Și vrei tu să dai cu piciorul într-o ocazie ca asta? E vorba de
o afacere...

SONIA: Afacere care trece și prin baia vecinilor?...

SULI: Ei sunt plecaţi...

ZICU: Dar într-o bună zi, se vor întoarce și...

SONIA: Și ne dau în judecată pentru confecţionarea găurii, iar
dacă vor fi de acord cu gaura, că o aud și ei gemând, vor cere să
fie părtași la afacere.

SULI: Mă rog, le veţi astupa și lor, gura, cu ceva bani, dar oricum,
ceva nesemnificativ. Până atunci, adică până vin ei, voi trebuie
să parcurgeţi niște pași. Să aduceţi mai întâi televiziunile care
transmit la ore de vârf, toate nimicurile. Dar nici televiziunile nu
vin așa, pe nimic. Să zicem că le daţi și lor o mie de euro. Să
zicem. Dar e o investiţie, nu? Veţi câștiga zeci și sute de mii de
euro.

SONIA: Oprește-te...

SULI: Apoi va trebui să înscrieţi afacerea la Primărie, să aveţi
toate aprobările la fix și fixaţi o taxă de intrare, după care... 

ZICU: Da. Trebuie aprobări de la mediu, de la gaz, de la electrica,
de la pompieri...

SONIA: De la Patriarhie nu trebuie?

ZICU: Ce-ar avea de-a face Patriarhia în afacerea asta?

SONIA: Întreb și eu așa. N-am chef să se repete faza cu Ioana
d’Arc...

SULI: Adică?

SONIA: Păi n-a ars-o Inchiziţia, pe rug, pentru că viziunea ei nu
fusese avizată de Roma? Adică în acea vreme, puteai vorbi cu
îngerul Domnului numai dacă papalitatea era de acord...

ZICU: Aici n-are treabă biserica. Asta-i o minune laică. Se poate
dovedi știinţific cine și cum a început să miște cărămizile una
paste alta, de când am făcut gaura și mișcarea lor a produs acel
geamăt. Asta e explicaţia pe care aș da-o eu...

SONIA: Ţi-am spus, bărbate, astupă gaura aia și basta, că mai
ajungem și la balamuc.

SULI: N-ajungeţi la balamuc, Sonia. Ajungeţi în Cartea Reorduri-
lor!
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ZICU: La una ca asta nu m-am gândit.

SONIA: Vezi-ţi de treabă, Zicule.

SULI: Vă daţi seama ce-ar fi să citească cineva în Cartea Recor-
durilor, un titlu magic cum e: ”Gaura familiei Gândacă” sau
”Gaura doamnei Gândacă”.

ZICU: Primul da, merge, pentru că e și gaura mea. Că dacă zici
”Gaura doamnei Gândacă”, eu nu apar în titlu. Or eu sunt, dom-
nule, cel care a făcut gaura. Practic aceasta e gaura mea, nu?

SONIA: Cum gaura ta, măi omule?

ZICU: Uite așa, simplu: „Gaura domnului Gândacă”

SULI: Și cine ar mai fi tentat să vină și să pipăie gaura unui băr-
bat?

ZICU: Adică cum să pipăie gaura unui bărbat?

SULI: Da. Să vină să vadă gaura, s-o pipăie, să-și plimbe dege-
tele pe marginile ei și să se bucure de orice crăpătură va întâlni
în calea degetelor. Pe când, dacă vii cu un titlu mare: ”Gaura
doamnei Gândacă”, atunci ai produs rupere de nori, băiatule, și
nici nu mai scapi veci și pururi de clienţi bărbaţi.

ZICU: Totuși, să-i zicem ”Gaura familiei Gândacă”. Sună mai de-
mocratic...

SONIA: Nu-i mai zicem nicicum. O astupi. Dacă nu, o astup eu...

ZICU: Cum?

SONIA: Așa bine. Nu mai vreau să văd găuri în perete. 

Din zid se aud gemete. Se face liniște mormântală, preţ de o ju-
mătate de minut și toţi trei rămân înmărmuriţi.

SULI (Fericit.): Formidabil!

ZICU (Fior.): Ai auzit, Suli?

SONIA: Brr! Pe mine mă sperie. Vă spun sincer. Dacă face așa și
la noapte, mor de frică...

SULI: Ha-ha-ha! Ai zice că doi tineri însurăţei stau culcaţi aici, în
zid și acum ea e chiar în culmea focurilor...

SONIA (Lui Zicu.): Astup-o.

ZICU: Tacă-ţi gura, femeie. Mai bine fă o cafea și servește un
pahar, ca să sărbătorim evenimentul.

SONIA: Pahar de ce?

ZICU: Desfă și tu sticla aia de whisiki...

SONIA: Care sticlă?

ZICU: Ce-am primit-o de ziua mea...

SONIA: Păi n-ai zis să o ţinem ca s-o avem pentru doctori?

ZICU: La doctori, azi, nu te mai poţi prezenta cu sticle. Trebuie
plicul cu...Am zis s-o ţii pentru zile mari...

SONIA: Adică, vrei să zici că eu sunt o mincinoasă?

ZICU: Te-nșeli...

SONIA: Da. Sunt o femeie fără memorie. O femeie - berbec, nu?

ZICU: Lasă garagaţia și adu sticla, ca să sărbătorim evenimen-
tul...

SONIA: Care eveniment? Evenimentul cu gaura? Ăsta-i eveni-
ment?

ZICU: Da. Ăsta e un eveniment...

SONIA: Uite care-i treaba: aduc o vișinată, că e începută, bine?

ZICU: Adu ce vrei tu și fă mai întâi o cafea. (Sonia iese.)

SULI: Tu nu-ţi dai seama, Zicule, ce avere ai. Păi să am eu o gaură
ca asta, măi băiete, și să aud eu vorbindu-se în oraș: ”Vizitaţi
gaura doamnei Suli” sau ”La gaura doamnei Suli”, aș fi în al no-
uălea cer!

ZICU: Hai să fim serioși. Crezi că ar fi bine să-i zicem totuși
”Gaura doamnei Gândacă”?

SULI: Ar fi super, Zicule.

ZICU: Și nu crezi tu că unii ar înţelege că ar fi vorba de cu totul
altă gaură?

SULI (Își duce degetul arătător la obraz.): Fii serios, omule.

ZICU: Și dacă am zice ”Vizitaţi gaura din zid a doamnei Gân-
dacă”?

SULI: Adică?

ZICU: Uite așa, subliniez: ”gaura din zid a”... 

SULI: Ţţţ! E un titlu chiar prea lung și-și pierde farmecul. Și...și nu
e așa tentant...

ZICU: Bine, măi. Fie și așa, ”Gaura doamnei Gândacă”...Toate ca
toate, dar nevasta, ai auzit, mă forţează de zor, să astup gaura.

SULI: Fă-i un cadou mortal și cu el ”astupi” gaura...

ZICU: Ce cadou?

SULI: Un lănţișor de aur, o broșă, un inel su o brăţară...

ZICU: Și bani?

SULI: De la băiatu...
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ZICU: Și dacă tot mai insistă s-o astup?

SULI: Dacă tot insistă, o astupi, ce să-i mai faci? Eventual pierzi
afacerea. (Se uită la ceas.) Îmi pare rău, trebuie să plec...

ZICU: Și cafeaua?

SULI: Altădată. Revin în pauza de masă...

ZICU: Precis?

SULI: Aranjez cu șeful...(Iese.)

ZICU: Sonia! Vezi că Suli pleacă!

4

Actul II

Scena (Zicu, Sonia.)

Living.

ZICU (Buboi.): Acum poţi dormi liniștită...

SONIA (Ceară.): Pentru?...

ZICU: Au fost meșterii și am astupat gaura. Mai trebuie doar să
tencuiască și, desigur, să zugrăvească.

SONIA: Ce bine că au astupat-o. Va fi bine și pentru vecini...

ZICU: Păi chiar așa bine nu va fi...

SONIA: De ce să nu fie?

ZICU: Cine, mă rog, tencuiește peretele în partea lor, a vecini-
lor, fără să fie ei acasă?

SONIA: Eu știu?...

ZICU: Și de insatanţă tot n-om scăpa, Soni. (Pauză.) Mai bine
lăsam gaura gaură...

SONIA (Pene pârlite.): Să nu mai amintești de gaura aia. Nici nu
vreau să mai aud.

ZICU (Se ridică din fotoliu.): Stai să văd dacă s-a zvântat mortarul,
ca să-l drișcuiesc...(Ies amândoi, apoi li se aud numai vocile. A lui
din dormitor, iar a ei, din baie.) Sonia! Sonia!

SONIEA: Da, dragă!

VOCEA LUI ZICU: Vino să vezi ceva.

VOCEA SONIEI: Ce? Spune...

VOCEA LUI ZICU: Vii sau nu vii?

VOCEA SONIEI: Sunt în baie, pe tron...Spune ce e...

VOCEA LUI ZICU: Sonia, din fosta gaură, se prelinge un lichid
roșu. Parcă ar fi sânge...

VOCEA SONIEI: Sânge?

VOCEA LUI ZICU: Ei, sânge! Ceva care seamnă cu sângele...

VOCEA SONIEI: Stai liniștit. Precis e de la culoarea cărămizilor.
Nu e cărămiziu lichidul?

VOCEA LUI ZICU: Nu e cărămiziu și nu e orice lichid...

SONIA (Revenind în living.): Până la urmă va zice Suli că, în afa-
cere, vom avea nevoie de aprobări până și de la ginecolog...

ZICU (Revenind în living.): De la cine?

SONIA: Cum de la cine? Ești surd? De la ginecolog! E ceva de râs,
desigur. Te-ai prins?

ZICU: Nu văd legătura...

SONIA: Nici nu trebuie. Legătura se mai și simte. Nu trebuie vă-
zută. (Revine în scenă și iese prin partea cealaltă, în dormitor.
Vocea Soniei.) Ia să văd...Da. Tu ai dreptate. E ca o scurgere de...E
un lichid roșu...Uau și ce frumos miroase!

ZICU: Acum chiar că am dat-o-n bară...

SONIA (Revenind în living. Își aprinde o ţigară.): Dat-o pe dracu’.
Tencuiești și gata. Se zvântă repede...

ZICU: Și dacă se prelinge același lichid și la vecini, tot așa?

SONIA: Și dacă nu se prelinge și la vecini, tot așa? Oricum nu e
sânge, cum credeai tu. E un lichid roșu, care imită sângele.

ZICU: Până la urmă mai trebuie să mergem cu el și la analize...

SONIA: La analize trebuie și numele, prenumele, data nașterii,
serie buletin, număr, CNP, domiciliu, starea civilă și dacă mai
are mult până la menopauză. Și nici așa nu-l primește. Trebuie
să vină ei și să recolteze sângele.

ZICU: Deci să nu recoltez sânge?...

SONIA: Chiar vrei să zică lumea că ești nebun?

ZICU: Tot va auzi lumea de fosta gaură, oricât am vrea noi s-o
camuflăm...Ne dă de gol lichidul ăsta care nu se mai oprește...

SONIA: Și cât o să mai curgă?

ZICU: Eu știu?

SONIA: Câteva zile...
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ZICU: Trebuie să sugativez...

SONIA: Doar nu vrei să-ţi cumpăr și tampoane. Ia și tu acolo, un
burete și o cârpă...

ZICU: Ce-or zice vecinii?

SONIA: De-aia nu mai pot eu dormi...

Scena 2 (Suli, Zicu, Sonia.)

La început în living, mai apoi, în dormitor. În fund, gaura astu-
pată cu pamperși înroșiţi de la culoarea lichidului.

SULI: Tot mai multă lume din oraș mă întreabă când și cum vor
putea vizita gaura voastră.

SONIA: Gaura noastră s-a...

SULI: Tocmai a sosit un grup de excursioniști din Ungaria și ar
vrea să vadă gaura voastră...

SONIA: Spune-le că nu mai avem nicio gaură...

SULI: Aţi?...

SONIA: Am...

SULI: Și-atunci?

SONIA: Și-atunci, singura șansă de a mai sta afacerea aia cu
gaura, în picioare e să scriem pe o pancartă: ” La fosta gaură a
familiei Gândacă”.

SULI (Boboc ofilit.): Nu poate fi adevărat. Cum să dai, domnule,
cu piciorul în așa o...Vreau să văd...
ZICU: Ce să vezi?

SULI: Cum arată...

ZICU: Ce să arate?

SULI: Locul unde a fost fosta gaură. Cu alte cuvinte, vreau să văd
exgaura, măi omule.

ZICU: Mai trebuie să tencuim. 

SULI (Iese din scenă, intră în dormitor, încăpere care e de data
aceasta, undeva, în culise. I se mai aude numai vocea. ): Dar ce e
cu tampoanele alea?

ZICU: Ce să fie?

SONIA (Schimbător de viteze.): Ce stai, mă, ca îngheţat? Spune ce
e cu tampoanele.

ZICU (Sloi.): Să-i zic că din perete se prelinge un lichid roșu, ase-
mănător cu sângele?...

SULI (Revine în scenă.): Sânge?

ZICU: Da. Un fel de sânge...

SULI: Adică, stai să ne-nţelegem. După ce-au astupat-o, a înce-
put să se prelingă lichidul ăsta sau înainte?

ZICU: După. Am impresia că ne cufundăm și mai tare în rahat...

SONIA (Detector de emoţii.): Prăpăstiosul...

SULI: Nu. Eu, unul, nu gândesc așa. Eu aș zice mai degrabă că
ăsta-i un semn că nu trebuia să astupi gaura. Ce mai, domnul
meu! E ca și cum gaura ţi-ar vorbi într-o limbă diferită de a noas-
tră, a oamenilor. O limbă peste fire.

SONIA: Lichidul acela ce se aseamănă cu sângele, tot ar fi curs,
chiar dacă n-am fi astupat-o. Curgea, că trebuia să curgă.

SULI: Ăsta e încă un semn miraculos...

SONIA: Pe dracu. Ce semn miraculos? Ia-o ca și cum fosta gaură
ar fi și ea pe ciclu, odată la lună. Așa că o pansăm cum se cu-
vine, trei-patru zile, și gata, se usucă...Ceea ce e bine e că lichi-
dul are un miros nemaipomenit de parfumat. Ai zice că nu-i din
lumea asta...

SULI (Uimire până-n vârful degetelor de la picioare.): Adică e ceea
ce-am intuit eu. E încă un semn că în casa voastră se petrec mi-
nuni...

ZICU: Și că minunile nu trebuiesc nici oprite și nici dosite.

SONIA: Nu știu ce vedeţi voi minune în toată șandramaua asta.

SULI: Și nu-i orice minune. Cineva de undeva, de sus are grijă de
voi.

ZICU: Cum îţi explici?

SULI: Minunile nu se pot explica. Ele trebuie primite așa cum
sunt.

ZICU: Ha-ha-ha! Acum știi ce mai urmează? Să auzim fosta gaură
că mai cere și de mâncare...

SONIA: Nici chiar așa...

SULI: N-ar fi exclus. Astăzi se poate întâmpla orice. Trăim niște
timpuri care...

ZICU: Că dacă va cere și de mâncare, va trebui să fac și pe vi-
danjorul...

SONIA: Mai dă-o dracului...

SULI: Eu zic că va și mai palpitantă pentru grupurile de turiști...

ZICU: A dracului de palpitantă!

SULI: Voi vă daţi seama câtă curiozitate va stârni vestea că în lo-
calitatea cutare, din judeţul cutare, pe strada cutare, în casa cu-
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tare, familia cutare are o fostă gaură care, și astupată, mănâncă,
are scaun și, pe deasupra, are și ciclu odată la o lună?

SONIA (Viperă.): Asta nu se va întâmpla...

SULI (Zâmbet timid.): Și dacă?...

ZICU: Dacă se va întâmpla? Simplu. Dotez peretele acolo, în par-
tea de jos, cu un orificiu pentru eventualele excremente umane.

SULI: Eu zic să nu vă puneţi cu gaura. Aș fi de părere să daţi că-
rămizile la o parte și să lăsaţi gaura să fie gaură în toată regula,
oameni buni. Așa cum prevede legea. Și știţi de ce? Oricât ai vrea
să astupi o gaură și să o numești fostă gaură sau exgaură, ea se
va comporta tot ca o gaură.

ZICU: Și va fi vai de capul nostru...

SULI: Nu va fi dacă veţi fi toleranţi...

SONIA: Cum toleranţi?

SULI: Să lăsaţi orgoliile.

SONIA: Noi n-avem orgolii.

SULI: Ba da.

SONIA: Ce orgolii?

SULI: Mândria de a nu te fi făcut de rușine în faţa lumii, spre
exemplu...

SONIA: Alo, domnu! Gata cu subiectu’ ăsta.

SULI (Foc.): Voi nu înţelegeţi, măi oameni buni, că dacă Cel de
sus v-a dat minunea în casa voastră, voi n-aveţi cum să vă opu-
neţi vrerii lui? Nu înţelegeţi că sunteţi prea mici ca să vă opu-
neţi unor forţe care vă depășesc?

SONIA (Aplaudă.): Bravo! Discurs ca la carte! Măi ce deștept ești!
Trebuia săte afci popă sau scamator. Ei bine, deci noi îţi răs-
pundem că chiar nu înţelegem...

SULI: Dacă aţi fi avut un copil handicapat, în scaun cu rotile,
poate că aţi fi înţeles...

SONIA (Rac.): Termină! Gata! (Suflă greu și se așază din nou pe
scaun.) Mi se face rău! 

SULI: Iaca, termin...

ZICU (Soţiei.): Nu zbiera așa. Nimeni nu-i surd,nevastă.

SONIA (Cu părul răvășit, plânge, urlă, izbește cu ce-i vine în mână,
sparge paharele și farfuriile de pe masă. Lui Suli.): Imediat să ieși
din casa mea!! (Geme, respiră adânc, răcnind.)
ZICU: Iarăși ţi-o dai în petic, femeie?

SONIA (Ca lovită de arșiţă, se răstoarnă pe un fotoliu.): Adu ten-
siometrul...

ZICU (Alarmat.): Soni!

SULI (Alertat, iese. I se mai aude numai vocea vorbind la telefon.
Cheamă Smurdul.)

ZICU (Îi dă palme Soniei.): Soni! Vorbește! Soni, vorbește, te rog.
Vai, Doamne! I se strâmbă gura. Suli, sună la 112. (Aduce apă rece
și o freacă pe faţă, pe mâini și pe piept.)

Scena, în întuneric. Pană de curent. Se aud numai voci și mai
apoi, alături de fascicole de lanternă, vocile brancardierilor.
(Cortina , un minut, pe un fundal muzical anemic.)

5

Scena 3 (Zicu și Suli.)

Living.

SULI: Cum se simte Sonia?

ZICU: Tot așa. Cum știi...

SULI: Dar de vorbit, vorbește acuma?

ZICU: Cum să vorbească?

SULI: Dar de umblat?...

ZICU: Doctorul zicea că ar avea șanse, dar oricum, minime. De-
pinde de ședinţele de terapie...

SULI: Liniștește-te. O să-și revină, cât de cât...

ZICU: Măi Suli, oare toate nenorocirile astea să fie de la gaura
aceea?

SULI: Ce-are una cu alta?

ZICU: Are precis...Știi că a-nceput din nou să geamă?

SULI: Cine? Când?

ZICU: Gaura. Aseară, azi noapte și azi de dimineaţă...Mă sperie
și pe mine, parcă mai rău decât boala lui Soni. Mă cutremur. Nu
mai pot s-o aud cum geme. Ce nenorocire pe capul nostru!

SULI: Nu va fi nicio nenorocire dacă vei știi să faci din ea ceva
frumos.

ZICU: Iar începi?

SULI: Zicule, deschide brandul. Te ajut eu. Ai să vezi că, lăsând lu-
crurile să se deruleze în voia lor, va fi bine.

ZICU: Și Soni?

SULI: Cu acceptul ei, desigur...

ZICU: Tu crezi că aș putea aborda din nou, povestea asta, cu
gaura? Vrei să-mi chiar omor nevasta?
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SULI: Prima dată trebuie să refaci gaura. Desfaci cărămizile și
lași gaura gaură...

ZICU: Și vine Sonia din spital și leșină din nou...

SULI: Nu mai fi prpăstios. De unde știi tu că ea tot așa o să rea-
cţioneze?

ZICU: Nu pot...

SULI: Gândește-te că gaura trebuie lăsată să trăiască, Zicule. Ca
și când ar fi o persoană. Are și ea, gaura, viaţa ei. Trăiește...

ZICU: Cum trăiește?

SULI: Așa bine. Ca mine și ca tine...

ZICU: Păi noi, oamenii, avem inimă și...

SULI: Și ea are inimă, numai că nu o vedem noi.

ZICU (Beton armat.): Și crezi ceea ce spui?

SULI: Cred. Îţi vine să crezi că sunt fiinţe invizibile care trăiesc?
Îţi vine să crezi că, în Universul acesta, trăiesc și cele nevăzute,
ca și cele văzute?

ZICU (Se bâlbâie ușor.): Microscopicele ca nemicroscopicele...

SULI: Nu se văd nici cu cel mai sofisticat microscop.

ZICU: Și unde trăiesc ele?

SULI: În jurul nostru. Și văzutele și nevăzutele. Toate pe care le-
a creat Dumnezeu.

ZICU: Bine, bine, dar asta e o banală gaură, Suli...

SULI: Da. Gaura e o banală gaură, stânca e o banală stâncă,
muntele e un banal munte, copacul e un banal copac, râul e un
banal râu, dar toate trăiesc.

ZICU: Dar nu gem...

SULI: Nu le auzim noi cum gem. Asta nu înseamnă că ele nu
gem...

ZICU: Și nici n-au scurgeri...

SULI: Or avea, dar nu le vedem noi pe toate astea.

ZICU: Cu ochii noștri...

SULI: Exact. Omul trebuie să se supună miracolelor, Zicule, nu să
le anihileze. Am mai spus-o...
ZICU: Cum am făcut noi, spre exemplu, astupând gaura...

SULI: Tu o spui, nu eu.

ZICU: Eu o spun. Da....

SULI: Gaura trebuie redeschisă. Zicule, te mai gândești și mă
suni.

ZICU: Prima dată să văd cum reacţionează Soni la o veste ca
asta...

SULI: Stai cu Sonia. Ajut-o. Dar nu uita nici de gaură. Vorba aia.
E gaura voastră și trebuie s-o priviţi ca pe copilul vostru drag.
Abia atunci vei vedea cât de vitală e. Am plecat, că altfel întâr-
zii...

Scena 4 (Zicu și Suli, Vecinul Omidă, Vecina Omidă.)

Dormitor. Gaura din zid, deși desfăcută din nou, e acoperită cu
o bucată de pânză, a cărei culoare abia se distinge de cea a pe-
retelui.

SULI: Cum se mai simte Sonia?

ZICU: Tot așa. Partea stângă, mână, picior, gură, ochiul și centrii
vorbirii praf...

SULI: Și de terapie ce zic doctorii?

ZICU: Așa și așa...

SULI: La chestia cu gaura te-ai mai gândit?

ZICU: Îmi mai arde mie de găuri, Suli? Nu-i destul că am desfă-
cut cărămida din nou și gaura e la loc?

SULI: Bravo, băiete! Cum așa?

ZICU: Nevată-mea. Ea mi-a dat ordin, prin semne, să desfac din
nou gaura...

SULI (Luminat.): Ai văzut, Zicule? Înseamnă că a înţeles și ea ce
înseamnă să renunţi la lupta cu minunile. Cu puterile supra-
omenești.

ZICU: Întâmplător am vorbit despre chestia cu gaura și cu un
funcţionar de la Primărie.

SULI: Și ce-a zis?

ZICU: Mi-a zis că eu sunt de-a dreptul nebun.

SULI: Dar nu i-ai zis și tu acolo că gaura asta nu-i o gaură de du-
zină. Că geme...

ZICU: Ba da, dar, din păcate, de când am refăcut-o, n-a mai
gemut deloc.

SULI: Trebuia să mă suni pe mine, ca să-i explic funcţionarului,
totul așa cum trebuie.

ZICU: A zis că statul nostru nu e prostul proștilor, domnule Gân-
dacă, ca să cheltuie banii chiar pe orice nebunie.

SULI: Răbdare, Zicule. Se rezolvă încet-încet.
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ZICU: Știu, dar măcar de-ar geme gaura, din nou. Că dacă tot am
refăcut-o...

SULI: Ai auzit că familia Omidă s-a-reîntors în oraș?

ZICU (Fiord.): Dacă s-ar fi reîntors, dădeau și pe-acasă, nu?

Din camera vecinilor se aud voci.

VOCEA VECINEI OMIDĂ: Ai văzut, bărbate, ce găuroi avem în pe-
rete?

VOCEA VECINULUI OMIDĂ: Unde?

VOCEA VECINEI OMIDĂ: Uite aici.

VOCEA VECINULUI OMIDĂ : O! Nu poate fi adevărat! (Bătăi insis-
tente în zid.) Vecine! Vecine!

ZICU: Da.

VOCEA VECINULUI OMIDĂ: Ai văzut gaura asta, în zid?

ZICU: Cum să n-o văd?

VOCEA VECINULUI OMIDĂ: Și îţi place, vecine Gândacă?

ZICU: Păi dacă eu am făcut-o, cum să nu-mi placă?.

VOCEA VECINULUI OMIDĂ: Dar la noi te-ai gândit când ai făcut-
o, vecine?

VOCEA VECINEI OMIDĂ: Cum crezi tu, măi domnule Gândacă, că
mă voi spăla eu aici, sub gaura asta, goală pușcă? Măi toloma-
cule prost ce ești!

VOCEA VECINULUI OMIDĂ: Nevastă, eu vorbesc acum. Gata!
Deci la noi te-ai gândit, vecine?

ZICU: Drept să-ţi spun, nu. Și știi de ce? Pentru că am vrut să-ţi
arăt că acest zid... (Doamna Omidă nu încetează să vorbească, iar
Zicu, încearcă să ducă la capăt enunţul, tot relunând, în ciuda je-
tului verbal al vecinei, aceleași sintagme.) Deci ca să-ţi...Ca să-ţi
arăt, vecine, că zidul ăsta...Ca să-ţi arăt că zidul ăsta e numai al
meu și că odaia dumitale, pe care ai construit-o acum câteva
luni, are numai trei ziduri.

VOCEA VECINULUI OMIDĂ: Vom vedea noi ce zice Instanţia, ve-
cine Gândacă.

ZICU: Dar să nu uiţi, domnule Omidă, că gaura asta știe să și
geamă...

SULI (În șoaptă.): Așa. Bravo!

VOCEA VECINULUI OMIDĂ: Ce știe, domnule?

ZICU: Geme. Geme ca omul când geme. Știi cum geme omul? 

VOCEA VECINULUI OMIDĂ: Știu, cum nu?

ZICU: Și trăiește ca omul când trăiește... Are organele ei ca omul

care are organele lui. Are inimă, ficat, splină, creier...

VOCEA VECINULUI OMIDĂ: Suferi cu bibilica, măi omule?

ZICU: Ascultă aici. Am făcut-o și am avut mare scandal cu ne-
vastă-mea...

VOCEA VECINULUI OMIDĂ: Și ce-mi spui mie?

ZICU: Și stai să-ţi explic... 

VOCEA VECINULUI OMIDĂ: Lasă explicaţiile...

ZICU: Nevasta m-a forţat să o zidesc la loc...

VOCEA VECINEI OMIDĂ: Lasă gargara!

ZICU: Ascultă-mă. Sunt foarte necăjit, domnule Omidă. Gaura
mai trebuia tencuită și, gata tencuită, începuse să curgă din ea
sânge...

VOCEA VECINEI OMIDĂ: Minte, dă-l dracului. Prostul, măgarul,
Ghiţă bucătarul!

ZICU: Cum?

VOCEA VECINULUI OMIDĂ: Ascultă, nevastă...

VOCEA VECINEI OMIDĂ: Ascult...

ZICU: Atunci nevastă-mea a leșinat brusc și de atunci e parali-
zată în spital...

VOCEA VECINULUI OMIDĂ: Și ce treabă am eu cu afacerea asta?

VOCEA DOAMNEI OMIDĂ: Lasă-l că minte, dă-l dracului de prost.

ZICU: Acum iaca, a cerut ea, nevastă-mea, să refac gaura...

VOCEA VECINULUI OMIDĂ: Ce să refaci?

ZICU: Să refac gaura. A văzut și ea că e vorba de o minune, nu de
o simplă gaură...

VOCEA VECINULUI OMIDĂ: Hă-hă-hă! Să vezi ce minune e când
ne vom vedea la tribunal.

VOCEA VECINEI OMIDĂ: Pe mine nu mă interesează. S-o astupe...

VOCEA VECINULUI OMIDĂ: Vecine, ai la dispoziţie trei zile, ca să
astupi gaura asta. În caz contrar, te dau în judecată.

ZICU: Înţelege, vecine. Zadarnic vom astupa gaura asta. Gaura
asta nu e ca orice gaură, domnul meu. Trăiește, domnule. Res-
piră. Geme. Până la urmă va mai și râde gaura...

VOCEA VECINULUI OMIDĂ (Soţiei.): Auzi ce zice, că râde gaura...

VOCEA VECINEI OMIDĂ: Râde mama dracului dezbrăcată-n chi-
loţi! Ăsta-i prost ca soba, bărbate...

ZICU: Când vă spun...
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VOCEA VECINULUI OMIDĂ: Termină, omule, cu povești de ador-
mit pruncii.

ZICU: Nu sunt povești...

VOCEA VECINEI OMIDĂ: Hai și lasă-l, că-i tâmpit...

Scena 5 (Zicu și Suli, Poliţistul, Vecinul Omidă, Vecina
Omidă, 

Vocile vizitatorilor, Cei trei vizitatori.)

ZICU (Lui Suli.): Te-am invitat ca să le explici și tu vecinilor ce pu-
tere are gaura din zid.

SULI: O fi acasă familia Omidă?

ZICU: Trebuie să apară...(Se aude o bătaie în ușă.)

POLIŢISTUL (Intră.): Bună ziua. Sunt agentul Mihai Pancovă. Aici
stă domnul Gândacă?

ZICU: Eu sunt.

POLIŢISTUL: Aveţi o reclamaţie și trebuie să mă urmaţi la se-
cţie...

ZICU: Ce reclamaţie, domnule? Ce s-a întâmplat?

POLIŢISTUL: Domnul Omidă, vecinul dumneavoastră, se plânge
că aţi făcut o gaură în zidul care vă desparte, ca să o urmăriţi
pe soţia dumnealui, doamna Omidă, cum se dezbracă, când se
dezbracă, în baie și cum face diș, dacă face duș, când face duș...

ZICU: Nu-i adevărat că vreau s-o văd pe nevastă-sa cum se dez-
bracă și cum face duș, când face duș. Dar e adevărat că am făcut
o gaură în zid, pentru că zidul acesta îmi aparţine, domnule po-
liţist. Vecinul Omidă, practic, nu are zid. A construit baia numai
din trei ziduri, domnul meu. Veniţi să vedeţi gaura. Dar să știţi
că nu-i orice fel de gaură...

POLIŢISTUL: Cum nu-i orice fel de gaură gaura?

ZICU: E o gaură minune! 

POLIŢISTUL: Ei! E o gaură minune?

ZICU: E o gaură care trăiește, domnule poliţist.

POLIŢISTUL: Cum să trăiască o gaură, stimate domn?

ZICU (Palme transpirate.): Uite așa. Respiră, geme. Mai ales
geme...

POLIŢISTUL (Privire dubioasă.): Iertaţi-mă că vă întreb: suferiţi
cumva cu nervii, domnule Gândacă?

ZICU: Nu, domnule. 

SULI: Nu vă supăraţi, domnule poliţist, ce întrebare e aceasta?

POLIŢISTUL (Lui Suli.): Cine sunteţi dumneavoastră?

ZICU: Un prieten de familie. Eu sunt Suli Cădea.

POLIŢISTUL: Îmi pare bine, domnule Cădea. Suli?

SULI: Suli de la Sulico...

POLIŢISTUL: Aha!

SULI: Să știţi că prietenul meu, domnul Gândacă, are dreptate.
E vorba de o gaură care trăiește momente de dragoste fier-
binte...

ZICU: Păcat că acum nu geme...

SULI: Gaura...

ZICU: Gaura, desigur...

POLIŢISTUL: Nu se poate, domnilor. Imposibil să trăiască o
gaură. O banală gaură. Vă daţi seama ce enormităţi vorbiţi?

Tăbărăsc vecinii în casă, vorbind deodată.

VECINA OMIDĂ: Minte. Nu geme nicio gaură...

VECINUL OMIDĂ: Povești...

POLIŢISTUL: Drept să vă spun, nici eu nu găsesc explicaţia...

SULI: Nici nu trebuie s-o găsiţi, domnule agent. Eu, în persoană,
am auzit-o cum geme. Da. În acest zid se petrece un miracol.

VECINA OMIDĂ: Ce miracol, domnule? Poate că e miracolul tâm-
peniei. Unde vă treziţi? Pe vremea lui Pazvante chiorul?

VECINUL OMIDĂ: În primul rând nu-i logic. Cum să geamă ca o
femeie, niște cărămizi sau, mă rog, mortarul dintrte ele?

SULI: E adevărat. Ca orice miracol, nici acesta nu ţine de o
anume logică și nici nu poate fi explicat logic. E ceva în afara lo-
gicii...

POLIŢISTUL (Râzând dezamăgit.): Haideţi, domnule Gândacă, să
plecăm... 

Din culise se aud voci. Suli iese să vadă cine e, apoi revine.

SULI: Au venit vizitatori. Vor să vadă gaura...

VECINA OMIDĂ: Spune-le, domnule, că n-au ce vedea.

VOCEA ZIDARULUI: Nu-i adevărat. E o gaură care face mi-
nuni...Eu am văzut-o și m-am simţit fericit acolo, lângă ea...

VOCEA CALFEI: M-am uns la cap cu lichidul acela ce curgea din
exgaură, iar frate-meu s-a uns la buză și ne-am vindecat. Ne-am
vindecat amândoi...
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VECINUL OMIDĂ (Se închină formal.): Câtă prostie, Doamne!

VECINA OMIDĂ: Lumea asta-i ca oile. Se iau toate după una care
nici nu știe unde merge...

SULI: Aveţi grijă, doamnă, ce spuneţi...

VECINA OMIDĂ: De ce să am grijă, domnule? Cine dracu mai
crede în chestii dintr-astea? Cine? Tâmpiţii! Numai tâmpiţii cred!

VOCEA ZIDARULUI: Vă rugăm să nu jigniţi. Nu faceţi pe nimeni
tâmpit. Vă dăm în judecată, să știţi. ( Se aud mai multe voci scan-
dând: ”În judecată! În judecată! În judecată!”)

VECINA OMIDĂ: Dar nu pe dumneavoastră v-am făcut tâm-
piţi...(Se aud iarăși mai multe glasuri: ”Ba da, pe noi ne-aţi făcut
tâmpiţi! Ba da, pe noi ne-aţi făcut tâmpiţi!”)

POLIŢISTUL (Celor de afară.): N-are nimeni treabă cu dumnea-
voastră.

SULI: Nimeni nu-i tâmpit...

VECINUL OMIDĂ: Vedeţi-vă, măi oameni buni, de nasul vostru,
că... 

VOCEA ZIDARULUI: Că ce?

VECINUL OMIDĂ: Chiar vrei, domnule, să dai cu mucii-n fasole?

VOCEA ZIDARULUI: Cine să dea cu mucii-n fasole, domnule? Cine
te crezi dumneata?

POLIŢISTUL: Vă rog, așteptaţi afară. Înapoi! Domnule Gândacă,
daţi-mi buletinul...

SULI: Domnilor, înţelegeţi că noi, oamenii, trăim simultan în
două niveluri de realitate diferite...

VECINUL OMIDĂ: Iarăși începi cu povești de adormit pruncii,
domnule?

SULI: O realitate se conduce după legile logicii și cealaltă, pe
care noi, oamenii, n-o vedem, se conduce după alte legi, pe care
noi nu le înţelegem...

VECINUL OMIDĂ: Lasă-mă, domnule, cu cai verzi pe pereţi! Hai
s-o spunem pe cea dreaptă. Poţi explica de ce geme gaura aia? 

SULI: Nu.

VECINUL OMIDĂ: Atunci? La tribunal n-ai ce face cu aberaţii
dintr-astea. Râd și curcile de...

ZICU (Frecându-și mâinile.): Păcat că gaura nu geme acum....

VECINA OMIDĂ: Păi vezi? Vezi? Gaura cea minunată, te pome-
nești că geme de regulă numai când sunteţi voi de voi aici. Ha,
ha! Acum gaura o fi în pauză de masă, nu?

POLIŢISTUL: Pregătiţi-vă, domnule Gândacă, de plecare. V-am
cerut buletinul...Semnaţi aici...

VOCEA ZIDARULUI: Domnule Gândacă, vă rugăm...

VOCEA CALFEI: Lăsaţi-ne să intrăm, că după noi, mai vine un
grup de aproximativ 20 de vizitatori. Se aglomerează...

VOCILE VIZITATORILOR: Putem intra măcar să ne luăm în poză
cu faimoasa gaură?

POLIŢISTUL: Vă rog, așteptaţi.

VECINA OMIDĂ: Rușine! Alertaţi o lume întreagă pentru niște
mizerii.

SULI: Nu sunt mizerii.

VECINA OMIDĂ: Nu cu dumneata vorbesc. Nu dumneata faci
baie acolo, sub gaură, și nu dumneata te poţi trezi, oricând, cu
un obiect în moalele capului. Nu dumneata te dezbraci sub
gaură. Nu dumneata intri sub duș în prezenţa unei găuri, în in-
timitatea dumitale absolută...

VECINUL OMIDĂ: Are dreptate nevasta. Te poţi trezi chiar și cu
o petardă scuipată din gaură...(În acel moment, se aud niște res-
piraţii alerte care se transformă în gemete. Cel puţin o jumătate de
minut, cât se aud gemetele înfocate, de femeie aflată în punctul
maxim al oragsmului, toţi rămân cu gura căscată și se face o lini-
ște mormântală. Vreo trei vizitatori, nerăbdători, pătrund în scenă,
ascultând și făcând poze. Se observă stupoare pe toate feţele.) For-
midabil! Formidabil! 

SULI: Aţi auzit-o?

ZICU (Poliţistului.): Ei, ce ziceţi?

VECINA OMIDĂ (Ca paralizată.): Nu se poate. Nu se poate. (După
epuizarea gemetelor, privire mată.) E lucru drăcesc. (Rămâne în-
fiptă în mijlocul scenei.) Că ne-aţi înnebunit cu gaura, zău așa...

POLIŢISTUL (Privind la ceas. Grăbit): Pe mine mă scuzaţi. (Iese.)

VECINUL OMIDĂ (Lui Zicu.): Rămâne să mai vorbim...(Iese.)

Scena se umple de vizitatori care, pe rând, fotografiază de zor.
Forfotă pe un fond muzical lent.

CORTINA



ţionată, dar se vede deja la ea ceea ce va urma: o poezie des-
tinsă, chiar bine dispusă, de mici scene domestice tratate cu
umor pictural: „Soarele s-arată/ Ca printr-o perdea./ Ciori sbu-
rînd în gloată/ Fac a vreme rea.// Ţarca se răsfaţă/ Pe un vîrf de
plop,/ Iepurii se-nvaţă/ Să fugă-n galop” etc. (Priveliști întom-
nate). Deocamdată însă Adelina rămîne pioasă faţă cu gloria
străbună.

Îndată ce scapă însă de datoria de pietate și trece la li-
rismul personal, Adelina e convinsă că se poate bizui pentru
scrisul de poezie pe o bună cultură și un surplus de sensibili-
tate. Cîteodată sunt lucruri chiar de ajuns, cum e și cazul cu Ade-
lina. Sensibilitatea, firește, împinge poemele spre eufemistică,
dar nu covîrșitor; se vede însă că Adelina ţinea de „estetica fru-
mosului” emoţional și a versului cu arabescuri delicate. Pe urme
romantice, harul coboară și asupra ei de sus și, cu sîngele îmbi-
bat de el, poeta se zbate între terestre și celeste (zbaterea e obli-
gatorie la romantici): „Îmi curge cîntul prin vine/ Ca o aghiazmă
din izvoarele Tale divine./ Mă zbat între viaţă și vis/ Ca un înflo-
rit peste noapte cais./ Sunt la răscruce de gînd/ Cu suflet cu tru-
pul flămînd” etc. (Cîntec -ul cu care se deschid Stampe-le). Cu așa
învestitură garantată, Adelina pornește cu tot avîntul și încre-
derea, fără sfieli de vocaţie: „Viaţa mi-a întins ceremonios pa-
noplia,/ Să-mi aleg armele după temei./ Ca un taur voi lua în
coarne vecia,/ Ca un Răsărit voi apărea în faţa iubiţilor zei” (Pre-
gătire de luptă). Arma pe care o alege – și pe care o preferă
masiv, pînă aproape de exclusivitate – e antropomorfizarea sti-
hialelor și senzualizarea abstractelor. Ar fi, la baza viziunii, un fel
de animism transcris prin personificări imediate, așadar – o
poetică simplă de însufleţiri a toate cele. E o modalitate prin
care se rezolvă și peisajele și stările, cu atît mai mult cu cît arta
descriptivă fuge numaidecît în alegorii de lăuntrice: „Pămîntul
a oftat prin somnul adînc și roditor./ Plantele își destind braţele
pe perinile aerului pur./ Munţii topesc pe vatra inimii mine-
reuri./ Insomniile izvoarelor înduioșează pietrele,/ Apleacă
ochiul stelelor și obrazul cuvioasei luni.” etc. (Prin somnul pă-
mîntului). Regulat peisajele se umanizează, ca supuse unui me-
canism de procesare cu o singură comandă: „Pădurile și-au
strîns anotimpul la sîn./ Arșiţa le pîrguie majestoasele frunţi./
Mai plutește mireasma sărutului păgîn/ Din alaiurile nesfîrșite-
lor nunţi” etc. (Pădurile). Din loc în loc mecanismul se inversează
și umanele, la rîndul lor, se naturează: „Către tine am ridicat
faţa,/ Ca plantele obrazul către soare./ Mi-ai cuprins în palmele
inimii dimineaţa,/ Mi-ai așternut vorbele tale ca niște răzoare.”
(Marea încîntare). E același mecanism care merge cînd într-un
sens, de la umane la naturale, cînd în celălalt, de la naturale la
umane, împrăștiind sensibilitate peste tot. E în general un ton
potolit în acest troc de calităţi, deși poeta crede că trăiește din
febre și extaze: „Și setea infinitului cum arde!/ Sunt numai aripi,

Cu o grămadă de pseudonime care mai de care o îm-
podobesc (mai ceva decît pe un brad de Crăciun) Emil Satco și
Ioan Pînzar1 pe Adelina Cârdei, soţia poetului și sculptorului Ion
Cârdei, ea însăși poetă: Valentin Bobescu, Paul Poenaru, Viorel
Panu, Filip Origa, Eugen Frunzescu, Horas Honda, Ion Doinaru –
(ș.a., adaugă ei). Atîta vervă heteronimică e cam ciudată, de nu
chiar suspectă. Fapt e că Adelina își semnează fiecare din cele
trei cărţi cu altă iscălitură: Suceava voivodală (Tipografia Ro-
mână, Suceava, 1935) e semnată de Adelina Simionescu-Cârdei,
Stampe (Editura pentru literatură, București, 1968) de Adelina
Laerte, iar Poeme (Editura Albatros, București, 1983) de Adelina
Laerte Cârdei. După cîte ne spun cei doi bucovineni, Adelina s-
a născut în 21 febr. 1901, la Iași, și a decedat la București, în oc-
tombrie (?) 1987. Și-ar fi făcut studiile secundare la Iași, dar nu
se spune nimic de eventuale studii universitare, ceea ce e oare-
cum de mirare, căci poemele sunt pline de referinţe culturale
(poezie și plastică îndeosebi), iar Adelina se și joacă, din cînd în
cînd, virtuoz, cu formele lirice. În 1931 a devenit membră a So-
cietăţii scriitorilor bucovineni, fiind deja, la debut – zice Victor
Morariu, care-i semnează un cuvînt de prezentare – cunoscută
„în lumea literelor”, căci luase un premiu – La Cigalle d’Argent –
pentru o poezie dedicată regelui Albert I al Belgiei (la un con-
curs organizat de Academia „des Jeux Florimontaine” din Cham-
bery). Pe atunci chiar și astfel de premii te făceau celebru – ori
măcar cunoscut, iată. A colaborat, de-a lungul vremii, la Făt-Fru-
mos, Revista Bucovinei, Bucovina literară, Convorbiri literare, Cuget
clar, Universul literar, Ramuri, Contemporanul, Flacăra, Luceafărul,
Gazeta literară, Steaua, Lumea, Naţiunea. Cam asta-i tot despre
Adelina (nici alţii care-o mai evocă, precum, bunăoară, Ion Dră-
gușanul în Mărturisitorii. O istorie a scrisului bucovinean, nu spun
mai multe decît Satco și Pînzar).

Înapoi pînă la Cârlova și la poezia ruinurilor se duce
Adelina la debut, omagiind Suceava medievală și lamentîndu-
se de căderea ei contemporană. Cu pietate, reluînd chiar și so-
lemnele cadenţe preromantice, contemplă ea ruinele gloriei
trecute: „Soarele în aur scaldă visătoarele ruine,/ Ceaţa serii se
ridică de prin văi, de pe coline/ Și învăluie Cetatea într-o vraj’atît
de sfîntă…/ Numai vîntul, știind taina, printre bolţi se mai
avîntă,/ Sărutînd un colţ din ziduri, mîngîind o piatră rece/ Peste
care așternut-a urma timpul care trece.” etc. (Ruini crepuscu-
lare…). Turismul nostalgic al Adelinei e riguros, japonez, căci
trece – înfiorată de fiecare dată – pe la toate obiectivele rămase,
cît de cît, în picioare. Adaugă acestor lamente un buchet de flori,
construind reverii și împletind cununi din întregul strat: „Plouă
cu petale…/ Parcă-s mii confetti/ Albe și roz-pale/ Ce cad pe-nde-
lete/ În aer și-n plete.//…// Zumzete și cîntec:/ Fîlfîire albă…/ Ca
și un descîntec/ Narcisele-n salbă/ Își spun ruga dalbă…” (Plouă
cu petale…). Adelina e o florăreasă delicată și o pictoriţă emo-
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numai vîlvătăi,/ O orchestrare stranie de coarde/ Rătăcitoare pe albastre căi…” (Daţi-
mi aripi, aripi, aripi…). Deși delicată în imaginar, mai degrabă preţioasă decît vulcanică,
Adelina are ambiţii mari, ambiţii de viziune: „Aș vrea Nemărginirea s-o cuprind/ La
pieptul meu ca pe-o minune rară/ Să-i simt adîncurile ei svîcnind” etc. (Cînd fruntea ţi
se-nclină peste pagini…). Și pe tărîm pasional ar vrea să se poarte ca o dezlănţuită, deși
e mai degrabă cuminte și chiar destul de discretă cu eroticele: „M-arunc în valurile iu-
birii ca-n oceane./ Pe mal a rămas a înţelepciunii armură” (Chemarea). Rapoartele de
extatice sunt însă pure închipuiri, simple fantasme bovarice: „Am băut cu vadra din
extaz,/ Ronţăind la coapse de-aurore./ Niciodată-n viaţă n-am fost treaz/ În haremul
fragedelor ore…” (Dor). Astfel de ebrietăţi ale intensităţii vitaliste sunt însă doar visate,
nu rememorate, căci Adelina e o domestică și în ţarcul acestei mici imaginaţii se mișcă:
„Seara intră pe fereastra inimii cu crinolina vaporoasă a lunii,/ Sărută fruntea dorului
cu răcoarea fîntînilor ei,/ Fantezia își desface evantaiul ca păunii,/ Pe pajiștea vorbei
zburdă șoaptele ca niște miei” etc. (Înserare). Cu acest fantezism de casă și cu adieri de
umor compune ea peisaje și scene de gen în stilul Otiliei Cazimir: „Pe strada Lăpu-
șneanu pe la cinci,/ Nu se mai aud scîncete de caterinci./ Strada îmbracă o haină de
mîntuială,/ Cu niţică pudră de praf, cu oleacă spoială./ Salcîmii își leagănă peste zăplaz
sidefiu evantai./ Începe defilarea trăsurilor lăcuite, cu doi cai,/ Mînate de scapeţi cu
haină albastră de catifea,/ Cu voci piţigăiate de femeie,/ Purtînd cîte o duduie cu obraji
de lalea” etc. (Iași). Clipe făcute mărgele, cam asta sunt poemele Adelinei din Stampe.

Timpul care a trecut între Stampe și Poeme nu produce schimbări de poetică,
Adelina rămînînd cum a fost. Că n-are decît veleităţi pasionale se vede din felul în care
se angajează în erotice, mai degrabă la modul eseistic decît la cel propriu-zis pasional.
În locul unui sentiment, Adelina preferă o monografie a iubirii: „Iubire, - cu drum tăiat
adînc în mit,/ Prin sfera ta cine teafăr ajunge/ Va fi pomul veșnic înflorit,/ Privirea Par-
celor de nu-l va mai putea străpunge…// Tu dai aripi visului și versului dai înţeles/…/
Somnul ni-l răvășești cum răvășește apele furtuna./…/ Fără tine, Viaţa n-ar mai fi Viaţă”
etc. (Iubire). Autoportretele sunt, desigur, autoflatante, lucrate în excepţionalismul can-
dorii și gingășiei sufletești: „N-am ucis niciodată o albină./ Un trandafir cu multă bu-
curie și tristeţe l-am cules,/ Poate de aceea căprioarele, în pădure,/ Cu-atîta încredere
în cale îmi ies.” etc. (N-am ucis niciodată o albină). Se-nţelege că la așa compoziţie su-
fletească delicată, viaţa devotată visului de puritate devine un martiriu asumat: „Chi-
nuie-mă viaţă, ori și cît ai vrea,/ Eu, mereu, cu ochii către steaua mea.//…// Șuieră-mi
ca șerpii, să mă înspăimînt,/ Eu urzesc din toate numai flori de cînt” (Înfruntare). Toc-
mai aceste surplusuri de devoţiune și de sensibilitate duc însă și la poezia resemnării
în faţa ingratitudinii: „După moarte, toţi te caină/ C-ai trăit în mari mizerii./ Nu e pen-
tru nimeni taină/ Umilinţele puzderii…//…// Laudele curg – cascadă…/ Îţi scot carte
după carte,/ Îţi dau numele pe-o stradă,-/ După moarte, după moarte…” (După moarte).
Nu poate fi însă altcum: dacă poetul e prea excepţional, omenirea nu poate fi decît in-
grată. Iar Adelina ca excepţională se proiectează, chinuită de contrarii definitive și de
intensităţi de simţire: „Grăunţele simţirii le-am ronţăit de-a valma…/ M-a mîngîiat des-
tinul cu biciul și cu palma./ Cirezile de gînduri și-au rătăcit stăpînul,/ Cînd Crist se zbate-
n mine, cînd biruie păgînul” etc. (Cîntec). Invocaţiile pe care le repetă destul de frecvent
către regimul de intensităţi vitale sunt îndreptate: „Răvășește-mi somnul, hodina -/
Uragan peste Mare -/ Nu pot trăi fără lumina/ Ta cutremurătoare” (Rugă). Nu știu cum
s-ar fi descurcat într-un regim de flacără, căci vocaţia ei e de tip ludic și domestic, de
mic fantezism cu rafinamente de candoare: „Ca mai ieri: păpuși, culbeci,/ Turtă dulce
și susan./ Hlincea… zmeul pe tăpșan,/ Steaua… crengi de lilieci./ Spune vîntul despre
mine/ C-aș fi fost frumoasă-coz./ Frasinul, salcîmii roz,/ Vișinii o știu mai bine” etc. (Sub
pecete de lună). Sigur Adelina visa să fie altfel de cum era; poate din această cauză n-a
fost nici cum era, nici cum visa.

1 Emil Satco, Ioan Pînzar, Dicţionar de literatură. 
Bucovina, Biblioteca Bucovinei ”I. G. Sbiera”, Suceava, 1993.
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Dintre douămiiștii de prim val, adică cei debutaţi până
către 2004, cei care și-au păstrat locul dintâi câștigat sunt ușor
de numărat – la o probă exigentă – pe degete. Dacă, ţinând cont
de faptul că unii și-au anatemizat poezia, ne limităm la cei care
sunt încă activi, îi numim pe Dan Sociu, Dan Coman, Claudiu Ko-
martin, Elena Vlădăreanu, Teodor Dună și Ștefan Manasia, un
nucleu dur dincolo de care e greu să-și mai facă loc cineva,
treabă de istorie literară și restituiri. Foarte scrupuloși cu apa-
riţiile publice, pernicioși până la a mima sterilitatea, douămii-
știi nu sunt nici foarte prietenoși cu publicul, nici nu-și cultivă
fancluburile, nici nu-s fost foarte simpatici criticii literare, dar
știu să-și gestioneze apariţiile, se reinventează, caută. Poate de
aceea a supravieţuit(?), deși grup heteroclit, pe care-l unește
aproape exclusiv criteriul biologic. Mai ales că fiecare-și cla-
mează diferenţa specifică, asumându-și sau inventându-și o as-
cendenţă teribilă, peisajul se arată deconcertant: douămiiștii
sunt, de fapt, lupi singuratici, mai iute făcători de „școală” decât
de gregarităţi, obstinaţi și orgolioși. Poate cel mai monocord
dintre ei, Teodor Dună, înstăpânit destul de confortabil într-o
formulă manierizantă, e acum la a cincea carte, Kirilă (Tracus
Arte, 2017), venită la numai doi ani după Obiecte umane. Scurtul
interval între ultimele două cărţi publicate e destul să suscite
interesul, fiindcă Kirilă e un exerciţiu diferit (poate și grăbit, toc-
mai de aceea!) faţă de volumele anterioare. Căci dacă Obiecte
umane isteriza în jurul apocalipsei consumeriste și al artificiali-
tăţii, într-o pletoră de imagini împinse în reflex parabolic, Kirilă
este negativul dezinvolt (și cu atât mai dens în semnificaţii), des-
tul de harmsian, grotesc, venit parcă din Urmuz și Cristian Po-
pescu. Ca și cum Teodor Dună ar fi înţeles inutilitatea oricărei
încrâncenări, alege acum să persifleze, să fixeze culorile unei
vesele extincţii, transmise pe toate canalele, la rating cu adevă-
rat de record. Doar că scenariul acesta a fost deja patentat de
Ion Mureșan și e greu de crezut că, din diminutive și naivităţi și
gentileţi fin de siècle, mai poate ieși ceva. Clar, este un gest cu-
rajos, pentru că de influenţe lăsate la vedere din lipsă de expe-
rienţă nu poate fi vorba. Și-atunci, ce încearcă Teodor Dună? Ce
le datorează lui Ion Mureșan, lui Cristian Popescu și lui Ioan Es.
Pop și ce este al lui?

Scenariile pe care le propune Teodor Dună au dispera-
rea fantezistă a unui Hieronymus Bosch și pun la un loc burlesc
și hiperbolă, hieratism și tușe bulevardiere, proiectate pe fun-
dalul unui oraș miriapodic, la intersecţia tuturor asfixiilor. Im-
aginile devin coerente chiar prin absenţa oricărei confirmări a
orizontului de așteptare. Jocul suprarealist, oricât de fantasma-
goric, trebuie să lase totuși la iveală un fir roșu pentru rătăci-
tor, însă Teodor Dună își leagă înregistrările programatic
sfărâmând orice „logică”. De altfel, textul care deschide volu-
mul, Cutia milei, este emblematic. Îl portretizează pe Kirilă gra-
vitând între formele de agregare, el însuși colându-și la
întâmplare părţile trupului: „la etajul unu, pe câmpul lichid al

camerei, stă kirilă. lipit de stâlpii aerului. la o sută de metri sub
viitorul său bun și luminos. vrea să apropie două scame. nu
poate. mâinile îi par cusute de umeri. nu mai folosesc decât la
durere. frânghia zilei începe să tremure sub tălpi.” După sus-
pendarea rostului și a funcţiilor, Kirilă devine fertil, căci adap-
tabil: „atunci, un copil desculţ iese din kirilă. ajunge pe asfalt.
scoate din buzunare niște oase împletite frumos. cântă la oase
un cântec de leagăn. în jur se înalţă colivia lucrurilor bruște și de
neînţeles. imaginea mișcătoare a copilului se fisurează. ceva în-
depărtat continuă să se audă. la câţiva kilometri deasupra, co-
livia viitorului bun și luminos. kirilă se ridică pe vârfuri. stâlpii
aerului se înclină și îl îngenunchează. murmură un cântec de
iertare.” Memorabile prin absurd și insolitând cu program, ast-
fel de texte sunt însă epurate de emoţie, lego cerebral, schiţe
după o natură de fantoșe. Aleatoriul cu care sunt construite
poemele sfârșește așadar prin a irita. Să recapitulăm: Kirilă e la
etajul unu al camerei, care este un câmp lichid; este lipit de stâl-
pii aerului și vrea să apropie inocent două scame; mâinile nu-l
ajută, fiindcă sunt canale pentru durere; la capătul primei sec-
venţe, Kirilă nu mai e pe câmpul lichid al camerei, ci pe frânghia
zilei pe care o simte tremurând sub tălpi. Mai apoi, naște un
copil pe care îl proiectează până pe asfalt; îl naște gata prevăzut
cu buzunare și oase și foarte talentat, de vreme ce cântă la oase
un cântec de leagăn, ca un organism bine pregătit pentru viaţă,
somn și moarte. Kirilă îi cere iertare etc. 

Deși surprinzătoare, deși isteţe, imaginile – mai ales în
prima parte a volumului – nu creează, din păcate, decât arareori
poezie. Ele mizează pe un maximalism destul de adolescentin,
la adăpostul căruia stau câteodată fluenţele unor poeme veri-
tabile (prea lungi și redundante, pentru că „dinţii devin unghii”
ori „cei care au fost călători sunt acum eschimoși, fac igluuri,
sapă copci, un aisberg plutitor se apropie ca un uriaș zepelin”).
Apar, deci, bijuterii precum: „un autobuz se răstoarnă în inter-
secţie, călătorii ies pe geamuri, schelălăie, fug pe trotuare dând
din capete ca din cozi, alunecă pe frigul ieșit din kirilă, munici-
palitatea apare brusc, aruncă sare pe străzile din jur, peste gu-
rile călătorilor, gurile pline de sare încep să muște, gustul cărnii
trezește melancolii străvechi, (...). ca și cum în loc de inimă ar
avea toată antarctica, împăturită de milioane de ori, cât un
pumn strâns.” (frig). Excesiv, Teodor Dună e, aici, un egolatru al
juxtapunerilor pe care nu are flerul ori răbdarea de a le filtra, iar
astfel nu se întâmplă decât ca, asemenea grădinilor în paragină,
flori rare să se piardă. 

Figura centrală a acestor texte, Kirilă, este un ratat de
geniu, un titan nătâng, de fibră romantică, un uriaș medieval
într-un teritoriu de angoase și vedenii, oraș cu metrou și „ele-
fanţi de ciment”, umanizat în Chef de viaţă și tragic Charlot în 16
cu 10: „singurătatea lui kirilă are 16 cu 10. hipertensiune. Pentru
asta stă întins pe podea, cu 16 pahare în stânga și cu 10 în
dreapta. Bea prima oară din paharul sistolic. Apoi golește re-
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Colivia lucrurilor excesive și de neînţeles

Critică literară

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

1 / 201860



un colaj - fiindcă volumul este departe de a fi unitar -, Teodor
Dună îi atribuie lui Kirilă experienţe biografice, îl anină în com-
plicate genealogii, îl fixează în policromii stilistice care pot fi
ușor suspectate nu de savantă calibrare, ci de neglijenţă ori ha-
zard. De altfel, frumoasă și emoţionantă este Casa de pe lac pe
care numai figura lui Kirilă o leagă de volum; la fel, Ridicare pe
unghii. Dar ce anapoda iese alăturarea lor cu rimele din Vizită la
hipermarket, în care sarcasmul iese în rafala „când merge spre
butelcuţe, blocurile par acoperite cu panseluţe”! Chiar și așa,
rânjetul negru se întinde peste această lume butaforică și ine-
rţială, ameninţată mereu să se prăbușească și pe care numai is-
teria și urletul par să o mai pot salva din derivă. 

Aparent, Kirilă este cel mai „optzecist” volum al lui Teo-
dor Dună; nicăieri ca aici fascinul pe care-l exercită asupra lui
cuvintele nu este mai puţin înfrânat și nicăieri jocul facil de cu-
vinte nu a provocat mai multe stricăciuni: „așa că se gândește/
la memoria infernală a lucrurilor care nu s-au întâmplat,/ la fap-
tul că prăbușirea lui creează un nou abis,/ la sistemul armoniei
prestabilite,/ la incintele naturale ale tăcerii,/ la irumperea celui
mai cinic haos în geometriile divine ale trupului,/ la circulaţia
periferică a obiectelor,/ la faptul că e absurd ca morţii să nu fie
nicăieri și e/ imposibil ca ei să fie undeva” (Circulaţia periferică a
obiectelor). Și pentru că „dorinţele lui kirilă sunt cea mai tristă
parte din kirilă” și pentru că „kirilă s-a trezit cu o poftă mai mare
decât el”, volumul este feminin și liricoid mai peste marginile
iertate, fiindcă adaosul de imagine suavă nu crește cu necesi-
tate cantitatea de poezie - ba dimpotrivă; și chiar dacă antite-
zele, paradoxurile (fiindcă iată-l pe Kirilă vrând să sufle în
păpădii, dar afară e iarnă și pe „planetele foarte îndepărtate și
calde (...) n-ar putea ajunge nici dacă ar încăleca pe o rachetă”)
injectează umor și fac suprarealism, textele de acest fel rămân
naive și facile. Dar este de amintit și faptul că în poezia care se
scrie și se publică la noi în ultimii ani, probabil sub influenţa
poeziei de edulcorări și de pasteluri lobotomizate a occidentu-
lui, diminutivele, lingușelile, gâtuiturile de frază și de simţire
sunt în mare revenire. După secolul al XIX-lea. 

Dar când nu coboară tonul în gâdilituri, vine un text ca
Scrisoare de adio, digerabil în ciuda romanţiozităţilor: „e bine,
măi kirilă, ai făcut și tu tot ce-ai putut. au trecut doi ani de când
nu mai ești pe-aici. acum doar acolo. când pea sus, când prea jos
- o cutie a milei lovită cu furie, o uriașă cardiogramă perfectă.//
e bine, măi kirilă. ai făcut și tu tot ce ai putut. e liniște în durere
acum. în jur, tone de viitor bun și frumos.// unele lucruri au dis-
părut. altele cu greu pot fi recunoscute. inima mea semănă tot
mai mult cu mintea unui autist blocat în fericire. în rest, sunt
bine. mai îmbătrânesc uneori. începe să-mi placă. învăţ tehnicile
străvechi ale uitării. mai îngenunchez în faţa pilonilor de susţi-
nere. abia îmi mai aud vocea. acum, în locul ghemuirii, doar ges-
turile de încurajare.// suntem blânzi și luminoși. nu mai avem
de ce să ne temem. unele lucruri au dispărut. ne obișnuim doar
cu noul nostru fel de-a fi nicăieri. atât. nimic mai mult. doar
atât.”

Inegal și grăbit, Kirilă - vreau să cred - e un punct de co-
titură în poezia lui Teodor Dună. După ce se vor fi sedimentat în-
cercările, ezitările și excesele din această culegere, vom fi în faţa
unui poet care surprinde - deocamdată în criză.

pede paharul diastolic. Se îneacă. În fiecare pahar e un mort mic
cât o scamă. Seamănă bine cu kirilă și îi face semne cu mâna. Ki-
rilă își bagă degetele în pahar și încearcă să-l prindă. Însă mor-
tul cel mic își ţine respiraţia cât vrea el și se ascunde în
adâncuri.// «cum poţi ucide un mort?» se întreabă cu un patos
îndoielnic kirilă. Caută întrebări fără mort, nu le găsește, nu vrea
să-l mai vadă, își acoperă ochii cu marginea patului, cu foi de
bomfaier, cu feţe de masă, cu bucăţi din trecut, cu firimituri. Își
acoperă ochii cu tot ce are el la îndemână.// după al patrulea
pahar, mortul din pahar dispare.// atunci are curajul să arunce
mormanul de lucruri de peste ochi și vede cu singurătatea lui se
transformă într-un aspirator de zeci de kilometri, iar în punga
camerei se adună singurătatea agrafei căzute sub birou, singu-
rătatea bucăţii de faianţă ciobită, singurătatea ţărilor, singură-
tatea meduzei, singurătatea chiuvetei, toate singurătăţile se
adună în singurătatea lui kirilă și el vrea să stea puţin cu singu-
rătatea lui, doar el cu singurătatea de care a avut atâta grijă, cu
singurătatea care i-a rostit prima oară numele, și nu o mai re-
cunoaște, nu o mai poate deosebi de singurătatea siberiei, de
singurătatea pietrei ponce și apucă la întâmplare o singurătate,
o mângâie, o îmbracă puţin și simte deodată singurătatea în-
tregului cer, simte membranele spaţiului, ghemotocul timpuri-
lor, tristeţea găurilor negre, bulimia neantului și apoi simte că
atârnă de ceva cu mult mai mare decât cerul și cu mult, mult
mai singur.” (16 cu 10). Poemele lui Teodor Dună nu pot fi citate
fragmentar, el nu reușește în filigran, ci, de mai multe ori, în
forţa ansamblului, unde adaugă, homeopatic, nu neapărat sem-
nificaţie, ci mai degrabă culoare. Chiar până la stridenţă și
kitsch. 

Între suavităţi și blândeţi abia mascate își face loc sce-
nariul din Concupiscenţe, poate unul dintre cele mai frumoase
texte ale volumului, fiindcă își permite să respire și să simtă: „ki-
rilă privește languros autostrăzile, străzile, potecile, cărăruile –
și tot ceea ce duce. (...) nu știe cum s-ar putea înainta pe poteca
îngustă a trupurilor. Pesemne i-ar mângâia degetul mic de la pi-
ciorul stâng, i-ar desena steluţe colorate pe unghii, s-ar uita la
picioarele ei ca la calea lactee. Pesemne ar face din respiraţiile
lui un mic ciclon pe care i l-ar pune în palmă. Apoi s-ar întoarce
fericit acasă, cu toate autostrăzile și potecile și cărăruile făcute
ghem în buzunarul hainei lui de iarnă. (...) și, mai târziu, ascuns
sub plapuma lui groasă, ar ști: pe urechile doamnei kirilă, kirilă
le-ar atinge ca pe puii de raţă, le-ar face două covorașe din flori
de tei, ar presăra deasupra lor zahăr, apoi și-ar apropia buzele
de ele ca de o apă foarte fierbinte.” 

Bine este că, odată prima treime a cărţii (confuză și
aluvionară) trecută, textele capătă narativitate, iar Teodor Dună
nu mai este sedus exclusiv de forţa incantatorie a cuvintelor, ci
construiește. Imaginea, în continuare, îi reușește rar, însă po-
vestea place. Așa se întâmplă în Plastilină pentru oameni sau
Peco, alegorizare inteligentă a comunismului. Dar, parcă pentru
a nu se lua pe delin în serios (stupidul imperativ al „pauzelor de
respiraţie”, al „poemelor de joasă tensiune” care sunt, de fapt,
scuză de copil pentru texte slabe printre texte bune, deci, rup-
turi nu de tensiune, ci - scurt - de valoare!), mixează iarăși
poeme devastatoare precum Foșnetul cu libidinale și ușuratice
precum Cum gândește apocatastatic kirilă la lumea femeilor
atunci când se simte iremediabil înfipt în lumea bărbaţilor. Ca-ntr-
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Downshifting este romanul de debut al lui Alexandru Done,
câștigător al concursului de debut organizat de Editura Polirom în
2017. Scriitură pluristratificată, romanul explorează lumea milenială
bucureșteană contemporană într-o naraţiune subiectivă, marcată,
mai presus de orice altceva, de ironie mușcătoare. 

Structural, cartea este alcătuită din patru părţi în care se
regăsesc patru ipostaze radical diferite ale protagonistului, care își
schimbă viaţa și mediul de existenţă, aflându-se într-o asiduă cău-
tare a identităţii. De la copywriter de succes pentru o agenţie de pu-
blicitate și logodnic al Biancăi, avocată, Mihai Marinescu devine
șofer de taxi într-o mișcare radicală de downshifting. Suprasolicitat
de un job care aduce puţină satisfacţie reală și prezentând clasicele
simptome ale unui burn-out psihologic, personajul renunţă brusc
la tot în momentul în care nu primește o avansare așteptată. De-
oarece noul statut social o dezamăgește pe „avocata de succes”, ea
îl părăsește fără a privi înapoi. A doua parte a romanului urmărește
existenţa de șofer de taxi a personajului și face trecerea de la un
mediu de birou, de lux sau de vacanţe exotice la o lume vie și
pestriţă, reală, a metropolei. Din epicul regăsit în partea doua a ro-
manului se dezvoltă alte două planuri narative, unul pornit din in-
tenţionalitatea protagonistului de a publica o carte, celălalt fiind
consecinţa unor potriviri fatidice. Astfel, în cea de-a treia parte a ro-
manului, șoferul de taxi intră în legătură cu lumea interlopă a co-
munei Buzescu, fiind în același timp pus în faţa unor presupuse
experienţe de iluminare mistică. Pe de altă parte, în ciuda suferi-
nţei pe care i-o provoacă plecarea logodnicei, el își găsește alinarea
în braţele prietenei acesteia, Irene. Destinul personajului cunoaște
o nouă turnură atunci când este chemat la vechiul loc de muncă și
renunţă la taximetrie în favoarea unei măriri substanţiale de sala-
riu. Din această nouă poziţie, el va reuși să genereze o campanie pu-
blicitară pornind de la acea lume interlopă a comunei Buzescu și să
cunoască un succes răsunător, atât din poziţia de copywriter, cât și
ca scriitor.

Redactat în maniera chick-lit, finalul reprezintă un happy
ending exploziv în care destinele tuturor personajelor se împlinesc
și ele ajung să cunoască un succes răsunător. Mihai Marinescu de-
vine peste noapte un scriitor celebru ce pune bazele unui nou tip de
roman, pornind de la însemnările sale de copywriter. Bianca, bineî-
nţeles, se întoarce la el spășită după aventură ratată cu un politi-
cian corupt, iar la final personajul masculin își împarte sentimentele
între avocata de succes Bianca și moștenitoarea putred de bogată,
Irene.

Dincolo de organizarea romanului în cele patru părţi și
dincolo identităţile aferente ale naratorului, există o multitudine de
alte straturi ale personalităţii sale care conturează direcţiile dez-
voltate în epicul și în semnificaţiile romanului. Astfel, atunci când
devine șofer de taxi, personajul, pus în faţa unor lipsuri financiare

pronunţate, își va lua și un al doilea job, ca paznic de gheretă. El îl
înlocuiește aici pe Andrei, un fost coleg copywriter cu aspiraţii de
pictor de biserici. Acesta va fi angajat de către unul dintre capii lumii
interlope din comuna Buzescu pentru a-i picta palatul cu scene care
să prezinte experienţa mistică trăită de către acesta. Dincolo de
multiplele locuri de muncă și ocupaţii ale protagonistului, se
creează o direcţie epică manifestată de căutarea identităţii. De fapt,
majoritatea acţiunilor personajului, inclusiv mișcarea de downshif-
ting vin dintr-o nevoie interioară de a-și defini coordonatele identi-
tare. În această ipostază este semnificativă permanenta întoarcere
înspre imaginea scriitorului Mircea Eliade, ce devine un fel de reper
pe parcursul acţiunii, pentru că, până la urmă, într-un fel sau altul,
majoritatea personajelor se vor revendica de la Eliade.

Fără îndoială, Alexandru Done este un prozator bun și un
ironist remarcabil. Dovadă stau multiplele scene din roman în care
scriitura este extrem de vioaie, dar, în același timp, poetică. Proza-
torul se dovedește capabil de a face trecerea între voci narative de
tonalităţi diferite. O primă ipostază de acest gen în care prozatorul
reușește o întoarcere stilistică de 180 de grade în raport cu maniera
în care îl obișnuise pe cititor este fragmentul în care descrie groapa
de gunoi, în partea a doua a romanului. „Aerul duhnea crud a hoit.
Groapa de gunoi se deschidea în faţa mea bolnavă și înfricoșătoare.
Venisem acolo pentru că în pântecele gropii, printre gunoaie, în-
cercăm să descopăr un echivalent vizual pentru suferinţa mea
surdă. Groapa duhnea a moarte, un colţ de lume care se potrivea
descompunerii mele sufletești.” Este unul dintre primele pasaje din
roman în care ironia sau autoironia lipsesc cu desăvârșire, lăsând
loc unei veritabile vibraţii de proză, punctată pe alocuri cu inflexiuni
poetice. Un registru radical diferit e oferit de redările conversaţiilor
dintre taximetriști. Se remarcă în special povestea antrenorului cul-
turist la lotul naţional, ortodox practicant care le predică sportivilor
„când se termina antrenamentul, strângea toţi băieţii în vestiar, se
urca pe o bancă și le trăgea tată câte o predică ca la carte. Ia gândiţi-
vă, zece-cinșpe zdrahoni, toţi pachet de mușchi, smeriţi, cu ochii-n
pământ, luaţi unul câte unul la perdaf.” Fragmentul, o descriere au-
tentic realistă, reprezintă o contrapondere hilară și ironică, făcând
dovada unei maleabilităţi stilistice remarcabile a prozatorului. Nu
în ultimul rând, Alexandru Done se dovedește capabil de o veritabilă
poezie a copywritingului, pornită din ironie, dar ajungând să contu-
reze o imagine poetică și diafană „Deși anonim, aveam opera. Și
asta pentru că în orice bucătărie puteai să dai peste o pungă de
orez, de făină sau de zahăr, peste vreo sticlă de ulei pe a cărei eti-
chetă stătea câte o creaţie de-a mea. În debaralele gospodinelor,
cutiile de detergent și soluţiile de curăţat stăteau mărturie talentu-
lui meu.”

Ironia ce marchează întreg romanul nu este dozată în pro-
porţii egale. Sub acest aspect, prima parte iese în evidenţă întrucât
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tăișurile sunt atât de ascuţite și înţepăturile atât de puternice, încât
personajele par a-și pierde consistenţa, devenind caricaturi, iar eve-
nimentele se înlănţuie și ele superficial. Probabil că personajul cel
mai lipsit de autenticitate și de substanţă este Bianca, iubita pe care
Mihai o pierde atunci când renunţă la jobul său de copywriter. Per-
sonajul e conturat într-o manieră atât de caricaturală și de artifi-
cială încât iubirea care îl distruge pe Mihai și suferinţa provocată de
despărţire nu au niciun suport de natură emoţională sau psiholo-
gică. E ca și cum el însuși nu o place și o dispreţuiește pentru su-
perficialitate și pentru falsitate, dar în același timp e îndrăgostit
nebunește de ea și suferă pentru că a fost părăsit. Descrierea
Biancăi se face în termenii unei psihologii rudimentare de divă
glossy, „avocat în taioare cambrate, cămăși cu revere napoleoniene
înflorind în jurul gâtului, pantofi de lac, părul de abanos, omul legii,
justiţiara incoruptibilă, domnișoara Mavrodin era atrasă de băieţii
răi și asta pentru că întregul ei arbore genealogic înregistra prea
mulţi intelectuali onorabil și rezervaţi, previzibili și placizi.” Prin per-
sonajul Biancăi, printre altele, se face o aparentă apropiere și de așa
numita chick-lit, care, evident că e ironizată, inclusiv prin finalul
ales. Totuși, eșafodajul epic depinde în mare măsură de acest per-
sonaj caricatural ce cu greu se poate justifica din punct de vedere
psihologic. Pe de altă parte, nervul ironic și pe alocuri poetic al pro-
zatorului se dezvăluie în toată complexitatea în fragmentele dedi-
cate evenimentului de advertising din comuna Buzescu și în
descrierile palatelor ţigănești. Amintind într-un fel de Nepotul lui
Dracula al lui Alexandru Mușina, pasajele beneficiază de o reală im-
plicare a prozatorului care, deși își păstrează atitudinea ironică, se
lasă prins de vârtejul epic descriptiv pe care îl creează, reușind să ac-
ceseze un imaginar autentic: „Sile citea noapte de noapte thrillere
poliţiste sau de spionaj, iar Mama Desfăcătoare naviga ore întregi
pe eBay în căutare de ingrediente șamanice. Finul lui Fane, Diego și
nevastă-sa, seară de seară se încuiau în camerele lor, răsturnau o
lădiţă cu cocoșei pe covor, îi împărţeau, le făceau poze și îi catalo-
gau”.

Pentru că orice mișcare de downshifting trebuie să aibă și
o componentă de autodescoperire sau iniţiatică, Mihai Marinescu
va experimenta și o astfel de „trezire spirituală”, vegheată distant de
spiritul lui Mircea Eliade. Toată experienţa spirituală și legătura cu
Eliade încep în momentul în care personajul închiriază o garsonieră
în care proprietarul pretinde că locuise istoricul religiilor, Maestrul.
În prima parte a romanului, în zona sarcasmului pur, experienţa e
tratată într-o notă puţin mai binevoitoare decât restul trăirilor pro-
tagonistului, care sunt taxate fară milă. Totuși, în contextul general
de bășcălie, nici apropierea de Eliade nu pare a fi mai credibilă. Lu-
crurile sunt prezentate radical diferit în partea a patra a romanu-
lui. Naratorul va pune laolaltă cea mai pestriţă combinaţie de
personaje în palatul lui Fane Pungă, liderul interlop iluminat de o
experienţă mistică. La întâlnirea pusă la cale de protagonist iau
parte proprietarul palatului, soţia sa, Mama Desfăcătoarea și copiii
lor, dar și familia Biancăi Mavrodin, alături de pictorul Andrei (numit
Trimisul) și doi indivizi cu preocupări mistic spirituale, Silviu Soare și
Adela, astrologul. Totul se întâmplă pentru ca Fane să îl revadă pe
cel care l-a ajutat cu ani în urmă, în SUA, sub oblăduirea Maestrului
Eliade. Acesta este tocmai tatăl Biancăi, profesorul Raul Mavrodin.
Întânirea fatidică dintre personaje și întorsătura de destin repre-
zintă un arc narativ demn de genul chick-lit, pe care Alexandru Done
îl tratează cu obișnuitul sarcasm. Diferenţa de atitudine faţă de in-

fluenţa Maestrului vine din modul în care Mihai își amintește cum,
în timpul relaţiei cu Bianca, atunci când locuiau încă în garsoniera
lui Eliade, ea gătea, inspirată de o pasiune gastronomică mai pre-
sus de fiinţa ei, iar când pregăteau masa, puneau întotdeauna trei
farfurii, ca și cum Maestrul le-ar fi fost colocatar. De la „avocata de
success”, cu taioare cambrate, morală de neatins și pasiune pentru
„băieţii răi” la gospodina cuminte ce gătește feluri complicate de
mâncare în fiecare sâmbătă pentru a aștepta apoi la masă un spirit
se face o trecere destul de abruptă. Ea este parţial susţinută de mi-
șcarea de downshifting a personajului narator, cel care o observă.
Imaginea aceasta casnică și cuminte a Biancăi, investită cu o spiri-
tualitate ciudată este consecinţa directă a modificării paradigmei
psihologice și morale a lui Mihai. Totul este văzut acum prin prisma
individului ce s-a redescoperit și care dorește să îi redescopere și pe
cei din jur, găsind iluminare mistică oriunde. Spiritualitatea aceasta
facilă, în ton cu gândirea milenială și cu vremurile contemporane,
pare pe alocuri că ar fi mai aproape de convingerile prozatorului. E
zona în care Alexandru Done pare a crede, zona care nu cade atât de
des în derizoriu pe parcursul romanului. Ea e stratificată, trecând
de la unele niveluri hilare la altele, ce par mai profunde. De exem-
plu, un individ ca Silviu Soare, fost profesor de sport devenit brusc
mistic, după ce cade din tren și care intră în epicul romanului când
e dat afară din casă de concubină, care l-a prins cu amanta, nu
poate fi perceput altfel decât ridicol. Însă pictorul Andrei, cel atât
de inspirat încât ajunge să fie numit de lumea interlopă Trimisul,
pare a fi descins dintr-o altă realitate, intangibilă pentru muritorii de
rând. Tocmai din partea acestui personaj, creditat în naraţiune prin
faptul că nu e niciodată ironizat, vine și certitudinea că prozatorul
Alexandru Done alege să păstreze distanţa îndoielii în raport cu ab-
solut toate planurile în care funcţionează romanul său. După ce,
aparent, spiritul Maestrului se pogoară într-un moment de verita-
bilă iluminare mistică, Andrei îi oferă lui Mihai o explicaţie raţională
a evenimentului „Cât eram noi în Buzescu a avut loc un mic cutre-
mur de suprafaţă. De asta s-a mișcat și candelabrul.” Explicaţia re-
prezintă o încheiere epică de factură fantastică scrisă după toate
regulile genului fantastic. Este, din punct de vedere al teoreticianu-
lui, un semn discret în direcţia prozatorului fantastic Eliade. Este, în
același timp, în economia romanului, dovada că autorul se dezice, în
convingerile sale intime, de ultimul resort ce ar fi putut părea luat
în serios, downshiftingul materialităţii în numele spiritualităţii.

Romanul lui Alexandru Done se citește ușor. La un prim
nivel, e chick-lit, e eliberare de normele societăţii avide de lux și su-
perficiale, e un downshifting înspre spiritualitate și fericire inte-
rioară. Happy endingul e bombastic, de o strălucire hollywoodiană.
Personajul e masculul alfa prin excelenţă, iubit de femei superbe, cu
succes material și un artist revoluţionar. Dar, de fapt, romanul e
bun pentru că nimic din ceea ce pare a spune nu e real. Miza spu-
nerii unei povești la persoana întâi este credibilitatea pe care i-o
poţi acorda celui ce îţi povestește. Și aici, prozatorul excelează, pen-
tru nici măcar el nu se crede pe el. Poate că procedeul e prea intens
caricatural în cazul Biancăi, dar personajul Mihai reușește să fie in-
finit mai subtil și astfel, mai înșelător. Downshifting pare a fi o po-
veste frumoasă, de succes și siropoasă, o poveste a unui destin
împlinit. De fapt, nu e nimic din toate astea. E o scriitură acidă, sar-
castică și cinică despre o lume a suprafeţelor goale de conţinut, o
lume înșelătoare, în care nimeni și nimic nu sunt ceea ce par. E, prin
excelenţă, romanul supeficialităţii contemporane.
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Andrei C. Șerban

Dincolo de artificiile discursive care rafinează pe parcurs
această incursiune dificilă prin spaţiile umbrite ale unui univers
îngust și sufocant trăit la limita narcolepsiei, prima senzaţie ce
decurge din lectura volumului poetului debutant Ovidiu Kom-
lod, noapte-lumină (Casa de Editură Max Blecher, 2017) aduce
cu cea a unui zgomot sugrumat emis de un cap strivit de o
pernă. Deloc întâmplător, s-ar spune, pentru un proiect poetic
care se fundamentează aproape în întregime pe un proces mi-
gălos de oniroscopie (să mai amintim și de Nocturnalul postmo-
dern. Când visele imaginează hiperindivizi cu onirografii – publicat
cu doi ani în urmă de același scriitor, însă sub semnătura lui
Laurenţiu Malomfălean?) sublimând încrâncenata luptă a indi-
vidului cu propria biografie în insule de somn greu ce se des-
chid în pagină prin tușe imagistice pregnante. 

Într-adevăr, este o vocaţie a damnării în tot acest supli-
ciu cotidian, de după trezire, în care individul, cu senzorii hipe-
rexcitaţi, pare să fie vulnerat de cea mai mică particulă care
sparge omogenitatea perimetrului intim. Dacă poezia deceniu-
lui trecut își alimenta vitalitatea din scenariile fatidice ale bio-
grafismului, contemplându-și cu superbie decăderea în mijlocul
câmpului minat, noile perspective cu care Ovidiu Komlod co-
chetează în volumul său de debut vin dintr-o estetică a mefie-
nţei care supralicitează tragismul potenţial al zilei de mâine.
Departe de a fi posedat de mania distrugerii, a condamnării
unei eredităţi maladive în nuanţe stridente și exorcizatoare, vul-
nerabilitatea acestui privitor bântuit de paranoia, ce se lasă în
subtext impregnată de atmosfera kafkiană a dezastrelor do-
mestice guvernate de tatăl-dictator („voi păstra lamele-n mine/
ca pe singura dovadă/ palpabilă de iubire/ a tatălui meu –/ mă-
celarul”, „în numele tatălui. fiului. sfântului vid// simte că-n sân-
gele lui diluat înoată globule/ din sângele tatălui său din sângele
putred/ al tatălui tatălui său”), deturnează permanent raporta-
rea obiectivă la coordonatele realităţii larvare, mici banale și
sordide: „îmi ţin capul pe gât./ un cârlig ascuţit pentru carne/
visând la cea mai posibilă dintre lumi”, în timp ce „mă cutremur
la gândul că/ faptele se vor transforma/ tot mai repede-n/ amin-
tiri amnezii și coșmaruri”. În acest sens, individul nu mai are ne-
voie de o raportare la un trecut traumatic care să-i insufle
materia organică, poate nici măcar de un prezent palpabil. Re-
fugiul în virtualitatea dezastrului iminent este mai mult decât

suficient, la fel de bine cum intertextualitatea funcţionează ase-
menea unui surogat existenţial care vine să justifice retragerea
din lume a observatorului. Astfel, privite de la distanţă, textele
lui Komlod care își exhibă natural descendenţa blecheriană, în
special, ale cărei fantome dinamitează confortul observatoru-
lui („exerciţiile de irealitate” iau forma unor „sanatorii de tu-
berculoză nervoasă.// majoritatea poemelor în aceeași poziţie.//
halucinant// îmi doresc un corp transparent”) alternează cu sce-
nele de un banal rigid care s-au demonetizat atât prin ciclicita-
tea lor, cât și prin impostura convenţiilor sociale prefabricate:
„nu s-a-ntâmplat nimic special o zi ca oricare alta/ sfârșindu-
se nici mai devreme nici mai târziu./ mamele au vopsit ouă le-
au pus la rece/ o zi cu speranţa turată la maxim/ în care poeţii
nu scriu.”, „Mesajele de crăciun. Atâta belșug să nu îl puteţi
duce. Un soare pe care să nu îl puteţi îndura.”, „acuma toată
lumea se ia în serios/ felicită și binecuvântează/ fără să știe de
ce// obligaţi să ne bucurăm./ ca și cum asta se poate cuantifica/
nici nu mai spunem decât sărbători/ ca și cum din oficiu ar fi fe-
ricite”). Cumva, mergând pe urmele verdictului dat de Jean-
Marie Domenach, pentru Ovidiu Komlod o lume lipsită de tragic
este toxică, insuportabilă, ce se dezintegrează lent în cinetica
previzibilă a rigorilor sociale de bun-simţ, așa cum liniștea nu
este o împăcare a forţelor invizibile ce echilibrează polii unei
clipe, ci picătura de apă care corodează angrenajul zimţat al
armei ce își ucide inventatorul: „aștept acalmia de după depre-
sie/ când următoarea depresie se ridică din carne și sfârâie/
lent”, „tot ce ating e năpădit de tristeţe/ cu două secunde în-
ainte s-o fac”, pentru ca, în cele din urmă, totul să se rezume la
„stai liniștit/ întotdeauna se poate mai mult înlăuntru/ mai rău.
și mai mult”. Numai în urma unei astfel de reflecţii, cuvintele
par să își piardă scopul, întrucât finalitatea lor nu mai este re-
levantă: „de parcă pământul ar avea trebuinţă de vreun cuvânt”
„să nu fii patetic/ să nu pui cuvântul în poezie/ să-și smulgi de-
getele când îţi vine să-l folosești”. Evident, în tot acest proces de
negare a datelor unui cotidian în care viaţa și-a denaturat fun-
cţionalitatea biologică (terifianta imagine a tatălui ce este ali-
mentată retroactiv de fobiile unui fiu care glisează încontinuu
înspre centrul gravitaţional al unui viitor ipotetic și nimicitor),
iar cuvintele au murit pe pagină, dovedindu-și inutilitatea, poe-
tul își asumă anumite riscuri prin exacerbarea, uneori la limita

Irealitate-noapte-lumină

Critică literară
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gratuităţii, a tentativelor de racordare la exigenţele exterioare. Asemenea unei insecte care, cu cât se zbate mai înverșu-
nat, cu atât de înfășoară și mai mult în pânza păianjenului, Ovidiu Komlod tinde să recurgă la o autoironie/ autovictimi-
zare cu un aer mult prea moralizator („cel mai bine ar fi să mă culc de tot. să visez de tot./ să nu fii patetic fii simpatetic
simpatic/ fii prost nesimţit nemernic și ticălos/ vei avea succes/ până la ultimul strop de furie nemărturisită”) care, pe spa-
ţii mai largi, ar putea să afecteze nucleul sensibil al acestui proiect inteligent și complex, al cărui evazionism onirico-in-
tertextual promite, încă de la debut, un poet ofertant în cadrul panopliei liricii autohtone.
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Concepţia literară a celui mai mare poet al romantis-
mului italian, Giacomo Leopardi, este anti-romantică. Caietele
sale de însemnări (Zibaldone, în original) încep cu această pre-
misă filosofică: „Nu Frumosul, ci Adevărul, adică imitarea Natu-
rii în orice fel, constituie obiectul artelor frumoase”(1, ceea ce
dezvăluie mai degrabă gîndirea artistică a unui clasic. Dar sen-
sibilitatea/ firea lui melancolică este romantică. Personalitatea
artistică a lui Leopardi este scindată între un filosof raţionalist
(deşi a respins Raţiunea ca „duşmană a celorlate însuşiri natu-
rale ale omului”(2) şi un poet sentimental. Analizînd cazul său,
Paul van Tieghem concluzionează că „prin claritatea şi discreţia
artei sobre a imaginilor, în care domină gîndirea, versurile sale
sunt ale unui clasic; prin accentual lor direct, sinceritatea şi pro-
funzimea sentimentelor şi emoţiilor pe care le exprimă, precizia
unor detalii, acestea aparţin unui romantic”(3. Aşadar, Leopardi
este clasic în formă şi romantic în fond.

Aristocratul Giacomo Leopardi avea, de fapt, într-o
lume ce trecea prin mari transformări sociale şi morale, nostal-
gia vremurilor aurorale ale Greciei antice, cînd se născuse Poe-
zia ca unitate dintre Adevăr şi Frumos, prin imitarea Naturii. În
Discursul unui italian despre poezia romantică, el consideră că e
necesar ca acest ideal de poezie „să nu se schimbe, cum vor mo-
dernii, ci să fie, în trăsăturile ei principale, asemenea naturii,
adică imuabilă”(4, chiar dacă el însuşi a contribuit la schimbarea
ei, depăşind romantismul spre orizonturile  moderne prin care
– ca să-l citez memorabilele cuvinte ale lui Francesco de Sanctis
– Leopardi „a fost în stare să ducă înapoi poezia la simplitatea
antică, la adevărul naturii, întinerind universal poetic, în-
apoindu-i neprihănirea”(5. Aşadar, la idealul unei poezii genuine.
În acest sens, el se înrudeşte mai degrabă cu solarul Hölderlin
decît cu selenarul/ nocturnul Novalis.

Leopardi este un Orfeu romantic pentru care, aşa cum
el însuşi declara, „convertirea literară de la erudiţie le frumos”
înseamnă încercarea de a-şi depăşi destinul său uman, marcat
de infirmitatea fizică şi de o boală care l-a răpus la 39 de ani, dar
şi de răsturnarea de valori pe care Revoluţia a provocat-o. Poe-
zia sa este confesiune şi, totodată, terapie a suferinţei şi pesi-
mismului său. „Un suflu mistic – constată Karl Vossler – adie în
modul cel mai pur în idilele şi elegiile sale”(6, continuînd să ui-
mească prin luciditatea cu care poetul îşi trăieşte drama, since-
ritatea şi simplitatea expresiei, aproape lipsită de artificii
retorice.

Substanţa lirică a poeziei lui Leopardi provine din uni-

tatea originară dintre Eros şi Thanatos, afirmată în primele două
versuri ale poeziei intitulate chiar Dragoste şi Moarte: „Copile-a
sorţii, Dragostea şi Moartea/ deodată s-au născut”, întocmai ca
în cosmogonia orfică. În viaţa lui zbuciumată au existat patru
episoade de iubire pentru o femeie, primele două încheiate tra-
gic (Teresa Fattorini, decedată la 21 de ani¸ Maria Belardinelli, la
26 de ani) şi celelalte două, cu o mare decepţie (Teresa Canioni
Malavezzi şi Fanny Targioni Tezzetti). Dar aceste femei au deve-
nit legendare sub nume inventate de poet după modelul mari-
lor lirici latini, Horaţiu şi Ovidiu.

Scrisă în memoria Teresei Fattorini, poezia intitulată
Silviei reprezintă o trăire personală a mitului lui Orfeu şi Euri-
dice în tinereţea petrecută de Leopardi la Recanati. Moartea ei
i-a transformat „speranţa-amăgitoare” a unei vieţi fericite/ idi-
lice, într-o „speranţă-nlăcrămată”, arătîndu-i propriul destin ca
un memento mori:

„A fost de-ajuns s-apară adevărul
ca să te stingi; c-o mînă
moartea mi-arăţi din depărtări şi goală
o groapă în ţărînă”.

Imaginea tinerei fete care ţese transcende astfel în plan meta-
fizic, simbolizînd deopotrivă Muza poetului dar şi Parca ţesă-
toare a destinului. Iar imaginea gropii goale sugerează nu numai
sfîrşitul vieţii, ci şi golul existenţial în care a rămas tînărul stu-
dios, umplut doar de amintirea fericirii de altădată. Trecerea
timpului destramă ţesătura iluziei/ speranţei, substituind opti-
mismului juvenil un pesimism incurabil.

Orfismul acestei poezii nu rezultă din platicitatea im-
aginilor ci din muzicalitatea versurilor în care – obsevă Tatiana
Salma în cometariul acordat Silviei în volumul colectiv Leopardi
văzut de noi – „cuvîntul operează în mod incantator, în special
asupra acelor adîncimi ale sufletului, unde de obicei nu pă-
trunde decît muzica”(7. Tot astfel, în poezia Amintirile iubita
moartă este invocată cu numele Nerina (sub care s-ar ascunde
aceeaşi Teresa Fattorini sau, pentru alţi biografi, Maria Belardi-
nelli, decedată şi ea tînără la Recanati), pentru a reînvia din
amintire încununată în flori, asemenea fecioarelor din tablou-
rile lui Botticelli:

„Un vis ai fost ce piere.
Pluteai în mers; pe frunte bucuria
îţi strălucea şi-ncrezătoare vise
purtai în ochi, lumină-a tinereţii,
cînd ţi i-a stins destinul şi-n ţărînă

Giacomo Leopardi  

DDuummiittrruu  CChhiiooaarruu

Avatarele lui Orfeu
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te-ai frînt. Iubirea, o, Nerina-n suflet
încă mă arde. Şi cînd rar se-ntîmplă,
de sărbători, cu ceilalţi să mă bucur,
îmi zic: Nerina mea nu mai petrece,
nici flori şi-anină-n păr ca altădată”.

Melancolia lui Leopardi corespunde momentului mitic al re-
flecţiei lui Orfeu asupra  fericirii pierdute, a cărei amintire se
preface din dulce amară:

„Te-ai dus, etern suspin al meu; lumina
din ochii tăi s-a stins;  şi-mi va rămîne

mereu alături, visele-nsoţindu-mi
şi tot ce-n mine-i firavă simţire
de dor şi lacrimi, amintirea-amară”.

În schimb, poezia Aspasia (nume sub care leopardi o in-
vocă pe Fanny Targioni Tezzetti) este expresia dragostei trăite
cu intensitate dramatică, precum o flacără mistuitoare ce se
stinge în lipsa participării cu aceeaşi măsură din partea fiinţei
iubite:

„Tu nu ştii
ce patimi, ce dureri mistuitoare,
ce dor nestins şi ce delir încins-ai
în pieptul meu: nici va să vină vreme
ca să-nţelegi cîndva”.

Acestei arderi sublime în care poetul trăieşte – remarcă Rodica
Damian în comentariul Aspasiei – „unirea dragostei pure cu cea
păgînă”(8, îi urmează însă dezamăgirea ca descoperire a dife-
renţei dintre fiinţa reală şi cea imaginară, dar şi regretul de nu
mai putea iubi, căci dragostea-i dădea substanţă şi sens vieţii:

„Ci tu eşti încă vie,
tu încă mai trăieşti şi pentru mine
încă rămîi frumoasă-ntre frumoase.
Numai văpaia ce-ai iscat e stinsă:
căci nu pe tine te-am iubit, ci raza
ce şi-a săpat în pieptul meu mormîntul.
Pe ea-am iubit-o; şi cu-atîta sete
i-am adorat imaginea celestă
încît, deşi ştiam ce zace-n tine,
ce mereje-ntinde vraja-ţi iscusită,
în ochii tăi privirea contemplîndu-i,
şi nu-nşelat, ci de plăcerea dulce
a multei voastre-asemănări o lungă
şi grea robie îndemnat să sufăr”.

Poetul nu regretă despărţirea de fiinţa iubită, ci moartea dorin-
ţei de a iubi ca formă a dragostei de sine/ de viaţă. Căci, aşa cum
inspirat spune Benedetto Croce, Leopardi „iubeşte iubirea”(9

creatoare de iluzii/ speranţe, în absenţa căreia se prăbuşeşte în
infernul melancoliei, iar viaţa lui devine moarte vie.

Acest gînd filosofic formulat astfel în însemnările sale:
„Dorinţa omului de a iubi este infinită nu din altă pricină decît
pentru că omul se iubeşte pe sine cu o dragoste fără margini”(10,
şi-a găsit ecoul poetic în poezia Infinitul:

„Dintotdeauna mi-a fost dragă această
colină-nsingurată şi desişul
ce pînă-n zări ascunde orizontul.
Cum stau şi-n larg privesc, nemărginite
spaţii peste hotarul lui, şi-imense
tăceri, şi-o pace infinit adîncă

în gînd cu gîndul înfirip; şi spaima
mi se strecoară-n suflet. Iar cînd vîntul
foşneşte-n crîng, acelei nesfîrşite
de dincolo tăceri eu îl aseamăn:
şi mi-amintesc atunci de veşnicie,
de moarte ere şi de cea prezentă
în zvîcnet vie. Gîndu-mi se cufundă,
în largul fără margini; şi mi-e dulce
în marea-aceasta calmă naufragiul”,

scrisă în urma unei ascensiuni pe Muntele Tabor din preajma
oraşului Recanati, care – în interpretarea lui Francesco de Sanc-
tis – „nu este decît o ridicare a spiritului dincolo de limita natu-
rală, spre infinit”(11. Poetul trăieşte sentimentul/ fiorul infinităţii
universului, participînd la misterul naturii într-o contopire mis-
tică. Mister care – în concepţia filosofică a lui Leopardi – este ac-
cesibil omului doar prin simţuri, încă legate de natură, şi nu de
gîndirea ruptă de aceasta, pentru care infinitul este o abstrac-
ţie şi „nu reprezintă altceva decît neantul”(12.

Leopardi marchează în desfăşurarea istorică a mitului
momentul în care Orfeu descoperă, prin pierderea definitivă a
Euridicei ca simbol al dorinţei de a iubi, zădărnicia propriei exis-
tenţe. Dar el descoperă, totodată, infinitatea şi sensul existen-
ţei prin creaţie, transformînd-o şi eliberîndu-se astfel de
suferinţă/ nefericire în cînt/ cîntare orfică.

Note:

Folosesc pentru versurile citate traducerile Etei Boeriu din ediţia Leopardi,

Cînturi (Ed. Dacia, 1981).
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RRooddiiccaa  GGrriiggoorree
Arta prozei rafinate

Într-o scenă celebră din romanul Rămăşiţele zilei, când dom-
nişoara Kenton îi aduce la cunoştinţă trista veste a morţii mă-
tuşii ei, Stevens se simte stânjenit, şi, neştiind ce să facă,
încearcă să schimbe vorba, dându-şi seama abia apoi că a uitat
să-i prezinte condoleanţe eficientei menajere de la Darlington
Hall. Iar când Stevens realizează acest lucru, el are, deopotrivă,
revelaţia că este deja prea târziu pentru a mai încerca s-o con-
soleze în vreun fel pe domnişoara Kenton. Şi, deşi nu puţini cri-
tici au avut tendinţa să considere volumul de povestiri al lui
Kazuo Ishiguro un pas înapoi în ceea ce priveşte realizarea ar-
tistică, prin raportare la indiscutabilele capodopere ale scriito-
rului, Nocturne. Cinci poveşti despre muzică şi amurg reprezintă
un extraordinar exemplu de proză de atmosferă, preferata lui Is-
higuro, care pune accentul pe aluzia subtilă, toate textele din
volum putând fi citite prin raportare la momente esenţiale ale
romanelor sale anterioare, fie că e vorba de Rămăşiţele zilei, fie
de Amintirea palidă a munţilor ori Pe când eram orfani. La fel ca
în scena amintită, avându-i ca protagonişti pe Stevens şi pe
domnişoara Kenton, personajele din Nocturne ajung să înţe-
leagă că e prea târziu, că nu mai e timp, că ceea ce a fost irosit,
în cursul unei vieţi, nu poate fi regăsit ulterior, în ciuda oricâtor
încercări. Kazuo Ishiguro creează, aici, o lume aflată, într-ade-
văr, sub semnul amurgului, nu atât din punctul de vedere al
vreunei situări temporale, ci din acela al înţelegerii depline a tu-
turor ocaziilor irosite de-a lungul existenţei. 

Textele incluse în acest volum nu reprezintă, în adevăratul
sens al cuvântului, exemple de proză muzicală, aşa cum sunt,
să spunem, Sonata Kreutzer de Tolstoi sau Napoleon Symphony,
a lui Anthony Burgess, rămânând suficient de departe, ca te-
matică ori semnificaţii chiar şi de Cartea râsului şi a uitării a lui
Milan Kundera. Pentru că Ishiguro nu mizează atât pe formula
muzicală ca atare, aşa cum au ales să facă alţi autori, ci utili-
zează muzica mai degrabă ca pe un fond – nu doar sonor, ci mai
degrabă simbolic – pentru întâmplările pe care protagoniştii po-
vestirilor sale le trăiesc. Unicul fond posibil, câtă vreme, în fie-
care din aceste texte, cititorul descoperă o întreagă lume care
alege să râdă – ori, dacă nu, cel puţin să zâmbească! – doar pen-
tru a nu ajunge să nu se mai poată opri din plâns. Astfel încât,
de la prima şi până la ultima povestire – toate fiind scrise la per-
soana întâi – tonul este voit lejer, iar adresarea căutat familiară,
dincolo de această degajare ascunzându-se, însă, incredibile tri-
steţi, mari eşecuri deghizate în mici realizări, ratări în domeniul
conjugal ori în cel artistic, totul fiind punctat de o atmosferă mu-
zicală, fie şi numai pentru că în toate povestirile din Nocturne
avem de-a face cu muzicieni (potenţiali, viitori, aflaţi în căutarea

afirmării sau la capătul unei cariere ce nu a fost niciodată ceea
ce ar fi trebuit, poate, să fie). 

Desigur, încercarea de a utiliza resursele şi procedeele unei
arte (muzica) şi a le exprima cu ajutorul alteia (literatura) poate
fi o întreprindere riscantă şi aflată, în nu puţine cazuri, sub sem-
nul previzibilului eşec. Însă în Nocturne, Kazuo Ishiguro ştie cum
să evite toate pericolele acestei translaţii (de la sentimentalis-
mul lacrimogen şi facil la căderea în melodramatic). De aceea,
textele sunt organizate ascendent, cititorului fiindu-i sugerată
ideea de crescendo, unele personaje apărând chiar în mai multe
povestiri, surprinse în momente diferite ale existenţei lor. Ast-
fel, dacă în primul text al acestui volum, Un baladist de altădată,
protagoniştii sunt Tony şi Lindy Gardner, figuri marcante ale
lumii artistice americane, aflaţi la Veneţia şi oferindu-şi, prin in-
termediul unei serenade, o neaşteptată şi profund elegiacă de-
claraţie de dragoste (deşi Lindy e decisă să divorţeze pentru a-şi
relansa cariera, considerându-se suficient de tânără pentru a
se căsători cu un reprezentant de success din showbiz), Lindy
va reveni în Nocturnă, penultima povestire – însă acum ea este
deja despărţită oficial de Tony şi se află într-o clinică de chirur-
gie plastică pentru o complicată operaţie de lifting facial, ajun-
gând să cunoască un tânăr saxofonist decis să se afirme în
lumea muzicală după ce va dobândi o înfăţişare mai plăcută, tot
după o operaţie estetică. Iar balada-serenadă interpretată la Ve-
neţia străbate întregul volum, asemenea unui refren dulce-amă-
rui, reuşind să exprime cu o pregnanţă neaşteptată întreaga
tristeţe a falsităţii şi artificialităţii ce-şi face loc în orice relaţie
umană mai ales din cauza intruziunii brutale a forţelor societă-
ţii contemporane care are ca ţel suprem consumul şi, uneori,
distracţia. 

Arta lui Ishiguro constă, apoi, în capacitatea sa de a crea
un fals sentiment al securităţii, căci cititorul are senzaţia că pro-
tagoniştilor din Nocturne nu li se poate întâmpla nimic rău. Însă,
ca întotdeauna, tehnica scriitorului britanic este subtilă şi rafi-
nată: într-adevăr, nu li se mai poate întâmpla nimic rău, din sim-
plul motiv că totul li s-a întâmplat deja, că totul, în viaţa lor, a
fost irosit, pierdut, ratat, cariera artistică în egală măsură cu ma-
riajul, exemplul cel mai edificator fiind, poate, Malvern Hills (text
care dă întreaga măsură a artei autorului), unde, dincolo de ne-
reuşita artistică a tânărului narator, întâlnim semi-ratarea şi au-
toiluzionarea cuplului de interpreţi, Sonja şi Tilo, pe care acesta
îi întâlneşte la pensiunea unde lucrează. Un cuplu care, practic,
nu mai are ce pierde, relaţia cu fiul lor fiind cvasi-inexistentă
sau cel mult formală, iar cariera lor nefiind nimic mai mult decât
o permanentă goană după contracte dezavantajoase şi o supu-

Carte străină
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nere orbească în faţa pretenţiilor unui public necunoscător într-
ale muzicii. Aparenta siguranţă şi seninătate se destramă, ast-
fel, treptat, dar inevitabil, spre finalul textelor din Nocturne,
lăsând în urmă o profundă melancolie, amărăciunea ratării şi
tristeţea destrămării unei lumi iluzorii a unei fericiri conjugale
sau împliniri artistice la fel de înşelătoare. Astfel, eroina din Vio-
loncelişti, ultima povestire din Nocturne, în ciuda fascinaţiei pe
care o exercită asupra tânărului Tibor, tot violoncelist, şi în ciuda
lecţiilor de interpretare şi de compoziţie pe care i le oferă, nu a
învăţat niciodată să cânte la violoncel, tocmai pentru a nu-şi
strica talentul!... 

Ideea ratării apare, apoi, şi în Fie ploaie, fie soare, aici sce-
nariul tinzând să fie oarecum oniric şi nu lipsit de note comice
(dacă ne gândim la încercările lui Raymond de a găsi o explica-
ţie plauzibilă pentru distrugerea jurnalului lui Emily), iar centrul
tematic a se afla în cu totul alt loc decât ne-am fi aşteptat. De
aici, desigur, importanţa trecutului, care pare a fi, pentru pro-
tagoniştii acestor povestiri, mult mai real decât prezentul în
care trăiesc şi de care, evident, nu sunt mulţumiţi; şi tot de aici
structura circulară a volumului în ansamblu. În acest fel, textele
par a se reflecta unul în celălalt, izvorând, toate, dintr-o temă
comună, aceea a ratării, a irosirii ocaziilor, a regretelor tardive
pentru ceea ce ar fi putut să fie, dar nu a fost niciodată. Citito-
rului îi este amintit, deci, la tot pasul, că povestirile fac parte
dintr-un perfect gândit ansamblu artistic, fiind, cel puţin la un
anumit nivel al interpretării, teme cu variaţiuni, nu compoziţii
pe deplin independente. Căci de aici derivă şi imaginea recu-
rentă a unui nou tip de triunghi conjugal, reprezentat, pe de o
parte, de cuplul cu probleme, iar pe de alta, de un personaj care
observă din exterior drama, aspect prezent în toate cele cinci
povestiri din Nocturne. În plus, deşi uneori s-ar părea că Ishiguro
ar manifesta tendinţa de a urma modelul intrigilor unui So-
merset Maugham, povestirile din acest volum vor sfârşi, de fie-
care dată, prin a se mişca delicat în jurul temelor majore
enunţate anterior, pe care autorul ştie cum să le nuanţeze ori să
le redefinească. 

Desigur, nu putem uita faptul că Ishiguro însuşi a fost ani
de zile fascinat de muzică şi că şi-a dorit (şi chiar a încercat!) să
se lanseze într-o carieră muzicală, ca pianist ori chitarist – de
preferinţă în domeniul rock – aspiraţie niciodată încununată de
succes, însă la care Kazuo Ishiguro a renunţat abia după publi-
carea primului său roman, Amintirea palidă a munţilor, în 1982.
De altfel, muzica nu este o preocupare nouă în creaţia scriito-
rului, căci Nemângâiaţii mizează mult pe imaginea pianistului
de concert, iar Never Let Me Go pe reluarea de nenumărate ori
a unei casete după a cărei muzică eroina dansează singură ore
în şir. Însă în Nocturne, arta lui Ishiguro face un pas înainte:
acum, nu doar muzica îl preocupă pe autor, şi nici măcar doar
semnificaţiile acesteia, ci mai cu seamă ceea ce se găseşte din-
colo de ele. Şi, la o privire atentă, dincolo de toate e momentul
de trecere dintre vârsta matură şi senectute, protagoniştii po-
vestirilor din acest volum încercând în zadar să repună lucru-
rile în ordine: totul va continua să se destrame – căsnicia,
presupusul talent, preocupările artistice, viaţa însăşi.       

*

„Întotdeauna m-au interesat mecanismele memoriei, pen-
tru că memoria e filtrul prin care ne citim trecutul. E un instru-
ment prin intermediul căruia oamenii își spun lucrurile
esenţiale despre propriile vieţi, dar și despre cei în care, fără să-
și ea seama sau chiar fără să vrea, s-au transformat”, spunea
Kazuo Ishiguro, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din
anul 2017. 

Ajuns în Anglia împreună cu familia pe când avea mai puţin
de șase ani, Ishiguro (născut în 1954, la Nagasaki, în Japonia) se
va impune cu hotărâre în spaţiul cultural englez, fiind conside-
rat rapid, după publicarea primelor trei romane, unul dintre cei
mai reprezentativi prozatori britanici contemporani. Opinia ma-
jorităţii exegeţilor e întru totul îndreptăţită, căci Amintirea pa-
lidă a munţilor (A Pale View of Hills – 1982), carte care a primit
Premiul Winifred Holtby al Societăţii Regale de Literatură, Un ar-
tist al lumii trecatoare (An Artist of the Floating World – 1986), în-
cununat cu Whitbread Book of the Year Award, şi Rămăşiţele zilei
(The Remains of the Day – 1989) care, pe lângă mult râvnitul Boo-
ker Prize, a avut parte, în scurtă vreme, şi de excelenta ecrani-
zare, în regia lui James Ivory, cu Anthony Hopkins şi Emma
Thompson în rolurile principale, demonstrează o artă pe deplin
matură și o uimitoare intuiţie atât în ceea ce privește constru-
cţia personajelor, cât și implicaţiile muzicii și picturii la nivelul
unui text romanesc. Cărţile publicate ulterior, Nemângâiaţii (The
Unconsoled – 1995), Pe când eram orfani (When We Were Orphans
– 2000) ori Să nu mă părăsești (Never Let Me Go – 2005, aceasta
din urmă cunoscută publicului larg și datorită peliculei regizate
de Mark Romanek, cu Keira Knightley, Carey Mulligan și Andrew
Garfield în rolurile principale), ca și volumul de povestiri Noc-
turne (Nocturnes. Five Stories of Music and Nightfall – 2009) ori cea
mai recentă apariţie editorială, romanul Uriașul îngropat (The
Buried Giant – 2015), nu fac decât să confirme valoarea lui Ishi-
guro, dar și să surprindă cititorul, odată cu fiecare nou titlu, prin
diversificarea ariei tematice și a preocupărilor unui scriitor care,
fără să ţină prea des prima pagină a presei, și-a construit, cu mi-
gală și cu o inegalabilă (și inepuizabilă!) atenţie la detalii, o
operă cu adevărat remarcabilă, pusă sub semnul discreţiei și al
rafinamentului.  

Aceasta ar fi și punctul în care creaţia lui Ishiguro poate fi
raportată la cultura japoneză, știut fiind faptul că unii critici li-
terari au încercat nu de puţine ori să stabilească filiaţii ori să gă-
sească explicaţii pentru anumite atitudini ale personajelor ce
populează proza acestui autor. El însuși, însă, a fost reticent cu
privire la problema aceasta, spunând adesea (cu umor, dar și
cu hotărâre!) că, dacă și-ar semna cărţile cu un pseudonim sau
ar pune pe copertă fotografia altcuiva, nimeni n-ar mai fi inte-
resat de „niponismul” creaţiei sale... O creaţie al cărei element
fundamental este, după cum chiar scriitorul a subliniat, explo-
rarea resorturilor memoriei, dublată de preocuparea pentru
modul în care trecutul influenţează prezentul şi, deoporivă, de
interesul, derivat din admiraţia mărturisită faţă de opera lui Jo-
seph Conrad, pentru utilizarea naratorilor necreditabili. De aici
şi tendinţa personajelor din proza sa de a-şi reevalua în perma-
nenţă existenţa, privind-o din perspectiva succesului mereu
visat, dar și (mai frecvent!...) a eşecului pe care le e imposibil să-
l ocolească. Deși apropiat, uneori, de aşa numita „temă inter-
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naţională”, atât de prezentă în literatură de la Henry James în-
coace, pe temeiul unor aspecte mai degrabă exterioare, cum ar
fi amănuntul că primele sale două cărţi sunt plasate într-un
cadru măcar parţial nipon (dar pur imaginar și imaginat ca
atare, înainte de a ajunge el însuși în Japonia, după cum va măr-
turisi scriitorul într-un extraordinar dialog purtat cu Kenzaburo
Oe, cel de-al doilea laureat nipon al Premiului Nobel pentru Li-
teratură), Ishiguro se individualizează profund, incluzând în
toată creaţia sa accente elegiace ori nostalgice și elementele ne-
așteptate ale unei poetici muzicale sui-generis care deconcer-
tează și cuceresc în egală măsură cititorul. 

Considerate, imediat după apariţie, capodopere ale deli-
cateţii şi subtilităţii, reuşind să analizeze cazuri ale unor mari
tulburări emoţionale, cărţile lui Ishiguro, mai cu seamă Rămă-
șiţele zilei și Amintirea palidă a munţilor, reprezintă și o excelentă
ilustrare a ideilor lui Maurice Blanchot, în conformitate cu care
naratorii – mai ales cei necreditabili – rememorează frecvent ex-
perienţele personale cu scopul, declarat sau nu, de a se elibera
de povara amintirilor şi de a exorciza trecutul. În plus, Ishiguro
e cu adevărat impresionant și rămâne unic în peisajul literar
contemporan prin capacitatea de a crea personaje convingă-
toare nu doar prin ceea ce fac ori spun, ci mai ales prin ceea ce
nu se pot hotărî niciodată să rostească, prin ceea ce va rămâne
pentru totdeauna învăluit în tăcere, fie că e vorba de trecutul
personal, fie de marile evenimente istorice. Interesant e și că
abia la o a doua lectură a textelor cititorul va înţelege pe deplin
că, vorbind, de pildă, despre problemele şi nefericirea unei prie-
tene, Etsuko, protagonista din Amintirea palidă a munţilor nu
face, după decenii, altceva decât să vorbească despre sine, pen-
tru prima dată cu adevărat. La fel se întâmplă și în cazul major-
domului Stevens din Rămășiţele zilei, care, încercând, după ani
întregi, să afle cauzele nefericirii domnișoarei Kenton devine
conștient, iar asta se întâmplă când nu mai e de mult tânăr, de
propria nefericire și ratare – și izbucnește în plâns, dorindu-și
ca măcar rămășiţele zilei / zilelor să-i fie mai senine și mai puţin
irosite.  

În cărţile lui Ishiguro, întâmplările sunt relatate exclusiv din
punctul de vedere al unui personaj implicat care povestește,
firul epic este structurat în funcţie de ceea ce spune acesta, dar
şi în funcţie de un sistem perfect echilibrat de aluzii și sugestii
ce ascund mari adevăruri, niciodată recunoscute cu glas tare.
Iar dacă, în proza lui Ford Madox Ford, de pildă, interpretările pe
care pesonajele le dădeau anumitor evenimente, obiectiv pre-
zentate, erau puse întotdeauna sub semnul întrebării, la Ishi-
guro până şi faptele, nu doar potenţialele interpretări
ulterioare, sunt privite cu o totală subiectivitate, dintr-un punct
de vedere unic şi, desigur, necreditabil. În fond, toate textele
sale sunt structurate pe două planuri, pendulând între prezent
şi trecut, peste care prezidează aceeaşi figură naratorială. Ast-
fel, îmbinând mereu ceea ce s-a petrecut cu ceea ce tocmai se
petrece (și, mai ales, cu ceea ce este filtrat prin conștiinţă), ro-
manele lui Ishiguro par doar povestea unor relaţii dintre oa-
meni, fie de prietenie, fie de subordonare, fie amoroase. Și chiar
sunt așa ceva, însă numai la un prim nivel al semnificaţiilor, câtă
vreme aceleași texte se dovedesc a fi, pe de altă parte, descrieri
minuţioase, însă depășind limitele consacrate ale realismului,
și întemeindu-se pe datele unei adevărate poetici a ambiguită-
ţii, a luptei oamenilor obişnuiţi de a se adapta la o serie de re-

guli noi, care le sunt impuse. Că e vorba despre regulile sociale
ale lumii britanice pe care personajele feminine din A Pale View
of Hills trebuie să le accepte, ori de normele tachinării lejer-
mondene pe care un nou stăpân (american, desigur...) i le cere
unui majordom britanic get-beget cum e Stevens din The Re-
mains of the Day e mai puţin important, esenţial rămânând fap-
tul că fiecare om este suma propriilor sale alegeri, iar după ani
de zile toate personajele sale vor deveni conștiente de asta. 

Creaţia lui Kazuo Ishiguro aduce în discuţie, subtextual,
tocmai capacitatea oamenilor de a opta, de a decide drumul pe
care să-l urmeze în viaţă. Numai că, adesea, aceste alegeri nu
vor face decât să reia greşelile altora, ori să repete destine
frânte. Stevens repetă erorile tatălui său și rămâne condamnat
la demnitatea iluzorie a rolului unei profesii care-l transformă în
simplă mască și-l împiedică să trăiască și să simtă, domnișoara
Kenton nu poate trece peste propriul orgoliu și, la rândul ei, nu
știe ori nu poate să-l ajute pe Stevens să comunice cu adevărat.
Iar creaţia lui Ishiguro devine, pe nesimţite, o permanentă oglin-
dire şi prefigurare a faptelor personajelor prin intermediul altor
fapte şi altor personaje, un neîncetat joc al oglinzilor paralele, al
amintirii obsesive, dar și al permanentei nevoi de rememorare
lucidă, în care cititorul e prins, la rândul său, fără putinţă de scă-
pare. Căci, după cum concluzionează Stevens, „pentru mulţi oa-
meni, seara este într-adevăr partea cea mai plăcută a zilei. La
urma urmei, ce avem de câștigat dacă privim tot timpul înapoi
și ne învinovăţim fiindcă viaţa noastră  nu a luat întorsătura pe
care ne-am dorit-o? [...] Ce rost are să ne întrebăm necontenit ce
am fi putut sau nu să facem ca să controlăm drumul pe care a
pornit viaţa noastră?”     

Comparat, nu o dată, cu Salman Rushdie, Amintirea palidă
a munţilor apărând, în fond, la doar un an după Copiii din miez de
noapte, Ishiguro reprezintă, însă, o cu totul altă faţetă a multi-
culturalismului postmodern. Pentru că, dacă Rushdie abor-
dează întotdeauna explicit inclusiv (sau poate mai ales) despre
probleme stringente ale societăţii contemporane, proza lui
Kazuo Ishiguro poate fi caracterizată, în cel mai succint mod cu
putinţă, printr-un termen care o defineşte perfect, atât la nivel
stilistic, cât şi tematic: discreţie implicită. Romanele lui, con-
struite pe baza principiului stratificării – semnificaţiilor sau teh-
nicilor –sugerează mereu, nu prezintă lucrurile direct, fac
trimiteri subtile, nu explică, transformând cadrul exterior în
pură atmosferă, de altfel singura în stare să vorbească, într-un
mod pe de-a-ntregul convingător, cu rafinament şi sensibilitate,
despre vinovăţie, responsabilitate, viaţă şi moarte.                     

KKaazzuuoo  IIsshhiigguurroo,,  AAmmiinnttiirreeaa  ppaalliiddăă  aa  mmuunnţţiilloorr..

TTrraadduucceerree  ddee  MMiihhaaii  MMoorrooiiuu,,  PPoolliirroomm,,  22001177;;

KKaazzuuoo  IIsshhiigguurroo,,  RRăămmăășșiiţţeellee  zziilleeii..

TTrraadduucceerree  ddee  RRaadduu  PPaarraasscchhiivveessccuu,,  PPoolliirroomm,,  22001177;;

KKaazzuuoo  IIsshhiigguurroo,,  NNooccttuurrnnee..  CCiinnccii  ppoovveeşşttii  ddeesspprree  mmuuzziiccăă  şşii  aammuurrgg..

TTrraadduucceerree  şşii  nnoottee  ddee  VVaallii  FFlloorreessccuu,,  PPoolliirroomm,,  22001177..  
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La cote superioare, despre bibliotecă se poate vorbi ca ar-
hivă a istoriei gândirii și simţirii, ca tezaur al limbilor în peregri-
narea lor prin timp, ca mecanism de întreţinere și răspândire a
puterii imaginative, chiar ca muzeu al spiritului, iar inventarul
poate continua – metaforizând încă – până la a o constitui ca or-
ganism de provocare a umilinţei în faţa culturii, cum spunea
Noica. În totul, ca temei al tehnicii procesării celor de mai sus,
ea își prezervă, mereu și mereu, două principii: cel dintâi, să-i
spunem „virtual”, este lectura, elementul care, odinioară, azi ori
în viitor, îi conferă consistenţa vieţii; cel de al doilea, ca strat
care o coboară în concret și o justifică, este accesibilitatea, mi-
șcarea ei înspre condiţia utilităţii. Accidentele sau maladiile –
care, totuși, nu depind de ea – vin dinafară, atacând principiile:
o bibliotecă inaccesibilă, ca și una în care lectura nu se mai pro-
duce devin obiecte inexistente prin inutilitate, dispar în ceaţa
apărută între ea și mediul în care a apărut și s-a format. Vom
glosa, aici, doar despre prima situaţie, detașând trei praguri.

Cum bine se știe, Minunata lume nouă a lui Aldous Huxley
proiectează utopic o anume globalizare, societatea fiind atent
structurată prin inginerie genetică. Cuvântul, mai exact cuvin-
tele de ordine sunt: armonie, calm și fericire, repartizate gra-
dual și selectiv, instituindu-se un climat a cărui artificialitate e
abil mascată, iar activitatea performează exclusiv pe direcţia
utilităţii imediate, satisfăcând instinctualul, controlând raţiu-
nea, morala și orice tip de problematizare a existenţialului.
Acesta este motivul pentru care tot ceea ce vine dinspre istoria
artei, a știinţei și a formelor speculative ale gândirii devine pe-
ricol social: faţa activă a civilizaţiei se reclamă din anomia inte-
lectului și din mecanica monoton obsedantă a unui prezent
continuu. Legal, există o singură bibliotecă, în fapt cea a varia-
ţiilor ce prelungesc cartea întemeietorului, precum și volumele
ce răspund prerogativelor noii ordini. Doar Controlorul Rezident
în Europa Occidentală mai are la îndemână o bibliotecă, cea in-
terzisă, însumând scrierile de altădată, de la istorie și literatură,
la religie și filozofie, până la știinţa destinată abordării altor pro-
bleme decât celor „imediate ale momentului”. Din literatură,
toate textele vechi sunt condamnabile, esteticul este pus la
index, frumosul este privit ca distructiv, suferinţa și durerea
sunt de neacceptat („nu poţi face tragedii fără instabilitate so-
cială”), iar cărţile religioase, ca și cele de filozofie excluse fiindcă
introduc problematizări care denunţă inconsistenţa prezentu-
lui în raport cu ceea ce sedimentează istoria ca deschidere în-
spre înţelegerea perspectivelor.

Spaţiul necesar unei atari biblioteci este asigurat de un

seif, de presupus enorm, din moment ce acolo poţi afla nu
numai – să zicem – scrierile lui Shakespeare (mereu invocate, în
provocările dialogate, de personajul oponent, Sălbaticul, ca mod
ideal al pătrunderii sensului vieţii), ci și De Imitatione Christi sau
comentariile unor gânditori ca William James, Maine de Biran
sau F.H.Bradley. Ne-am putea întreba de ce această bibliotecă
nu a fost distrusă, ci păstrată în spatele „ușii grele de metal” a
imensului seif. Cum o asemenea construcţie este destinată, de
regulă, păstrării marilor valori și a documentelor secrete, putem
bănui că nu această conștiinţă a tezaurizării a stat la baza izo-
lării severe a „bibliotecii lumii”. Logica ne arată că, în condiţiile
unei omeniri masificate și robotizate, factorul de conducere și
decizie, în speţă totalitar, nu oficiază nici cu nuanţări valorice,
nici cu unele perspectiviste de împlinire a umanului. Și, astfel,
tezaurul din marele seif ni se arată ca percutant artificiu de-
monstrativ al unui scriitor, el însuși conștient de modul care în
frumosul este vibraţie de adevăr, în confruntarea cu aproape
nimicul din entertainment-ul „pur” Poate și cu o undă de misti-
ficare…

…undă de mistificare ce străjuiește și ficţiunea din roma-
nul Veronicăi D. Niculescu, Spre văi de jad și sălbăţie, din moment
ce subtitlul ne anunţă că va fi urmărită „adevărata viaţă a unei
false prinţese”. De fapt, biblioteca din acest text dă contur mai
degrabă unei obsesii modale decât uneia spaţiale: toposul se
exercită formator, „lucrează” ca amprentă existenţială, în con-
diţii de ridicare în rang a înţelegerii și a simţirii propriului des-
tin al naratoarei-personaj (modalitate intradiegetică, ar spune
un semiotician). Aceasta își scrie „povestea în rime” Mereu da
Flor și dragostea măiastră într-o bibliotecă (deși, nu mai departe
decât în urmă cu un an, „aș fi zis că n-aș putea scrie în alt loc decât
acasă”), simţind că „drumul dintre casă și bibliotecă e distanţa din-
tre realitatea mea și poveste” (vom vedea, ceva mai încolo, na-
tura acestei distanţe). Zi după zi, bătând același drum nu cu
intenţia, obișnuită, a lecturii, dar cu cea a scrierii, momentele
sunt însoţite atât de gândul fragilităţii, în timp a obiectului-
carte, dar și de nota înaltă a faptului că textul își reclamă pro-
priul mediu, propriul climat, poate în consecinţa adagiului că „o
carte se naște din alte cărţi”: „De când vin aici, deși e atâta carte
în jur, nici o poveste din clădirea aceasta enormă nu m-a chemat la
ea, ceea ce sigur că e ticălos și ridicol. Să te afli sub un munte de vo-
lume stivuite în rafturi, mii și mii de cărţi preţioase împrejurul și
deasupra șirei spinării tale, rotunjind bolţi migăloase și vechi de-
asupra unor pagini care abia cresc acum – ale tale, pagini care
poate că se vor alinia cândva alcătuind încă o carte de pus pe unul
din aceste rafturi, și poate doar pentru a rămâne acolo nerăsfoită

Mircea Braga
Galeria mistificţiunilor (3)

Biblioteca și irealismul realită2ii
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Mereu da Flor și pasărea măiastră se prezintă ca o poveste
„în ramă”: atribuită unei autoare imaginate, Miranda Dortloft,
basmul este prima ei scriere, plasată într-un roman al formării,
ceea ce, raportat inevitabil și la inflexiunile autobiografice ale
autoarei reale, duce secvenţele textuale în perspectiva unui mis-
en-abîme care tulbură timpul naraţiunii. Plasat ca pasaj de tre-
cere spre o primă adolescenţă, basmul este oglinda acelei
„copilării universale” treptat alunecând din lumea închisă, au-
tonomă și miraculoasă, a copilului, într-un timp în care acesta
vine în atingere și cu alte vieţi, cele înscrise în real. Este folosită
matricei basmului (devenită neproductivă în producţia curentă
a creaţiei populare), dar înscrisă într-un regim în care nu ab-
sentează mistificţiunea la incidenţa cu anacronismul: dacă re-
gula originară a basmului îl plasează în indeterminarea din illo
tempore, recomandarea lui Biblio ca Mereu da Flor să se aplece
și asupra operelor lui Cehov, Pușkin sau Gogol apare ca presiune
de aglutinare a timpilor și, nu mai puţin, ca indice al transferu-
lui autoficţiunii Mirandei Drotloft în canavaua a ceea ce s-a ini-
ţiat doar ca ficţiune. De altfel, din romanul formării aflăm că și
autoarea imaginată a intrat în contact cu cartea descoperind –
undeva la marginea orașului – „capcana” bibliotecii. Apoi, co-
borând basmul copilăriei în memorie, se va înscrie în realitate,
va cunoaște prima iubire alături de un bibliotecar, va trăi eșecul
acesteia și va căuta ieșirea din marasmul cotidianului prin scris.
De fapt, biblioteca uitată din basm se va afla mereu în prezentul
ei, de care se va simţi mereu desprinsă, dar mereu aproape de al-
tceva. Și, astfel, metafora forţată ca prenume al prinţesei din
basm conţine o negaţie și deopotrivă un centru pozitiv în care
natura „distanţei” între realitate și poveste se măsoară prin
„adevărul” celei din urmă.

Atât în cazul utopiei lui Huxley, cât și în al basmului/roma-
nului formării al Veronicăi Niculescu s-a putut observa că in-
truziunea mistificării, în nuanţe apropiate de firescul naraţiunii
ca dat „construit”, reprezintă alunecarea naturală a scriiturii ca
„invenţie” și ca prelucrare a stratului realităţii. În Minunata lume
nouă, teza evidenţiază faptul că, la întâlnirea unui prezent „per-
fect” (e un punct de vedere...) cu imperfecţiunile supraetajate
ale istoriei, întreaga bibliotecă a trecutului poate fi – cel puţin
teoretic – sechestrată și interzisă. Cu alte cuvinte, postistoria în-
seamnă dobândirea conștiinţei istoriei ca rău, de unde efortul
radierii memoriei și, deci, suprimarea trecutului. În Spre văi de
jad și sălbăţie, o bibliotecă uitată, abandonată (dar încă exis-
tentă ca atare) își poate reactiva funcţiile în conjuncturi de re-
disponibilizare, „accidentul” inutilităţii având, oarecum,
suportul unui alt „accident” care a gravat realitatea momentu-
lui respectiv. Sau, cum spuneau romanii, inter arma silent musae.
Cunoaștem, însă, o singură posibilă bibliotecă atinsă de mistifi-
care nu doar prin regula textului (mistificţiunea este suverană
în textul pe care îl avem în vedere), ci chiar în esenţa sa ca struc-
tură obiectuală: este, într-un fel, „absolutul” mistificţiunii, ca să
ne menţinem în zona conceptului lui Mircea Anghelescu. Și o
considerăm ca „posibilă”, ea nefiind constituită în fapt, ci ca de-
rivare logică, iminentă declanșării procesului alcătuirii, ulterior
sugerându-se menţinerea ei ca activă în strat funcţional. Mai
exact, alcătuirea unei biblioteci, în cauză personale, este condi-
ţionată de prezenţa interesului pentru carte, a posibilităţii achi-

cu anii, îngălbenindu-se, descleindu-se, fărâmiţându-se, asemenea
acelor flori care se usucă și mor necontemplate, în câmp”. Altă-
dată, dar nu foarte demult, salvarea de la distrugerea lentă, dar
implacabilă, a cărţilor vechi sau rare, precum și a colecţiilor de
periodice însemna conservare și restaurare, inclusiv retragerea
lor din circulaţia publică, mai târziu intervenind transferul lor
pe microfilme, iar azi reintrate în circuit prin instrumentalizare
computerizată.

Povestea despre prinţesa Mereu da Flor se alcătuiește,
rând după rând, pe o masă de lectură din bibliotecă, formatată
ca fișier în laptopul naratoarei. Pe pragul dintre copilărie și ado-
lescenţă, cu tatăl – Momus Împărat – plecat să lupte împotriva
dușmanilor, iar cu mama odihnindu-se „în ţintirimul din palat,
răpusă de o boală veche”, prinţesa se află în îngrijirea doicii și are
ca fiinţe apropiate doar pe câinele Malamut, pe papagalul Gla-
surât, pe paingul Firedemătase și câteva broaște ţestoase.
Locul, zilele și cotidianul sunt aseptice, decurgând monoton
după un tipar la rîndul său aseptic, dar „se-ntâmplă-adesea când
ai totul să simţi că nu ai chiar nimic”. E un deficit nu material, nici
de caracter, ci al trăirii sau, cum gândește doica: „... săraca, s-a-
mpotmolit în viaţa ei...”. Nu întâmplarea, ci un soi de „prescriere”
împinge personajul la căutare, când „un dor neclar o mână […]
spre pivniţele din palat, unde condurul ei de faţă chiar niciodată n-
a călcat”, descoperind – pe o ușă aflată la capătul unei galerii în-
tunecoase – inscripţia Bibliotecă. Se afla „în locul care-i interzis”.
E, în parte, o inadvertenţă: literatura populară, în care basmul
a căzut ca reziduu al vechilor mituri, arareori aduce în scenă car-
tea, cu atât mai puţin biblioteca, neglijate firesc ca aparţinând
unui registru ce se va afirma ulterior, când castelele – din Re-
naștere până în zilele noastre – așează biblioteca în loc central,
vizibil, ca martor al „stării de cultură”. Aici, însă, trimiterea se
face înspre un loc al riscului, acela în care, odată intrat, înfrun-
tând atenţionările, poţi provoca întâmplări cu efect major asu-
pra existenţei. E adevărat, un „altceva” intervine în viaţa
personajului, dar nu ca sancţiune pentru încălcarea interdicţiei,
ci ca instrumentare a destinului: Biblio, păzitorul locului, „o
aștepta de toamne multe” pe cea care „nu prea citise o carte-
ntreagă-n viaţa sa”. El declanșează mecanismul prin care cu-
noașterea înseamnă, poate în primul rând, trecerea dinspre
închiderea trăirii în singular către o deschidere spre pluralul fii-
nţării, deoarece „o viaţă doară nu-i niciodată îndeajuns, în timp
ce-o carte, orișicare, ţi-aduce-atâtea vieţi în plus!”. Ceea ce desco-
peră prinţesa în locul care, de fapt, nu e „interzis”, ci ascuns,
uitat ca inutilitate (altele fiind priorităţile împărăţiei tatălui ei),
este lectura, iar prima provocare în acest sens va fi întâlnirea
cu textul care îi va oferi chiar viaţa părinţilor ei, povestea despre
iubirea lor. Apoi „trecură zile după zile, prinţesa nu se mai ivea,
trăia-n povești, trăia în file”, ajungând, însă, la a „pricepe taine și
mistere pe care altfel niciodată ea nu le-ar fi putut cuprinde”. În-
cheierea e ușor de prevăzut: va refuza o mulţime de preten-
denţi, optând pentru cel care va scrie el însuși o poveste, pe care
pasărea măiastră ce-l însoţește o va lăsa să-i cadă prinţesei sub
forma versurilor. Și, astfel, „istoria-nchide pleoapa”, având ca
ecou morala: „Târziu în noapte, sus în ceruri, / precum o stea / ce
moare lent, / se ‘nalţă-un cântecel de paseri. / Se stinge când / nu
ești / atent”.
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ziţionării „unităţilor” constitutive și a continuei
sale actualizări, apoi a utilizării informaţiei
obţinute în circuitul expresiei curente. Ce se va
întâmpla, însă, când cel interesat de obiectul
tipărit numit carte este personaj într-un text
aflat la intersecţia dintre literatura fantasy,
utopie și parodie/satiră burlescă? Ne referim
la cea de a doua carte a „epopeii” Gargantua și
Pantagruel a lui Rabelais: Pantagruel, regele dip-
sozilor, înfăţișat așa cum a fost, cu faptele și is-
prăvile lui înfricoșate, de fie-iertatul Alcofribas,
abstrăgător de chintesenţă.

Încununarea studiilor lui Pantagruel are
loc la Paris, unde – în prelungirea anilor de în-
văţătură dela Orleans, dar și din alte locuri –
„a învăţat temeinic [și] cele șapte știinţe ale gân-
dirii”. În nu puţine ocazii, presărate atât în car-
tea menţionată, cât și în următoarele trei,
Pantagruel efectuează frecvent trimiteri la au-
tori și titluri, fie spre rezolvarea unor „pricini
încurcate”, fie în cadrul diferitelor dispute, în
discuţii variate și explicaţii pe marginea unor

practici sau evenimente. Uneori simte nevoia
să se recreeze, „dorind a se odihni după ceasu-
rile petrecute cu cititul cărţilor”, ceea ce ne
aduce inevitabil în prezenţa bibliotecii. Nelip-
sindu-i, deci, interesul pentru cărţi și având po-
sibilitatea de a le achiziţiona, e de presupus că
lista cu „frumoasele cărţi pe care le-a găsit în
prăvălia librarului de la sfântul Victor” din Paris
nu fusese un gest întâmplător. Dar aceste cărţi
n-au existat și nu există: titlurile și autorii (când
sunt menţionaţi) se supun programului satiric
adoptat de Rabelais. Există cărţi în limba fran-
ceză: Borcanul cu muștar al pocăinţei, Pleava și
tărâţele legilor, Hârdăul darurilor etc.; unele în
limba latină: Beda: de Optimitate burtorum, De
partibus secretibus hypocrisia, adore Jacobo
Hocstralem, hereticomaestra sau Moftarium Sor-
bonifornium – în total peste 90 de titluri. Faptul
că asemenea texte vor fi menţionate și în ca-
drul exerciţiilor „intelectuale” ulterioare ale lui
Pantagruel, alături de autori reali și lucrări con-
sacrate, face loc și unei intertextualităţi expli-
cit false și manipulatorie, pe fundalul unui
comic care depășește nivelul jocului de dicţio-
nar. Dar, în planul de interes al acestor însem-
nări, descoperim nu o bibliotecă de falsuri, ci
una de cărţi ... inexistente. Și, totuși, „nimicul”
nu sfârșește aici, fiindcă în spatele lui se află
mentalul care l-a putut genera, privit de scrii-
tor prin lentila unui soi de litotă și ea „abso-
lută”: Rabelais simulează fără a ...simula,
provocând permanenţele.
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UUnn  „„vvîînnăăttoorr  ddee  ffuussttee””  ssaauu  iizzbbiitt  ddee  ddaaiimmoonn??  Corespondenţa
lui Cioran face parte organică din opera sau din scrierile sale1, după
cum epistolele sale sunt, în majoritatea lor, literatură. Umberto Eco
observa undeva că aproape orice scrie un autor – desigur dacă este
unul propriu, autentic – reprezintă literatură, mai puţin lista pe care
o alcătuieşte cu ceea ce trebuie să cumpere din piaţă sau din pră-
vălii. Dar chiar şi aceste înşiruiri de produse sau lucruri ce vor fi achi-
ziţionate pot avea, cum ar spune criticul Eugen Negrici, expresivitate
involuntară.

Cioran a avut o corespondenţă bogată şi variată, mania sa
epistolară răsfrîngîndu-se în zeci şi sute de scrisori, pe care le avem
acum în cea mai mare parte prin străduinţa editorului Marin Dia-
conu2, chiar dacă, o dată cu volumele III şi IV din Pleiade-le româ-
nesc, nu avem încă întreaga corespondenţă trimisă şi primită de
Cioran. E importantă corespondenţa pentru că, spun criticii, aici gra-
dul de autenticitate e foarte mare, deoarece e locul unde se refu-
giază viaţa celui ce compune scrisorile. Observă de altfel şi Cioran că
adevărul despre un autor e de aflat mai degrabă în corespondenţă,
decît în opera lui.

Un segment cu totul aparte îl constituie corespondenţa s-
o numim de dragoste, epistole răzleţe sau, alteori, un mic continuu
sentimental, cum este aceea dintre gînditor şi o profesoară de filo-
sofie din Köln, Friedgard Thoma3. Cum spune şi Nora Iuga, traducă-
toarea din germană a cărţii, Cioran ne apare, în această din urmă
izbucnire erotică, întocmai unui Hyperion gata-gata să-şi azvîrle pro-
pria-i nemurire pentru cîteva clipe de noroc terestru. Omul din el
cedează, omeneşte prea omeneşte, în faţa filosofului. E ca în acea
anecdotă care-l înfăţişează pe Aristotel făcînd pe căluţul cu o creolă
în spate şi cînd, întîlnit de Alexandru Macedon în grădina cu măslini
şi platani, îi replică acestuia: am vrut să-ţi arăt pe viu şi să te averti-
zez ce rătăcire s-ar putea abate asupra ta într-o bună zi.

Dialogul celor doi, Friedgard şi Emil, a avut loc între 1981 şi
1989 şi a fost publicat în 2000, cînd Cioran nu mai era în viaţă. Din
varianta în limba română, lipsesc însă opt scrisori, nu se spune de
ce şi de cine cenzurate, ceea ce nu se întîmplă în ediţiile germană
sau italiană (nu ştim în ce alte idiomuri a mai fost tradus opul).

Cioran o cunoaşte pe Fr. Thoma la începutul deceniului
nouă al veacului trecut. La şaptezeci de ani. Schimbul de epistole şi
întîlnirea fizică a celor doi, atingerile, atîtea cîte au fost, şi privirile
fugare, opţiunile culturale similare şi empatii subînţelese, toate
acestea îl răscolesc pe filosof ca niciodată, trezesc la viaţă omul or-
ganic din el. Aşa cum procedează şi în alte segmente ale corespon-
denţei sale, cu cei de acasă, cu prietenii sau alţi cunoscuţi, cu
personalităţi care i-au marcat destinul, tot aşa aveam impresia că va
proceda şi acum. Adică să se refere la aventurile trăite cu operele
sale, să facă aluzii la codul metafizic al acestora. M-am înşelat. În
afara unor precare referinţe la natura operei sale – un mişmaş de fi-

losofie şi poezie, în care ultima prevalează, un amestec care cu-
prinde resturi de teologie şi contaminări cu limbajul misticii, încolo mai
nimic metafizic nu se strecoară în scrisori. Mai toată corespondenţa
cu Friedgard Thoma, îndeosebi cea din 1981, gravitează în jurul tru-
pului celei ce l-a făcut pe Cioran să aibă reacţii afective am spune
adolescentine, chiar liceene. Corespondenţa expune, fără rezerve,
imaginea unui Cioran care traduce postura unui cerb în călduri, dar
vîrstnic şi obosit.

Vom spune, fără vreo urmă de protecţionism estetic, că
Cioran este, cum de altfel şi semnează unele scrisori, „Pierzătorul”,
chiar dacă şi aici mirosul metaforei şugubeţe nu-l părăseşte pe răş-
inăreanul nostru. (Îmi vine în minte acum corespondenţa, şi ea in-
solită, dintre Martin Heidegger şi Hannah Arendt. Deosebirea e însă
colosală.) Nu atît diferenţa de vîrstă e cea care contează în această
relaţie, cît atitudinea nemţoaicei faţă de prietenia cu un filosof care
este, în egală măsură dacă nu mai mult, şi poet. Se simte legată de
Cioran prin muzica pe care o admiră reciproc, prin opera aforistică
a eseistului, prin alte referinţe culturale. Cîmpul magnetic erotic al
profesoarei întră în rezonanţă aproape exclusiv cu aceşti vectori. Se
creează astfel, pentru ea, platonic aş zice, o „complicitate indes-
tructibilă”, o „prietenie profundă” funciarmente de natură spiritual-
culturală. Dacă Noica ne-a impresionat prin faptul că a citit de vreo
cinci ori Critica raţiunii pure a lui Kant, pe Friedgard Thoma o mişcă
efortul intelectual făcut de Cioran pentru a rescrie, tot de vreo cinci
ori, Precis de décomposition (1949), cartea cu care a debutat în cul-
tura franceză şi cu care s-a impus ca un stilist pur-sînge.

Nu aceeaşi armătură culturală îl motivează, îl (sur)excită
pe Cioran. Imaginaţia sa erotică lucrează de cele mai multe ori mai
intens decît opţiunile muzicale împărtăşite cu iubita lui, muzica
fiind, e drept, o esenţă superioară a vieţii şi morţii deopotrivă. Aşa
îl subînţelegem şi îl simţim pe Cioran, ca un trup încins, aprins, în
timpul şi după prima întîlnire dintre cei doi care a avut loc la Paris,
cînd Simone Boué, consiliera filosofului şi tovarăşa sa de viaţă, era
plecată de acasă. Chiar dacă e sedusă spiritual, Fr. Thoma e rezer-
vată, prudentă, nu dă curs impulsurilor afective, aluziilor (aluzia ca
metaforă?!) venite dinspre înflăcăratul Cioran. Împotrivirea discretă
a nemţoaicei naşte îndîrjire cu asupra de măsură din partea lui Cio-
ran. Brusc, intens, tulburător.

Cioran trăia, în 1981, stări care ne apar ca fiind sincere (sin-
ceritatea unui stilist ultrarafinat!), frenetice. O răzmeriţă a hiper-
simţurilor sale pare să pună stăpînire pe el. Începe să sufere de
„dependenţă senzuală”, stare care îi survine atît de limpede după ce
îi mărturiseşte la telefon frust, deloc metaforic, că vrea să-şi în-
groape capul pentru totdeauna sub fusta ei.

În limbajul oral sau în cel scris nu mai avem de-a face, decît
rar de tot, cu vreo ambiguitate productivă a eului epistolar. Cu pu-
ţine excepţii, aluziile sau metaforele mai epurate dispar. E vorba

Ciorne și zile

Adolescenţa erotică a septuagenarului Cioran
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mai degrabă de o dezarmantă sinceritate nudă a scriiturii, asemă-
nătoare – aleg aici un caz extrem, poate tocmai de aceea relevat –
cu textele sau enunţurile de pe pereţii unor latrine publice.

Cel ce s-a uitat de zece ori în cărţi şi poate o singură dată
în viaţă, cel ce a simţit între degete mai mult căldura sau glaciala
senzaţie a unui pix, se trezeşte dintr-o dată faţă-n faţă cu un con-
cret senzorial şi senzual devastator. Un concret, aşadar, cu pulsiuni
distructive şi generator, finalmente, de o decepţie abia mascată.

Cei doi iubiţi, Emil şi Friedgard, au vorbit mult la telefon,
cale numai bună pentru amplificarea erotismului, şi-au scris mai
mult în anii 1981 şi 1982, după cum au intervenit între ei şi pauze
adînci de tăcere, chiar de un an, ori s-au întîlnit rînd pe rînd ba la
Köln, ba la Paris sau în nu ştiu ce staţiune. Cioran vrea să-i smulgă
varii mărturisiri intime, lucruri, zice el, „mai personale”, e nerăbdă-
tor precum slujitorul care aşteaptă întoarcerea stăpînului din clipă-
n clipă, motive pentru care îi sugerează să folosească o adresă de
post restant, mecanism departe de ochii colocatarei sale, Simone
Boué. El însuşi îi scrie parcă necenzurat de cerberii vreunui stil epis-
tolar, este organic şi prea erotic legat de limbaj. La cîteva săptămîni
după ce s-au întîlnit prima dată, îi scrie că suferă atît de mult din
cauza ei, o suferinţă care îl sperie nu puţin, după cum îi spune, ado-
lescentin de pur şi cu o blîndă disperare, că ar vrea să evadeze cu ea
pe o insulă pustie, unde să plîngă toată ziua. Pentru ca în altă epis-
tolă să-şi dorească moartea o dată cu ea şi, tot copilăros de atîta
singurătate, să fie puşi în acelaşi sicriu. O gratulează dezinvolt cu
epitete edulcorate, spunîndu-i că e o „călugăriţă perversă”, că e
zeiţa unuia care nu crede în nimic (nici măcar în Afrodita?!) şi că re-
prezintă pentru el „cea mai mare fericire şi nefericire întîlnită vreo-
dată”. 

Cioran dixit, Cioran conform cu originalul. Se plimbă cu iu-
bita lui de mînă sau la braţ prin Grădina Luxemburg, un fel de living
al filosofului sau un înlocuitor al locurilor unde peripatetizau anti-
cii, participă cu ea la unele recepţii unde Cioran e invitat, Friedgard
e de faţă la discuţii cu editori, vizitează cimitirul Montparnasse unde
Cioran vrea să-i arate viitorul lui loc de veci, o fază plină de un haz
cum numai Cioran ştie să-l prepare, cu un umor specific: mai bine să
te duci la mormîntul tău în viaţă, decît după…

Este indubitabil că avem de-a face cu un Cioran ale cărui
simţuri sunt înfierbîntate la maximum, un îndrăgostit extrem de
fragil, cu o – nu ştiu dacă jucată – vulnerabilitate extremă, un Cioran
flămînd de carnal, cu o poftă senzuală de-a dreptul homerică, un
ins care nu mai vrea să audă de asceza care-l face pe pustnic să pri-
vească pulpa unei femei şi să se gîndească numai la carnea din ea
şi atîta tot.

Să avem oare, aici, figura unui intelectual angoasat, plicti-
sit de solitudinea în doi, un filosof sastisit de ontic, cu frustrări exis-
tenţiale?! Cert este că Friedgard (Thoma) şi Emil (Cioran) nu ne apar
ca nişte fiinţe intime, ca doi iubiţi autentici. Măştile nu au fost mai
deloc aruncate. E mai degrabă un fel hîrjoneală amestecată cu do-
rinţe juvenile nesatisfăcute, un duel sentimental între doi oameni,
dintre care unul a simţit profund prea-plinul vieţii, în vreme ce ce-
lălalt muşcă discret şi elegant din ea. În plus, Cioran e un tigru ajuns
la vîrsta senectuţii, Thoma – o tigresă culantă şi calmă, avînd lîngă
ea şi un prieten, motiv de gelozie liceană din partea lui Cioran.

E ciudat şi paradoxal, dar iubiţii îşi vorbesc cu dumnea-
voastră, şi asta nu dintr-o simplă cochetărie sau civilitate, ci pentru
că probabil aşa simt. Dar împotriva şi peste aceste segmente des-
părţitoare cumva, Cioran e stăpînit intens şi deschis de posibile re-

laţii trupeşti. Tînăra profesoară de filosofie, Friedgard, e pentru el
nici mai mult şi nici mai puţin decît „o soră pentru care simt o încli-
naţie incestuoasă”, spune oarecum pervers Cioran. Sau, continuă el
cu sensul unui cunoscut complex, dacă i-ar fi fost tată, nu ar fi în-
găduit în ruptul capului să-i aparţină cuiva. „Ca frate, perorează po-
sesiv Cioran, trebuie să mă supun inevitabilului şi să suport
compromisuri şi să-mi înăbuş cîteva lacrimi” (fără să se mai gîn-
dească acum şi la sfinţi).

Deloc sedusă fizic de Cioran, doar meta-fizic, Friedgard îi
replică extrem de dur şi rece, observînd că, în vreme ce el este in-
teresat de imediatitatea unei relaţii epidermice, fizice, ea vrea „dupli-
citatea erotică a unei legături «spirituale»”. De multe ori precizează
pe un ton subtil-categoric că legăturile dintre ea şi filosoful răşină-
reano-parizian n-ar putea fi unele trupeşti. „Iubirea nu compromite
niciodată, spune traducătoarea pe coperta a IV-a a volumului, iubi-
rea distruge; memoria noastră îl reţine întotdeauna pe cel care iu-
beşte mai mult – pierzătorul –, pentru că el a trecut prin iad” (unul
nepavat, ci doar cu pietre, aşa cum era drumul din Răşinari după
care a tînjit Cioran pînă la moarte).

Nu ştiu dacă Emil Cioran, septuagenarul, a iubit-o cu ade-
vărat pe Friedgard Thoma, dar e sigur că aceasta a readus în viaţa
lui, cum singur spune, muzica şi poezia. „Mai bine iadul cu Dv., decît
binecuvîntarea de unul singur. Sunteţi blestemul meu indispensa-
bil.”

E prea precară, în sens peiorativ şi nu biblic, comunicarea
şi comuniunea dintre cei doi, pentru a ne convinge că ambii se cu-
minecă din anafura unei aceleiaşi şi nemăsurate iubiri. După fatidi-
cul an 1981, telefoanele şi epistolele devin tot mai rare, un oarecare
protocol se furişează în dialogul lor parcă tot mai distant şi rece, în-
trebările se îndesesc şi răspunsurile sunt tot mai puţine. De la
„dragă Ştrengăriţo”, emoţionant şi zburdalnic apelativ, se ajunge la
„dragă doamnă”. Tensiunea erotică tinde să atingă cota zero. Să fie
oare vorba de amurgul unei presupuse şi imposibile iubiri?! Sau
poate avem amurgul tragic al unei neîmplinite iubiri, una în care
pierzătorul s-a pierdut pînă şi pe sine, s-a rătăcit într-o ireversibilă
vale a plîngerii?! Posibil cîte ceva din toate acestea, dar ţi se frînge
pur şi simplu inima cînd ai în faţă, la sfîrşitul acestui amurg golit de
orice urmă de erotism şi nu numai, imaginea lui Friedgard Thoma
stînd impasibilă şi compătimitoare lîngă căruciorul cu Cioran la că-
minul-spital Broca, acolo unde filosoful convieţuia, numai el ştia
cum, cu necruţătoarea boală care s-a abătut asupra lui. 

Prezentul este, o ştim încă de la Bergson încoace, trecut în
chiar clipa cînd se petrece. Şi totul este prezent, după cum totul de-
vine trecut. Din adolescentul septuagenar îndrăgostit lulea rămă-
seseră doar amintirile nedistruse de dintele vremii. Cu un an înainte
de a începe veşnicia altei vieţi, înainte de a trăi ziua cea neînserată,
Cioran n-o mai recunoaşte pe iubita lui de altădată, Friedgard, cea
care i-a fermecat fiinţa şi l-a tulburat pentru tot restul vieţii sale
mundane. Chipul lui Cioran, observă profesoara de filosofie, „zace
apatic şi aparent adormit în micul parc «Broca» alături de ruinele
unei mânăstiri, unde este dus cînd vremea e bună, în cărucior”. O fi-
inţă ruinată lîngă dărăpănăturile unui locaş de cult, ce alăturare sfî-
şietoare. Un filosof ajuns la capătul unei vieţi prolifice şi de excepţie
sub raport cultural, un gînditor privat care, cum paradoxal mărtu-
risea, fără ideea sinuciderii s-ar fi omorît de mult. Este, acesta din
urmă, argumentul oferit celor ce l-ar putea învinui pe Cioran că a tot
vorbit de sinucidere, chiar i-a împins pe unii în prăpastia ei, dar el nu
a făcut gestul acesta letal niciodată.
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„Vînător de fuste” toată viaţa, cum singur se autodefi-
neşte, amator de discuţii despre bordeluri şi senzaţii tari, dar şi de
uzanţă a caselor de toleranţă, trăind cu Simone Boué un fel de soli-
tudine in duo, îndrăgostit fără rest de viaţă, dar şi de moarte, în cea
din urmă văzînd, poate, fie un neant, fie un nou început, după ex-
presia lui Levinas, dar un început mai bun decît începutul original,
cu toate acestea, deci, Cioran rămîne un scriitor ireversibil şi indis-
cutabil original.

Îndatorată carnalului şi senzualului, viciului trupesc cu-
prins de ruşinea omenească prea omenească, corespondenţa lui
Cioran cu Friedgard Thoma pare să fie salvată literar prin oazele ei
stilistice inimitabile, chiar dacă avem de-a face, repet, cu o precari-
tate stilistică, o sărăcie metaforică. Adevărul este aici frust şi tri-
umfă un adevăr organic şi care nu aspiră la a fi unul metaforic.

Pentru nimic în lume. O iubire a lui Cioran este o carte pre-
ponderent tristă. Şi tragică prin mesajele ei dureroase. E într-adevăr
vorba în şi între rîndurile ei de ul alt Cioran. Un portret care îşi în-
tinde pînza între, pe de o parte, exuberanţa cu care septuagenarul
îndrăgostit subit, îmbujorat la faţă de înflăcărarea simţurilor, sare
într-un picior şi chiuie de bucuria unor dorite plăceri trupeşti, şi, pe
de altă parte, tragismul pe care-l emană ipostaza octogenarului in-
sensibil, inert faţă de orice stimul intern sau extern şi imobilizat,
pentru tot restul vieţii, într-un cărucior de spital.

AAcceellaaşşii  ttiimmpp,,  aalltt  CCiioorraann.. Aproape în aceeaşi perioadă
(1985-1989), Cioran corespondează cu Alina Diaconu, o româncă sta-
bilită în Argentina4. Epistole de o cu totul altă factură, cu altă marcă
stilistică. Scrisorile respiră civilitate epistolară, echilibru, încărcătură
culturală. I se ia lui Cioran un interviu pentru cititorii brazilieni, fi-
losoful află că Alina a obţinut o bursă, se bucură sincer şi o sfătu-
ieşte să eludeze „mediile universitare – din America şi de
pretutin deni. Ca scriitor, e mai profitabil să stai de vorbă cu un şofer
decât cu un profesor” (13 iulie 1985).

Într-o altă scrisoare, din 29 nov. 1985, Cioran i se destăi-
nuie cu afecţiune: „În fond, ai dreptate să mă consideri un senti-
mental. Aşa şi sunt, desigur, din moment ce iubesc tot ce e grandios,
îmi place Patagonia, îmi place muzica maghiară şi fadoul”. (fádo e
un gen de cîntece populare portugheze). Şi tot aici revine cu gîndul
la bursa destinatarei sale: „Îmi amintesc că aveai o bursă la nu mai
ştiu ce universitate. Oricare ar fi ea, nu o lua în serios, fiindcă nu
există pericol mai mare pentru un scriitor ca frecventarea acestui
gen de instituţie”.

Că nu mai era atît de viril la acea vîrstă, holtei cum am
spus mai sus, reiese dintr-o altă mărturisire făcută cu alt prilej: „În
ultima vreme am avut unele necazuri cu sănătatea. Acum mi-e mai
bine, dar rezultatul încercărilor prin care am trecut o să te decepţio -
neze: m-am hotărât să nu mai vorbesc despre mine, să renunţ la in-
ter viuri, pe scurt, să mă învăţ cu modestia. Asta nu înseamnă, însă,
că nu voi fi nespus de bucuros să te revăd, numai că, fără «dialog»,
fără dis cuţii aprinse, fără un scop anume...

Scrie o carte despre Patagonia. E un subiect care mă ob-
sedează şi care mi se pare mai interesant decât Balcanii şi repre-
zentanţii lor” (16 martie 1986). În aceeaşi scrisoare fulger îi
mulţumeşte Alinei Diaconu pentru că i-a trimis un poem de-al lui
Borges închinat Susanei Soca, o poetă uruguayană (1906-1959), pre-
cizînd că „ar fi meritat, poate, mai mult, dar nici aşa nu e prea rău”.
Cioran înţelegea puţin spaniola, Eugen Ionescu – aproape deloc,
motiv pentru care îi recomandă companioanei sale să scrie – dacă
vrea să o facă – roman, dar într-o altă limbă, căci ar fi păcat să de-
dice o atare creaţie unor „bătrânei ignoranţi şi pe deasupra şi vlă-
guiţi”.

Dezinteresul paradoxal afişat faţă de priza publică a cărţi-
lor sale era o practică obişnuită a lui Cioran. Referindu-se, probabil,
la Aveux et anathèmes (1987), îi scrie corespondentei sale: „Ultima
mea carte este un best-seller datorită televiziunii (evi dent, eu n-am
participat la emisiuni). Consider acest «succes» o adevă rată înfrân-
gere, cea mai dureroasă din viaţa mea. Bătrâneţea e o înşiru ire de
surprize, adică de tot atâtea umilinţe” (31 martie 1987).

În scrisorile de peste doi ani, îi vorbește Alinei Diaconu de
surprinzătoarea apariţie în România a unui volum cu traduceri din
volumele sale franţuzești (v. E.M. Cioran, Eseuri, 1988, în tălmăcirea
lui Modest Morariu), după cum tot atunci amintește „o excelentă
broşură de Mariana Şora” despre opera lui (20 ianuarie 1989). Era
anul în care va izbucni și revoluţia românilor, iar Cioran parcă pre-
simte undele de șoc care anunţau un cutremur politic de proporţii.
E la curent cu tot ceea ce se întîmpla în „infernul natal” și, felicitînd-
o că trăiește la celălalt capăt al lumii, consideră că „dramei de a
exista i se adaugă drama de a aparţine celui mai nefericit dintre po-
poare. Şi nu e nimic mai umilitor decât să-i auzii pe unii – (iar asta
se întâmplă frecvent, România fiind de la o vreme încoace... la
modă!) – vorbindu-ţi cu milă şi cu un uşor dispreţ despre o etnie care
îndură totul fără să crîcnească” (2 aprilie  1989). 

Însă imediat după ce a explodat mămăliga românească
(decembrie 1989), Cioran capătă puţin entuziasm în aprecieri faţă
de români. Nu ungurii au fost personajele care au făcut revoluţia în
România: „Revoluţia plutea în aer. Ar fi izbucnit oricum, chiar dacă
mai târziu. Pentru români, însă, era umilitor să vadă că ungurii sunt
singurii care se revoltă. Iar această umilinţă a declanşat insurecţia,
ceea ce i-a reabilitat în propriii lor ochi şi, deopotrivă, în ochii lumii
întregi”. Iar despre reziduurile comunismului are rezerve serioase:
„Nu încape îndoială că anii de sclavie trăiţi de români au lăsat urme
puternice – şi în bine, şi în rău. Vreau să zic că de acum înainte fri-
volitatea lor va avea o altă dimensiune” (subl. ns., I.D.).

O dată cu 1990, opera franceză a lui Cioran avea să pă-
trundă masiv în spaţiul cultural românesc, prin traducerile iniţiate
de Editura Humanitas. Bucla istoriei se închidea și creaţia filosofu-
lui român, care-și trăia exilul interior și exterior la Paris, putea fi de-
acum cunoscută în altitudinea și amplitudinea valorii sale. 

1 E la mijloc o distincţie asupra căreia am stăruit în eseul meu: Cioran. Con-
form cu originalul (Editura Tritonic, Bucureşti, 2016).
2 Vezi Cioran, Opere, vol. III şi IV, Bucureşti, Academia Română şi Fundaţia
Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2017; volumele se adaugă celui intitulat
Scrisori către cei de-acasă, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1995.
3 Vezi Friedgard Thoma, Pentru nimic în lume. O iubire a lui Cioran, Ed. Est,
2005. Citatele din textul nostru provin din această sursă, fără să facem tri-
miteri exprese.
4 Vezi textele inedit publicate în Saeculum, 2-2017, pp. 47-60.
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Cunoscutul text brechtian „Omul cel bun din Sîciuan“
este punctul de plecare pentru spectacolul omonim montat de
Anca Bradu în toamna anului trecut pe scena Naţionalului si-
bian. Piesa se constituie într-un rechizitoriu atât al societăţii, cât
și al teatrului tradiţional, fiind ilustrativă pentru concepţia pro-
fund originală a scriitorului german asupra literaturii drama-
tice, gândită ca o sinteză a genurilor liric, epic și dramatic.
Spectacolul Ancăi Bradu urmărește împlinirea acestui dezide-

rat prin conturarea unor situaţii și evenimente, prezentate într-
o formă epică (încă dintru început, sacagiul Vang, interpretat de
Iustinian Turcu, oferă publicului reperele principale ale înţele-
gerii poveștii), dezvoltate apoi prin intermediul mijloacelor dra-
matice, bazate pe principiul distanţării: nonidentificarea
actorului cu rolul, artificialitatea gestului sau rostirea textului
ca pe un citat, și nu ca pe o improvizaţie. La acestea se adaugă
elementul liric, ce nu are drept scop trezirea emoţiei, afectului,

Anda Ionaș
Omul cel bun din Sîciuan

Teatru

Regia: Anca Bradu
Scenografia: Alin Gavrilă
Coregrafia: Fatma Mohamed
Coordonare Muzicală: Ovidiu Iloc
Concept Video: Ionuţ Gavrilâ

În distribuţie: Diana Fufezan, Adrian Neacșu, Cătălin Pătru, Oana Marin,

Florin Coșuleţ, Codruţa Vasiu, Iustinian Turcu, Ștefan Tunsoiu, Ali Deac, Vla-

dimir Petre, Gabriela Pîrliţeanu, Vlad Robaș, Pali Vecsei
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Pentru a ţine sub control toată situaţia, fata este ne-
voită să recurgă la un procedeu de autoficţiune, travestindu-
se într-un văr al său imaginar, Șui Ta. Un costum masculin, o
voce îngroșată și o atitudine mult mai tranșantă se dovedesc
suficinet de convingătoare pentru cei din jur. La început, vărul
apare numai când Șen De are mai multă nevoie de el, pentru ca
mai târziu, copleșită de promisiunile făcute celorlaţi, fata să îi
cedeze locul, pretextând că este plecată într-o călătorie. Dotat
cu spirit antreprenorial și dispus la evaziune fiscală, vărul trans-
formă micul debit într-o fabrică profitabilă de tutun. Puţin câte

puţin, firea caldă și vulnerabilă a lui Șen De este înlocuită de se-
veritatea, francheţea și pragmatismul lui Șui Ta, care spre de-
osebire de ea pare un spirit croit pe tiparele lumii în care
trăiește. Masca lui cade abia în momentul în care oamenii din
oraș îi cer socoteală și îl duc în faţa judecătorilor (nimeni alţii
decât zeii), sub bănuiala de a-și fi sechestrat verișoara. În în-
cheierea spectacolului, Șen De și Șui Ta se dovedesc a fi una și
aceeași persoană, care nu pregetă să le ceară spectatorilor „o
dezlegare, un final“. Această spargere a convenţiei vine ca un
corolar al efectului de distanţare urmărit pe tot parcursul spec-
tacolului prin pantomimă, vorbire afectată, vopsirea feţelor în
alb și interpretarea mai multor personaje de același actor. Spec-
tacolul caută să risipească iluzia publicului, să-i trezească atitu-
dini morale, să-l împiedice să se lase pradă emoţiei specifice
teatrului tradiţional, deoarece katharsisul brechtian este unul
de origine intelectuală.

în sens aristotelic, așa cum s-ar putea crede, ci apare ca un fapt
extrinsec poveștii, concentrat în momentele muzicale inter-
preatete live de o orchestră constituită din actori.

Acţiunea se petrece într-un orașel din China, numit Sî-
ciuan, care reprezintă de fapt lumea la scară mică, văzută în
tușe groase, cu un ochi critic, o lume alienată, măcinată de foa-
mete, dar și de vicii, de corupţie, răutate, trivialitate. În acest
mâl al societăţii crește o floare, nealterată de răutatea din jur,
cu toate că este nevoită să se prostitueze ca să-și câștige exis-

tenţa. Este vorba de Șen De (Diana Fufezan), singurul om bun,
pe care îl descoperă zeii (Cătălin Pătru, Oana Marin, Florin Co-
șuleţ) în călătoria lor pe pământ, singurul dispus să îi primescă
în umila sa locuinţă, fără a le cunoaște identitatea. Ei îi răsplă-
tesc ospitalitatea cu bani, ce îi vor folosi la deschiderea unui ma-
gazin de tutun. Noua condiţie socială poate fi interpretata și ca
un test. Va putea ea să supravieţuiască într-o lume rapace și să
rămână în continuare un om bun? Deși la început Șen De în-
cearcă să răspundă așteptărilor zeilor și să urmeze principiile
elaborate de aceștia, generozitatea, blândeţea și bunătatea ei
nu-i vor atrage decât neplăceri: o serie de rude parazitare, care
profită de pe urma sa, un iubit ce se dovedește a fi un șarlatan
sentimental (Iang Sun, interpretat de Adrian Neacșu), neintere-
sat decât de o sumă de bani cu care să-și plătească cursurile de
zbor, o proprietăreasă care îi cere chiria înainte de a avea cel
mai mic profit.
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personajele:
Maria de la Luz Cervantes
Aja – o pacientă
Eco – sora medicală
Herculina – gardiană
Saturno – prestidigitator, bărbatul Mariei
Docbun – doctorul (bun = chiflă în limba spaniolă)
Codazo – poliţistul (codazo = ghiont în limba spaniolă)

1. Pe stradă. Doctorul Docbun şi Eco, fosta lui asistentă. 
Docbun: Cu el ce s-a întâmplat?
Eco: Nu s-a mai ştiut niciodată de el, decât că s-a căsătorit şi a ple-

cat din ţară. Înainte de a pleca din Barcelona i-a lăsat mota-
nul aproape mort de foame unei foste iubite întâmplătoare.
S-a angajat să-i ducă ţigări. Dar şi ea a dispărut. A rămas doar
Rosa Regas să-i ducă mai departe ţigări şi să-i rezolve unele
treburi urgente neprevăzute.

Docbun: Şi ea?
Eco: A fost văzută la El Corte Ingles, acum câţiva ani, cu capul ras şi

îmbrăcată în chimonoul portocaliu al unei secte orientale.
Docbun: Ciudat.
Eco: Şi însărcinată în ultima lună.
Docbun: Însărcinată? Şi boala?
Eco: Părea foarte lucidă și împăcată cu linştea de acolo. În ziua

aceea Rosa Regas i-a adus şi motanul, fiindcă se terminaseră
banii lăsaţi de bărbatul ei pentru mâncare. (plânge)

Docbun: Cine e Rosa Regas?
Eco încearcă să fugă. Doctorul reuşeşte s-o reţină. O prinde de ambii

umeri cu braţele şi se uită în ochii ei din care lacrimile curg şi-
roaie.

Docbun: Tu eşti Rosa Regas, aşa-i? Spune! Răspunde! Tu eşti Rosa
Regas?

Eco se îndepărtează plângând. Doctorul rămâne pe loc. E debusolat
total. Strigă după femeia care deja nu se mai zăreşte.

Docbun: Rosa!!! Unde e ea acum? 

2. Acţiunea se petrece într-un sanatoriu de boli mintale, cu vreo două-
zeci de ani înainte de scena precedentă. Maria stă pe un pat de spital.
Lângă pat, doctorul Docbun.

Docbun: Cum te numeşti?
Maria: Numele meu este Maria de la Luz Cervantes.
Docbun: Vreo legătură cu Miguel de...
Maria: Nu încerca să mă dezamăgeşti, doctore.
Docbun: Aşadar?
Maria: Sunt de fapt mai apropiată de familia Unamuno.
Docbun: Înţeleg.
Maria: Sunt mexicancă, nu spaniolă. Am fost actriţă de varietăţi. Am

jucat în Spania, dar nu am nicio legătură cu lunaticul luptător
cu morile de vânt. Sincer vorbind, nu mi-ar displăcea deloc.

Docbun: Soţul tău e spaniol?
Maria: Nu eşti foarte perspicace, doctore. Nu sunt măritată. Dar

dacă mă întrebi despre bărbatul cu care trăiesc, e dintr-o rasă
incertă, o frumoasă corcitură. Sângele lui e rezultatul ames-
tecului tuturor naţiilor. E prestidigitator. Se dă nord american,

dar nu-i prea reuşeşte. Genele lui sud americane sunt mai pu-
ternice.

Docbun: Urma să te întâlneşti cu el...
Maria: ...la Barcelona. Am dat o fugă să-mi văd nişte rude la Zara-

gosa. Conduceam un automobil închiriat. În mijlocul deşertu-
lui Monegros am avut o pană. Era dimineaţă. Ploua mărunt şi
apăsat. Mirosea a primăvară. După vreo oră de făcut autosto-
pul zadarnic, s-a dezlănţuit furtuna. Nu mai aveam nicio spe-
ranţă când un autobuz hârbuit a oprit. Şoferul mi-a spus că nu
merge departe. Pentru mine asta chiar nu conta. Tot ce-mi tre-
buia era un telefon. Aveam nevoie doar să anunţ că întârzii.
Atât. Numai un telefon. Ploaia zdrăngănea lovind tabla auto-
buzului. Eram udă până la piele. O femeie mi-a dat o pătură.
În autobuz erau numai femei care dormeau. Şi tinere, şi bă-
trâne. Toate erau învelite în pături ca a mea. Am adormit.
Când m-am trezit, autobuzul intra într-o curte mare. Părea o
mănăstire. Era foarte frig...

3. Mai multe femei se adună în faţa clădirii. Sunt înfofolite cu pă-
turi identice. Alte femei, îmbrăcate în uniforme, le râduiesc pe cele
cu pături în şir indian. Le conduc undeva, bătând ritmic din palme
şi rapid.

Maria: Unde suntem?
Aja: Am ajuns.
Maria: O fi vreun telefon pe-aici?
Aja: Bineînţeles. Chiar acolo. 

Îi arată unde. Maria fuge către telefonul agăţat pe un zid. E oprită
cu bătăi puternice din palme de o femeie paznic, Herculina.

Herculina: Stop! Am spus să stai!
Maria: Trebuie să dau un telefon.
Herculina: Pe aici, dragă, pe aici e un telefon.

Herculina o conduce pe Maria înapoi în şirul de femei. Şirul intră
într-un dormitor unde femeile sunt repartizate pe paturi.

Herculina: Ţineţi la vedere cartoanele cu numele, doar nu vreţi să
pierdem toată ziua!

Ajunge în dreptul Mariei.
Herculina: Unde ţi-e cartonul?
Maria: Ce carton?
Herculina: Cartonul cu numele. L-ai aruncat? Nici n-ai ajuns bine şi

faci figuri?
Maria: Păi, eu am venit doar să dau un telefon. Maşina mi-a rămas

în pană. Omul meu e magician de salon. Mă aşteaptă la Bar-
celona. Are trei întâlniri până la miezul nopţii. Am nevoie de
telefon ca să-l anunţ că nu ajung. Acum e şapte dimineaţa.
Cam peste zece minute o să plece de-acasă. Nu vreau să anu-
leze nimic din cauza mea!

Herculina: Cum te cheamă?
Maria: Maria de la Luz Cervantes.
Herculina: Nu eşti pe lista mea.
Maria: Păi, am venit doar să dau un telefon

Herculina o duce spre un pat gol.

Emil Cătălin Neghină

Teatru

Am venit doar să dau un telefon
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Herculina: Bine, dragă. Dacă te porţi frumos o să poţi da telefon ori-
cui pofteşti. Dar nu acum, mâine.

Maria: Pentru numele Domnului! Vă jur pe mama care a murit că
am venit doar să dau un telefon!

4. Eco, sora medicală, îi dă raporul doctorului.

Eco: A încercat să fugă. Noroc cu Herculina. A oprit-o înainte să
ajungă la poarta mare. A imobilizat-o cu o singură lovitură.

5. E noapte. Aja şi Maria sunt vecine de pat. Aja povesteşte în
şoaptă.

Aja: Nicio rugăminte pe lume nu poate să-i stârnească mila. O
cheamă Herculina. Are o forţă de taur. Ea se ocupă cu cazu-
rile grave. Două femei au murit sugrumate de braţul ei de urs
polar care a deprins dibăcia de-a omorî din neglijenţă. Primul
caz a fost rezolvat ca fiind un accident dovedit. Al doilea a fost
mai puţin clar şi Herculina a fost admonestată şi averizată că
data viitoare avea să i se deschidă o anchetă în toată regula.
Versiunea curentă era că oaia aceea rătăcită a unei familii cu
nume ilustru avea la activul său tulbure accidente îndoielnice
în mai multe ospicii din Spania.

6. Eco dă raportul doctorului.

Eco: I-am injectat somnifere. În zori i-a venit pofta de fumat, aşa că
i-am legat încheieturile de la mâini şi gleznele de barele patu-
lui. A strigat fără oprire, până a leşinat. Mai târziu am găsit-o
fără simţire. Băltea în propria murdărie, aşa că am dus-o la in-
firmerie.

7. Maria se trezeşte ca dintr-un leşin. E răvăşită din cauza medi-
camentelor. Lângă pat, doctorul, impozant, cu barba albă tunsă
elegant şi cu un zâmbet liniştitor, îi desface legăturile de la mâini
şi picioare.

Maria: Cât timp am dormit?
Docbun: Doar o clipă. Cât să-ţi limpezeşti gândurile.
Maria: De ce am fost legată?
Docbun: Ca să nu cazi din pat. Ai avut un coşmar. A trebuit să avem

grijă de tine.
Maria: Aş fuma. Îmi poţi da o ţigară, doctore?

Docbun aprinde o ţigară şi i-o întinde.
Maria: Mulţumesc frumos.
Docbun: Poţi păstra întregul pachet, dacă doreşti.

Maria izbucneşte în plâns
Maria: Scuză-mă, doctore.
Docbun: Profită acum să plângi cât pofteşti. Nu există leac mai bun

decât lacrimile.
Maria: Eşti atât de bun, doctore.
Docbun: Continuăm?
Maria: Unde am rămas?
Docbun: Amanţii...
Maria: Da, cu toţii au fost întâmplători, iar după ce făceau dragoste

totul intra într-o mare plictiseală. Aceeaşi întotdeauna. (Doc-
bun o piaptănă cu degetele, îi aranjează perna ca să poată respira
în voie.) Niciunul nu era aşa blând ca tine. Simt acum ce n-am
mai simţit niciodată. Eşti înţelept. Am senzaţia, dar ce spun
eu, am certitudinea că se întâmplă o minune. E prima oară în

viaţa mea când un bărbat mă înţelege şi mă ascultă din tot su-
fletul, fără să aştepte, ca răsplată, să e culce cu mine. Pot să
vorbesc la telefon cu omul meu?

Docbun: Încă nu, domniţă. (Îi dă peste obraz pălmuţa cea mai blândă
pe care Maria a simţit-o vreodată.) Toate la vremea lor. Ai în-
credere în mine.

8. Saturno se plimbă ca un leu în cuşcă într-un modest apartament şi se
uită îngrijorat la ceas. Pe perete e o fotografie a Mariei. Saturno vor-
beşte fotografiei. Printre picioare un motan miaună drăgăstos.

Saturno: Maria, Maria, pe unde umbli? Avem trei angajamente de
onorat azi şi tu ţi-ai găsit să întârzii tocmai acum. Vrei să mă
faci de ruşine, Maria? De doi ani trăim împreună şi n-ai făcut
figuri, totul a fost cât se poate de bine. Unde eşti? Totul a fost
consimţit. (Se uită pe geam.) Şi vremea asta nenorocită. Bine
că a stat ploaia. Unde eşti Maria?

Pe un petec de hârtie scrie câteva rânduri. Lasă bileţelul în uşă şi
pleacă nervos.

9. Eco dă raportul doctorului. Are un dosar în mână.

Eco: Am înscris-o în registrul ospiciului, i-am dat număr de serie.
Provenienţa sa e o enigmă şi sunt de asemenea îndoieli legate
de dentitatea ei.

Docbun: Continuaţi tratamentul. ( Scrie pe marginea dosarului. ) Agi-
tată.

Eco: Pare sinceră.
Docbun: Toţi par.

10. Saturno revine acasă. E îngrijorat de lipsa Mariei. Motanul îi sare în
braţe. Mângâie motanul şi vorbeşte fotografiei.

Saturno: De ce mi-ai făcut una ca asta, Maria? Nu mă mai iubeşti?
Maria, dragostea mea, ce tare îmi lipseşti! La prima petrecere
a trebuit să sar peste trucul cu peştii invizibili pentru că nu-l
puteam face fără tine. Copiii se travestiseră în canguri. A fost
frumos. Ţi-ar fi plăcut. Al doilea angajament a fost la o babă
care de treizeci de ani îşi aduce la aniversare un alt magician.
De mine a zis să i-a plăcut cel mai mult. Cu tine ar fi fost mult
mai mulţumită. Tu dai lumină, Maria. Nu m–am putut con-
centra prea bine din cauza ta. Pe unde umbli, prinţesa mea? Al
treilea spectacol l-am dat la cafe-concertul de pe Ramblas
unor francezi. Nu credeau în magie, aşa că am fost fluierat ca
niciodată. Am sunat după fiecare reprezentaţie, dar tu nu ai
ajuns nici acum. Sper că n-ai păţit nimic. Când veneam spre
casă, trecând printre palmierii de pe Paseo de Gracia mi-a tre-
cut prin cap un gând sinistru: cum ar putea fi oraşul fără tine?
(se uită către telefon) De ce nu suni, Maria? Poate n-ai plecat
din Zaragoza. (se repede la telefon și formează un număr) Hai,
răspunde odată! Alo, bunico, Saturno la telefon... Maria e
acolo? ... a plecat din Zaragoza după masa de prânz?... ( pune
telefonul în furcă şi cade răpus de jale pe pat, apoi adoarme re-
petând într-una numele Mariei)

11. Saturno visează pe Maria adormită pe sofa cu o coronţă de lămâiţă
pe cap. E îmbrăcată cu o rochie de mireasă, zdrenţuită, stropită cu
sânge. Scena se petrece în vis.

Saturno: M-ai părăsit, Maria? (o mângâie)
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Maria: Sunt iubiri scurte şi iubiri lungi.
Saturno: A noastră e lungă.
Maria: Toate celelalte au fost scurte.
Saturno: Nu mai pleci aşa-i? 
Maria: Niciodată.
Saturno: M-ai înşelat, Maria?
Maria: Doar de trei ori în cinci ani.
Saturno: Ar trebui să fiu fericit?
Maria: Trebuie, altfel plec din nou.
Saturno: Nu te las, Maria, te iubesc!
Maria: Vrei adevărul?
Saturno: Nu vreau adevărul! Minte-mă! Iubeşte-mă! Nu vreau niciun

adevăr! Adevărul ucide, Maria!
Maria: Am fost să mă mărit, Saturno.
Saturno: Nu te cred!
Maria: Noul soţ era văduv.
Saturno: Nu se poate aşa ceva...
Maria: Viaţa lui era rezolvată, nu avea copii, fosta soţie murise, era

gata să se însoare, după cum cerea biserica catolică, pentru
totdeauna cu mine. Era bogat Saturno, nu ca tine.

Saturno: Taci, Maria, nu mă ucide!
Maria: Am aşteptat zadarnic la altar să vină. Mama şi tata au hotă-

rât să facem totuşi petrecerea
Saturno: Maria, te implor să taci!
Maria: Am dansat, am cântat cu mariachi, am făcut sex în toaletă cu

trompetistul.
Saturno: Te iubesc!
Maria: M-am întors la tine pentru că m-au cuprins nişte remuşcări

îngrozitoare.
Saturno: Soarele meu!
Maria: Acum poţi să faci ce vrei cu mine.
Saturno: Şi acum, până când?
Maria: „Dragostea-i eternă câtă vreme dăinuie”.
Saturno: Poezia asta a lui Vinicius de Moraes mi-ai recitat-o de fie-

care dată când te-ai întors.
Maria: Am renunţat la visele mele de actriţă şi m-am consacrat ţie,

atât în profesie, cât şi în pat.
Saturno: Aşa e, Maria, îţi sunt recunoscător. Fără tine nu ştiu ce m-

aş face.

12. Ţârâitul soneriei de la uşă îl trezeşte pe Saturno. Se ridică din pat şi
deschide uşa. În prag e un poliţist.

Codazo: Bună seara. Sunt comisarul Codazo.
Saturno: Bună seara.
Codazo: Doamna Maria de la Luz Cervantes e acasă?
Saturno: Şi eu o aştept.
Codazo: Să înţeleg că nu ştiţi unde se află?
Saturno: Trebuia să se întoarcă de la Zaragoza acum trei zile, dar n-

a dat niciun semn de viaţă. I s-a întâmplat ceva? De ce o caută
poliţia?

Codazo: Doamna a închiriat un automobil. L-am găsit pe o scurtă-
tură lângă Cadiz. De fapt, am găsit doar carcasa automobilu-
lui.

Saturno: Şi Maria?
Codazo: N-am găsit niciun indiciu care să ne sugereze ce s-a întâm-

plat cu doamna. Poate ne spuneţi dumneavoastră.
Saturno: Nu ştiu nimic, vă jur. N-a dat niciun telefon. Sunt disperat.

Unde ar putea fi?
Codazo: Dacă în câteva zile nu aflăm nimic, cazul va fi închis.

Saturno: Şi Maria?
Codazo: Dacă se întoarce, sunaţi-mă la acest număr de telefon. La

revedere. 
Poliţistul îi întinde o carte de vizită şi pleacă. Saturno e răvăşit. Ia

motanul în braţe şi începe să plângă. Sună telefonul. Saturno ri-
dică receptorul.

Saturno: Alo? Alo? Greşeală.
Pune receptorul înapoi în furcă. Pe noptieră zăreşte un carneţel al

Mariei. Îl deschide şi citeşte cu glas tare.
Saturno: Arturo. Douăzecişidoide ani. Decorator de vitrine. Cine

naiba mai e şi ăsta?
Saturno formează un număr de telefon. Aşteaptă. Ascultă. Închide

repede. Scena se repetă de mai multe ori. În cele din urmă vor-
beşte.

Saturno: Cu domnul Arturo, vă rog... un prieten... e plecat? Unde, nu
ştiţi? Nici domnişoara Maria nu e acasă? (De dincolo se aud
nişte înjurături. Saturno închide telefonul.) Unde eşti, Maria?

Saturno se mai plimbă o vreme agitat prin cameră, apoi deschide
carneţelul şi ia la rând toate numerele de telefon. Scena durează
cât doreşte regizorul.

13. Eco dă raportul doctorului.

Eco: Au trecut două luni şi încă nu s-a adaptat.
Docbun: Mănâncă?
Eco: Abia ciuguleşte. Noroc că tacâmurile sunt legate cu lanţ de

masă. Stă minute în şir cu privirea pironită la litografia gene-
ralului Francisco Franco.

Docbun: La slujbă merge?
Eco: La început refuza, acum merge la toate, şi la utrenie, şi la slujba

de prânz şi la vecernie.
Docbun: Face mişcare?
Eco: La început a refuzat să joace pelotă în curtea pentru recreaţie.

Nici să lucreze în atelierul pentru flori artificiale n-a vrut. To-
tuşi, după trei săptămâni a început să se adapteze vieţii de
mănăstire.

Docbun: La urma urmei, aşa încep toate. Mai curând sau mai târ-
ziu, sfârşesc prin a se integra în comunitate.

14. Scenă fără cuvinte. Maria, spăşită, face flori artificiale. As-
cunde pe furiş o bucată de ziar în buzunar. Mai târziu o vedem
culegând mucuri de ţigări din gunoi, scuturând tutunul în ziar, în-
vârtindu-şi o ţigară şi fumând cu poftă.

15. Noapte. În dormitor, Maria şi Aja stau de vorbă în şoaptă, pe
întuneric.

Maria: Unde suntem?
Aja: În străfundurile iadului.
Maria: De ce ne ţin încuiate?
Aja: Se spune că ăsta-i pământ al maurilor. Şi trebuie să fie aşa, fi-

indcă vara, când e lună plină, se aud câinii lătrând către mare.

16. Se aude lanţul în belciuge de la uşă. Cele două se ascund sub pă-
turi. Herculina se plimbă de la un capăt la celălalt al salonului. Se
opreşte la patul Mariei. Îi trage pătura de pe cap şi o mângâie. Maria
tremură toată şi plânge.

Herculina: Vino cu mine în camera de gardă. O să facem dragoste pe
ţigări, pe ciocolată. Vrei ciocolată, nu? Nişte ţigări ţi-ar prinde
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bine, nu? Vei avea de toate. Vei fi o prinţesă. Mi-ai citit bileţe-
lele de amor pe care ţi le-am pus sub pernă? Nu fi rea! Nu fi co-
pilă prostuţă, hai să facem dragoste! Te iubesc! Nu pot fără
tine! Nu spui nimic? Chiar nu-ţi pasă de mine? N-am iubit pe
nimeni cum te iubesc pe tine. Trebuie să te am. Sunt în stare
să fac moarte de om ca să te am. (Herculina îi sărută faţa Ma-
riei, gâtul încordat de groază, braţele încremenite, picioarele fără
vlagă.) Taci? Înseamnă că vrei şi tu, nu-i aşa? (Herculina îi bagă
mâna între coapse. Maria îi cârpeşte o palmă cu dosul mâinii.
Herculina cade peste patul alăturat şi se ridică furibundă în toiul
larmei stârnite de femeile tulburate din somn. Furioasă iese din
salon urlând.) Nemernico, o să putrezim împreună în cocina
asta până ai să te dai în vânt după mine!

17. Prima duminică a lunii iunie. Sufocându-se de căldură, femeile îşi
scot de pe ele, în timpul slujbei, halatele de etamină. Bolnavele în pie-
lea goală sunt fugărite de femeile paznic prin naos, ca pe nişte găini
oarbe. În toiul vacarmului, încercând să se ferească de lovituri, Maria,
goală şi ea, se trezeşte singură într-un birou pustiu, în faţa unui telefon
care sună fără încetare. Ridică receptorul. Se aude un glas care rosteşte:
Este ora patruzecişicinci, nouăzecişidouă de minute şi o sutăşapte
secunde.
Maria: Nenorocitule!

Maria închide telefonul amuzată. Dă să plece. Se opreşte, Ridică re-
ceptorul şi formează un număr din şase cifre. Se auzi de dincolo
de fir: ALO?

Maria: Iepuraş, iubitul meu! 
Din receptor se aude un urlet: CURVO! Maria plânge şi închide.

18. Eco dă raportul doctorului.

Eco: Ieri noapte, într-un atac frenetic, a dat jos din sala de mese li-
tografia generalisimului Franco şi a aruncat-o în geamul dins-
pre grădină.

Docbun: Ea e întreagă?
Eco: S-a prăbuşit scăldată în sânge. A mai avut încă în ea atâta furie

încât a înfruntat cu pumnii supraveghetoarele care încercau s-
o potolească, fără succes, până când a apărut Herculina în ca-
drul uşii. În cele din urmă s-a dat bătută. Au târât-o până în
pavilionul cu nebune furioase, au stropit-o cu un furtun cu apă
rece ca gheaţa.

Docbun: Până se potoleşte definitiv, faceţi-i injecţii cu terebentină în
picioare.

19. A mai trecut o săptămână. E noapte. Maria se ridică din pat şi se în-
dreaptă spre uşa celulei Herculinei. Are picioarele umflate şi abia
merge. Bate la uşă. Herculina apare în uşă. E goală. O mâgâie pe Maria,
o sărută, o îmbrăţişează.

Herculina: Ai venit, totuşi, iubirea vieţii mele!
Maria: Am venit, dar să ştii că eu n-o să te iubesc niciodată.
Herculina: O să mă iubeşti, o să mă iubeşti, prinţesa mea. O să te fac

fericită. O să trăieşti lângă mine ce nu ai trăit vreodată cu
vreun bărbat.

Maria: Cu o singură condiţie.
Herculina: Fac orice pentru tine!
Maria: Vreau să duci un mesaj bărbatului meu.
Herculina: De acord, dar am şi eu o condiţie: totul trebuie să rămână

secret. Dacă se află vreodată, ai să mori.

Cele două femei intră în cameră şi uşa se închide după ele.
20. Peste încă o săptămână Saturno vine în vizită la ospiciu. Doctorul îl
primeşte în biroul curat şi ordonat ca o navă de război. Saturno e feri-
cit.

Docbun: ... Nimeni nu ştie de unde a apărut, nici când, nici cum. Pri-
mul indiciu al internării ei este examenul oficial dictat de mine
când i-am pus primele întrebări. Am tot cercetat, dar nu am
ajuns la niciun rezultat.

Saturno: Credeţi că se mai poate recupera?
Docbun: Mă tem că e imposibil. Va trebui să vă obişnuiţi fără ea. Bă-

nuiesc că nu e uşor, e o femeie foarte frumoasă.
Saturno: Foarte, aşa e.
Docbun: Am o întrebare.
Saturno: Da, doctore.
Docbun: Cum aţi aflat că soţia dumneavoastră e internată la noi?
Saturno: M-a informat compania de asigurări a automobilului.
Docbun: Înţeleg. 
Saturno: Nu ştiu cum de fac asigurările ca să le afle pe toate.
Docbun: Singurul lucru cert este gravitatea stării ei. Dacă doriţi o

puteţi vizita, cu precauţiile cuvenite, fireşte. Adică, trebuie să-
mi promiteţi că nu veţi ieşi din cuvântul meu. Spre binele pa-
cientei. Accesele de furie sunt tot mai frecvente în ultima
vreme şi n-am vrea să recidiveze. Sunt primejdioase ieşirile
astea.

Saturno: Ciudat, întotdeauna a fost iute la mânie, dar se stăpânea
grozav.

Docbun: Sunt comportamente care rămân în stare latentă mai mulţi
ani şi dintr-o dată izbucnesc.

Saturno: Dumneavoastră ştiţi mai bine...
Docbun: Totuşi este un noroc că a picat la noi, fiindcă suntem spe-

cializaţi în cazurile care impun mână de fier.
Saturno: Sper să îi fie de folos. Aş vrea s-o văd.
Docbun: Fireşte. V-aş ruga să aveţi grijă, are o obsesie stranie legată

de telefon. Ştiţi ceva despre asta?
Saturno: Nu ştiu nimic.
Docbun: În regulă. Vom afla în cele din urmă. Poftiţi în curte. Sunteţi

pregătit?
Saturno: Am ceva emoţii.
Docbun: E normal.
Saturno: Ce sfat îmi daţi?
Docbun: Cântaţi-i în strună.
Saturno: Fiţi pe pace, domnule doctor, e specialitatea mea.

21. Sala de vizite e fostul vorbitor al mănăstirii, un amestec de închi-
soare şi loc de spovedanie. Maria stă în picioare în mijlocul sălii, lângă
o măsuţă cu două scaune şi un vas de flori gol. S-a pregătit de plecare.
Are pe ea pardesiul de culoare frez şi în picioare nişte pantofi primiţi
de pomană. Într-un colţ stă Herculina cu braţele încrucişate. Saturno o
sărută de rutină pe Maria.

Saturno: Cum te simţi?
Maria: Fericită că, în sfârşit, ai venit, iepuraş. (Izbucneşte în plâns.)

Mâncarea e infectă... mă bat toată ziua... nu-mi dau voie să
fumez... îmi fac injecţii cu nişte droguri înfiorătoare... e o mi-
zerie cumplită... nu pot dormi noaptea de groază... suprave-
ghetoarele sunt nişte barbare... am venit doar să dau un
telefon şi nu m-au mai lăsat să plec.

Saturno: O să fie bine, Maria, o să vezi. O să te faci bine, aşa zice
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doctorul.
Maria: Nici nu mai ştiu de câte zile sunt aici, de câte luni sau ani,

dar ştiu că fiecare zi a fost mai cumplită decât cea de dinainte.
Cred că n-am să mai fiu niciodată aceeaşi.

Saturno: Acum toate astea au trecut. (Îi mângâie cicatricile de pe
faţă.) Eu voi veni în fiecare sâmbătă, ba mai des, dacă-mi dă
voie doctorul. Ai să vezi că totul o să fie foarte bine. 

Maria: Vreau să mergem acasă. Hai să plecăm de aici, te rog.
Saturno: Încă nu se poate. Doctorul spune că mai ai încă vreo câ-

teva zile până o să te refaci de tot.
Maria: Pentru Dumnezeu, iepuraş, doar n-ai să-mi spui că şi tu mă

crezi nebună!
Saturno: Cum de-ţi trece aşa ceva prin cap? Dar e mult mai bine pen-

tru toţi să stai încă o vreme aici. În condiţii mai bune, bineîn-
ţeles.

Maria: Dar ţi-am spus că am venit doar să dau un telefon!
Herculina: Vizita s-a terminat. Timpul a expirat. Trebuie să plecaţi,

domnule.
Maria izbucneşte într-un plâns disperat şi se agaţă de gâtul lui Sa-

turno. Acesta o respinge afectuos şi o lasă în braţele Herculinei.
Maria: Vreau să plec acasă! Ia-mă de aici, iepuraşule, te implor! Nu

mai vreau să stau nicio clipă aici! Nu sunt nebună, iepuraşule!
Jur că nu sunt nebună! Saturno, nu pleca fără mine!

Herculina îi aplică Mariei o lovitură cu mâna stângă, îi trece celă-
lalt braţ în jurul gâtului.

Herculina: Plecaţi! Am eu grijă de ea.
Saturno o ia la fugă îngrozit.

22. Peste o săptămână Saturno revine la sanatoriu cu motanul în braţe.
Sunt îmbrăcaţi la fel: maiou roşu şi galben, ca al marelui Leotardo, jo-
benul şi o capă croită parcă pentru zbor. Dă o reprezentaţie în curtea
sanatoriului. Toate bolnavele sunt de faţă, doar Maria lipseşte.

Saturno: Nu înţeleg de ce refuză să mă vadă.
Docbun: E o reacţie tipică. O să treacă.
Saturno: Îmi trimite înapoi scrisorile şi pachetele.
Docbun: O să-şi revină. Trebuie să aveţi răbdare.
Saturno: Daţi-i dumneavoastră pachetele astea de ţigări, poate le

acceptă.
Docbun: Fiţi fără grijă, le va accepta.

Eco dă raportul doctorului.

Eco: A venit în fiecare sâmbătă s-o vadă. Ea a refuzat.
Docbun: Tipic.
Eco: N-a vrut nici măcar să-i citească scrisorile. Le-a primit înapoi

nedesfăcute.
Docbun: E puternică.
Eco: A mai lăsat de câteva ori pachete de ţigări la poartă, fără să ştie

dacă ajungeau la ea.
Docbun: O iubeşte.
Eco: Până într-o zi. De atunci n-a mai trecut pe aici.
Docbun: Realitatea a fost mai tare decât el.

Peste doisprezece ani. Sanatoriul este o ruină. Maria, mult schimbată,
îmbrăcată în zdrenţe, stă în genunchi pe un maldăr de moloz  în
faţa unei cruci de lemn pe care nu scrie nimic şi rosteşte, ca o in-
cantaţie, poemul „Păpușa de cârpă” de Gabriel Garcia Marquez.

Maria: “Dacă pentru o clipă Dumnezeu ar uita că sunt o marionetă
din cârpă şi mi-ar dărui o bucăţica de viaţă, probabil că n-aş
spune tot ceea ce gândesc, însă în mod categoric aş gândi tot
ceea ce zic. Aş da valoare lucrurilor, dar nu pentru ce valo-
rează, ci pentru ceea ce semnifică. Aş dormi mai puţin, dar aş
visa mai mult, înţelegând că pentru fiecare minut în care în-
chidem ochii, pierdem şaizeci de secunde de lumină. Aş merge
când ceilalţi se opresc, m-aş trezi când ceilalţi dorm. Aş asculta
când ceilalţi vorbesc şi cât m-aş bucura de o îngheţată cu cio-
colată!

Dacă Dumnezeu mi-ar face cadou o bucăţică de viaţă, m-aş
îmbrăca foarte modest, m-aş întinde la soare, lăsând la vede-
rea tuturor nu numai corpul, ci şi sufletul meu. Doamne Dum-
nezeul meu dacă aş avea inimă, aş grava ura mea peste
gheaţă şi aş aştepta până soarele răsare. Aş picta cu un vis al
lui Van Gogh despre stele un poem al lui Benedetti, şi un cân-
tec al lui Serrat ar fi serenada pe care i-aş oferi-o lunii. Aş uda
cu lacrimile mele trandafirii, pentru a simţi durerea spinilor şi
sărutul încărnat al petalelor... Dumnezeul meu, dacă aş avea
o bucăţică de viaţă... N-aş lăsa să treacă nicio zi fără să le spun
oamenilor pe care îi iubesc, că îi iubesc. Aş convinge pe fiecare
femeie sau bărbat spunându-le că sunt favoriţii mei şi aş trăi
îndrăgostită de dragoste.

Oamenilor le-aş demonstra cât se înşală crezând că nu se
mai îndrăgostesc când îmbătrânesc, neştiind că îmbătrânesc
când nu se mai îndrăgostesc! Unui copil i-aş da aripi, dar l-aş
lăsa să înveţe să zboare singur. Pe bătrâni i-aş învăţa că moar-
tea nu vine cu bătrâneţea, ci cu uitarea. Atâtea lucruri am în-
văţat de la voi, oamenii... Am învăţat că toată lumea vrea să
trăiască pe vârful muntelui, însă fără să bage de seamă că ade-
varata fericire rezidă în felul de a-l escalada. 

Întotdeauna există ziua de mâine şi viaţa ne dă de fiecare
dată altă oportunitate pentru a face lucrurile bine, dar dacă
cumva greşesc şi ziua de azi este tot ce ne rămâne, mi-ar face
plăcere să-ţi spun cât te iubesc, că niciodată nu te voi uita.
Am învăţat că un om are dreptul să se uite în jos la altul, doar

atunci când ar trebui sa-l ajute să se ridice. Sunt atatea lucruri
pe care am putut să le învăţ de la voi, dar nu cred că mi-ar
servi, deoarece atunci când o sa fiu băgat în interiorul acelei
cutii, înseamnă că, vai, voi fi murit..”

Maria îşi răsuceşte o ţigară într-o bucată de ziar. O aprinde.
Trage câteva fumuri, apoi se ridică şi pleacă.

Printre ruine nu e nimeni. De departe se distinge o siluetă care se apro-
pie în fugă. Este Eco, cu un motan în braţe. Caută ceva cu disperare.

Eco: Maria! ... Maria!... Maria!...
Se opreşte lângă crucea de lemn. Ridică de jos un muc de ţigară cu

jarul încă nestins. Trage două fumuri. Se arde la degete. Motanul
miaună şi o zgârie. Eco linşteşte motanul, apoi pleacă în fugă, la
fel cum a venit.

Eco: Maria! ... Maria!... Maria!...

Sfârşit

dramatizare de EEmmiill  CCăăttăălliinn  NNeegghhiinnăă
după povestirea cu același titlu de Gabriel Garcia Marquez
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Pare surprinzător la prima vedere, dar fiind parte a viziu-
nii și concepţiilor privind trupul omenesc şi omul în general, nudul
are o conotaţie filosofică implicită și de cele mai multe ori ignorată.
Apare în artă și a rămas cantonat în sfera artisticului şi a literarului,
fără a i se evidenţia prezenţa, locul în spritualitatea umană, în men-
talul social diferit de la epocă la epocă, de la o civilizaţie la alta, pre-
zenţa fiindu-i diversificată și în funcţie de alţi factori din variatele
areale de civilizaţie: zonă geografică, structură socială, morală, reli-
gie, cultură…

Diferenţele de reprezentare între personaje masculine și
feminine în artă, derivă și ele din concepţiile societăţii și (ciudat!), nu
în primul rând din cele ale artiștilor, prezenţa (sau absenţa) corpu-
lui gol în operele de artă ţinând de gustul epocii, și el o reflectare a
spritualităţii. De exemplu, viziunea asupra corpului uman denudat
s-a manifestat în antichitate admirativ, laudativ, pe când în crești-
nismul medieval el era denigrat, considerat un factor  perturbator
al moralei și credinţei.

În statuarul antic grecesc, trupul nud era redat în frumu-
seţea lui, aceasta fiind dusă până la detalii anatomice perfecte
atunci când îi înfăţişa pe zeii şi eroii mitologiei, care aveau înfăţi-
şare umană, dar erau înzestraţi cu puteri supranaturale. Totuși, s-au
manifestat și atunci preferinţe pentru Apollo, Afrodita, Heracle…
zeităţi, personaje mitologice, care aveau corpul frumos, armonios,
cu forme care încântau, mult mai rar apărând întruchipări ale rău-
lui, Saturn, Minotaurul, Pluto, Meduza…

Am spune că greco-latinii aveau o viziune solară, diurnă
asupra vieţii, trupul și sufletul hălăduind în același spaţiu terestru,
context în care, corpul omenesc fiind gazda sufletului, păstra ceva
din frumuseţea spirituală oglindită în acest fizic uman trecător .

Creștinismul cu viziunea sa nocturnă, consideră Pământul
o „Vale a plângerii”, un loc de pedeapsă și ispășire, de aceea corpul
uman este un fel de sicriu al sufletului, pe care îl ţine captiv și de
care cel din urmă se eliberează odată cu sfârșitul vieţii. Deși afirma
că omul a fost creat „după chipul și asemănarea” lui Dumnezeu (re-
miniscenţă a concepţiei antice?), creştinismul denigra această parte
terestră și urâtă a omului, opusă celei spirituale. „Lutul cu viaţă”, ar
fi una din sursele păcatelor și un fel de receptacol al acestora, cauză
a multora din pornirile lui cele mai rele din timpul existenţei pă-
mântești. Posturi, claustrări, sihăstrii, autoflagelări, mortificări de
tot felul… erau pedepse gândite pentru a înlătura orice plăcere tru-
pească, până și voluptatea îmbrăţișărilor conjugale, fiind îngăduită
(după morala creştină strictă), numai pentru procreare. Denigrat
era în primul rând trupul femeilor, fiicele Evei fiind „prin definiţie”
mai slabe înaintea lui Satan, aceasta datorită faptului că persista
ideea că Eva este vinovată de păcatul originar şi izgonirea din Para-
dis.1 În continuare femeia este considerată mai păcătoasă, farme-
cele ei fizice îndreptate asupra bărbatului, fiind cauza multor altor
rele, greșeli şi păcate comise de acesta.

De aceea în toate reprezentările sacre (dar și profane),

când nu apare înveşmântat, trupul e redus la câteva detalii fizice
care se voiau semnificative. Începând a fi evitat şi uneori chiar ex-
clus din lucrările artistice cu caracter religios (încă de la Bizanţ),
nudul omenesc rămâne anatemizat de-a lungul întregului Ev Mediu.
Redarea lui se rezuma numai la trupul lui Isus răstignit şi a acelora
surprinse fragmentar în scenele cu Adam şi Eva, sau cu Judecata din
urmă. În operele religioase bizantine şi în pictura medievală euro-
peană, în afară de Maria cu pruncul Isus, femeile apar destul de rar.
Maria Magdalena, iniţial înfierată ca păcătoasă de către Biserică, s-
a pocăit ispășind răul prin fervoarea credinţei şi apoi alte martire
care şi-au acceptat supliciul din iubire christică (Sfânta Barbara, sau
Sânta Ecaterina), au fost snctificate, socotite demne de admiraţie şi
adoraţie, dar ca fiind rare excepţii printre celelalte femei supuse
greşelilor lumeşti. În privinţa reprezentării lor, pictura religioasă
adoptase maniera convenţională, în vestimentaţia feminină a epo-
cii, însemnele deosebitoare fiind aureola și instrumentele de tor-
tură cu care au fost schingiuite, ridicate la rang de simbol al
martiriului lor. 2 Când în miniaturi sau în scene de altar plasate în
părţile laterale, apar totuşi martirele, Adam şi Eva sau femei la Ju-
decata din urmă, trupurile sunt redate cu stângăcie, uneori voit  şar-
jate sau numai schiţate şi groteşti, pentru a nu atrage atenţia decât
ca sugestii ale personajelor ilustrate, nu ca forme umane ce puteau
stârni senzualitatea.

Maica Domnului alăptând pruncul era singura imagine ce
permitea redări parţiale ale pieptului feminin, abia mai târziu ta-
blourile cu martirele sanctificate (rugându-se, căindu-se, autofla-
gelându-se), prilejuiesc dezvăluirea câtorva părţi ale trupului femeii,
nu lipsite câteodată de (timide) note de voluptate. În imaginalul re-
ligios privit în ansamblu, totuşi foarte puţine personaje feminine
ajung să apară în ipostaze ce permit azi înscrierea în genul artistic
ce s-a numit nudul.

Alta era situaţia în cazul reprezentărilor medievale ale cor-
pului masculin fără veşminte, căci bustul bărbaţilor nu era consi-
derat „parte ruşinoasă” ce nu trebuia să fie prezentă în imaginea
religioasă, ba chiar era valorificat ca element expresiv, întrucât su-
gerează (mai ales însoţit de arme), forţa, brutalitatea, sau vigoarea,
iar prin desfăşurarea de gesturi violente înfierează/stigmatizează
elementul barbar, duşmănos, prin excelenţă necreştin/anticreştin.
Alăturat unor elemente fizionomice caricaturizate, şarjate, ce vor
să sublinieze în trăsăturile figurii răutatea, cruzimea, pornirile sân-
geroase şi criminale3 ale torţionarilor, trupul bărbătesc apare în
multe scene ale patimilor lui Isus. Fizicul masculin însuşi, gestica şi
atitudinea întregului corp, diversitatea de mişcări (oricât de stân-
gaci redate), putea însă ipostazia deopotrivă suferinţa (în speţă cea
christică), sau lupta, eroismul sfinţilor, martirilor, dar întruchipa
uneori şi rugăciunea sfinţenia, ori bunătatea şi înţelepciunea.

După Evul Mediu, evoluţia „genului” numit nudul este mai
sinuoasă şi mai spectaculoasă în privinţa celui feminin, cel bărbă-
tesc fiind înnoit numai în sensul unor mai corecte și convigătoare

Valentin Mureșan

Artă

Nudul în pictura europeană
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prezentări și proporţii anatomice și a sugestiei de mișcare. Renaş-
terea şi Manierismul transformă însă radical viziunea asupra mo-
dalităţilor de redare a nudului feminin. Principala schimbare fiind
scoaterea lucrărilor din zona icoanei şi înlocuirea prin tabloul cu
temă religioasă, care laicizează temele și modalităţile de reprezen-
tare, ilustrând legende, istorii, pilde biblice…, dar fără a invoca și tri-
mite la  sfinţenia și sacrul pe care le incumbă icoana.

Se trece treptat (mai întâi în Quattrocento-ul florentin), de
la nudul ca sugestie, redare parţială – şi deseori neclară – a Goticu-
lui (mai mult o ascundere), la nudul ca dezvăluire detaliată şi sen-
zuală, ca etalare cu alură firească, în cadrul tabloului laic, mai ales
a celui de mitologie (Botticelli, Filippo Lippi, Lorenzo di Credi…)

Renaşterea redescoperă şi reia reprezentările trupului
omenesc cu diverse părţi fizice, mai mult sau mai puţin intime, pe
care le scoate de sub imperativele pudorii şi a vechiul oprobriu al ru-
şinii, reaşezându-le în spaţiul artei şi înscriindu-le în dimensiunile
frumosului. Renunţarea la interdicţia asupra redării nudului a fost
posibilă, datorită apariţiei (şi acceptării de către Biserica catolică), a
tabloului cu temă şi personaje mitologice, apoi a celui cu temă reli-
gioasă, de care am amintit. Religiile protestante  interzicând icoa-
nele în biserici, nu au obiecţii privind cultivarea imaginilor în arta
laică şi ca urmare, scenele în care apare nudul se răspândesc în pic-
tura Manierismului, pentru ca în Baroc şi mai cu seamă în pictura
Rococo-ului, prezenţa trupului fără nici un veşmânt să devină frec-
ventă.

Să amintim că în Renaștere, artiștii încep să-și însușească
cunoștinţe de anatomie, făcând studii asupra musculaturii și a di-
namicii corpului, care altădată erau interzise de biserică. Din
această cauză, în icoane și tablouri de altar apăreau personaje mar-
cate de hieratismul, artificialitatea şi nefirescul mișcării, compuse în

note empirice. Pudoarea și morala rigidă a femeilor nu permiteau
vizualizarea trupului lor gol nici de către soţi, cu atât mai
puţin/deloc de un artist. Deseori,  din astfel de motive, se pare că
unii artiști din Renașterea timpurie, se inspirau/foloseau statui an-
tice pentru a da firescul mișcării corpului feminin nud. Apoi cu tim-
pul, redarea corpului uman, cu amănunte fizice senzuale, nu mai
stârnește discuţii cu caracter religios, moral sau etic, ci permite apa-
riţia unor lucrări în care se strecoară detalii, prezentări şi gesturi
pline de voluptăţi, cu accente lubrice, ajungând-se uneori până la
scene licenţioase. Ca şi în cazurile celorlalte arte, în pictură, nudul
devine astfel un gen acceptat (începe să fie studiat şi în ateliere,
şcoli şi academii de artă), iar asupra lucrărilor ce-l abordează, numai
judecăţile artistice vor fi cele ce vor impune valoarea şi importanţa
unei opere subscrise acestui gen. Pentru că spre deosebire de coti-
dian, în artă nudul nu înseamnă numai trupul gol, ci (re)prezentat în
toată frumuseţea lui. Cu forme și proporţii anatomice armonioase
sau metamorfozate, interpretate felurit, de la poetic până la gro-
tesc sau diform, dar pline de vigoare, de o anume senzualitate, cu
gesturi expresive, graţioase sau respingătoare, provocatoare, dar
care se impun atenţiei prin ele însele, sugerând afecte, umori, sen-
timente, stări sufletești, fără a fi niciodată duse până dincolo de ero-
tic. Cel mai edificator exemplu în această privinţă, este fără îndoială,
celebra lucrare al lui Giorgeone: Venus dormind, de la Dresda, în care
nudul feminin e armonios integrat în paradisiacul peisaj ambiental
şi are atât de mult farmec şi graţie, încât zeiescul personaj e departe

de orice tonalităţi vulgar-senzuale, cucerind prin valorile artistice.
Venus, ca summum al frumuseţii, e înconjurată de frumosul natu-
rii, a prezenţei omeneşti (sugerate prin satul din fundal), dar respiră
linişte, pace, armonie şi visare, în acea inefabilă atmosferă poetică
ce scaldă întregul tablou. Această capodoperă poate fi numită, „Gio-

G
io
rg
io
ne
,
 Ve
nu
s
do
rm
in
d



86 1 / 2018

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

conda nudului european”, căci a făcut epocă, devenind o adevărată
paradigmă, fiind de-a lungul veacurilor, sursa de inspiraţie a mul-
tor opere ale genului, de la Venus din Urbino (1538), a lui Tiţian şi
până la cunoscuta Olympia (1863), a lui Manet. 

Deci Renaşterea şi Manierismul redau cu mai multă liber-
tate şi fidelitate nudul masculin şi pe cel feminin, trupul uman
sumar îmbrăcat apărând uneori şi în tabloul de altar, dar marcat de
fervoare, sfinţenie şi dramatism, fără nici o conotaţie senzuală. Căci
spre deosebire de icoana ortodoxă, care e rar şi puţin receptivă la
evoluţia stilurilor, catolicismul adoptă repede înnoirile diverselor
curente artistice, asimilările cele mai semnificative apărând în pic-
tura barocă, pusă în slujba scopurilor religioase ale iezuiţilor, fapt
care a dus la considerarea unei anume etape de dezvoltare a aces-
tui stil, ca: „Baroc al Contrareformei”. 

În tablourile laice, singura reţinere (şi ea uneori discret în-
călcată) rămâne redarea sexelor, ele fiind acoperite de eşarfe şi dra-
paje, sau ascunse privirii prin diverse modalităţi compoziţionale, ca
aceea a redării din spate sau profil, apoi a aşezării personajelor ast-
fel încât prin poziţia sau gestica trupului unuia să fie obturată zona
sub-ombilicală a altuia/ altora.

În genere, tabloul mitologic oferă cele mai multe pretexte
şi posibilităţi de redare a nudului, fiindcă în secolele XVII-XVIII, sta-
tuile antice greco-romane erau admirate ca şi în Renaştere şi astfel
s-a impus ideea că vestimentaţia zeilor şi a oamenilor, era în anti-
chitate asemenea celei a statuilor de atunci, drapajul fiind uneori
sumar, deseori lipsind cu totul. Însă la Rubens, de exemplu, dar și la
Poussin sau alţi pictori, scenele mitologice ample cu multe perso-
naje nude (de „ambe sexe”) se desfășoară în imagini ale Parnasului
cu Apllo și muzele, „orgii bachice”, „banchete ale zeilor” Olimpului
ș.a.

Manierismul şi Barocul, apoi Rococo-ul au dezvoltat genul
cu ostentaţie, dar şi cu rafinament, în multiple formulări în care ar-
tisticul şi eroticul se împleteau şi completau reciproc şi insinuant, ca
de pildă, în tablourile de budoar şi alcov ale lui Boucher şi Frago-
nard. Abordând teme mitologice, dar şi scene laice, cotidiene în
lumea aristocraţiei, pânzele lor etalează nuduri feminine în toată
amploarea, cu toată splendoarea şi voluptatea, în ipostaze, atitu-
dini, poziţii şi gesturi provocatoare.

În multe dintre tablourile baroce, siluetele fără veșminte
ocupă ansamblul compoziţiei, impunându-se atenţiei prin dinamică
și gestică, astfel încât fizionomiile își pierd importanţa în favoarea
formelor nude ale trupurilor, pregnant evidenţiate prin lumină şi
prin cromatică, prin contrastul cu alte personaje, ca şi cu spaţiul am-
biental de interior sau fundalul peisagistic. Căci după apariţia şi dez-
voltarea peisajului ca gen aparte, Barocul a recurs adesea la
combinarea acestuia cu scena de gen, cea religioasă sau cea mito-
logică, în lucrări unde nudul apare frecvent, fie că e vorba de idile
bucolice, scene rurale (cu „femei la scăldat”), teme antice sau con-
temporane pictorului.

Chiar dacă sunt integrate în tablouri galante, în „genul li-
bertin”, portrete („în deghizament mitologic“), sau peisaje, în varii
ipostaze, în compoziţii cu alegorii şi cu diverse semnificaţii sau me-
saje, nudurile artistice nu alunecă în vulgar. În artă, nudul urmă-
reşte de cele mai multe ori reliefarea frumuseţii masculine şi mai
ales feminine, nu numai în formele trupului, ci dezvăluind sub
aceste forme şi gesturi, feminitatea şi masculinitatea ca atribute
umane esenţiale şi deosebitoare. Artistul aduce nudul dinspre vo-
luptăţile simţurilor, redate şi mai adesea sugerate, până la erotic,

dar niciodată la sexualitate. Și de aici începe deosebirea dintre artă
şi pornografie, căci voluptate şi eros sunt stări în care afectivitatea
e încă prezentă şi participantă, pe când sexualul şi pornograficul
caută să dezlănţuie numai instincte, de aceea rămân în afara artis-
ticului. Desigur că linia de demarcaţie între cele două nu e clară şi
nici uşor de stabilit, în discuţie trebuind să intre atât detaliul, cât şi
ansamblul imaginii, intenţia artistului, ş.a.

Pentru pictura europeană redescoperirea şi valorificarea
creatoare a acestui gen, a fost un fel de revoluţie artistică, dar ca şi
în cazul altor descoperiri din diverse domenii, primii care au avut
acces la noutate au fost cei bogaţi. În colecţiile aristocraţilor, prin-
cipilor, capetelor încoronate, apar „cabinetele”, unde erau adunate
lucrările preferate ale colecţionarului, spaţii intime în care aveau
acces numai apropiaţii şi unele personaje favorite; iar printre lu-
crările „de cabinet”, cele cu nuduri îşi aveau locul special, în acest
mediu social, astfel de scene erotice cu nuduri începând să apară şi
în iatacuri pentru stimularea vieţii conjugale, dar rămânând la fel
de secrete şi prohibite pentru ochii altora.

Publicul cultivat şi elevat începe să aibă acces la astfel de
opere abia spre sfârşitul secolului XVIII, în colecţiile şi muzeele par-
ticulare ale celor avuţi şi numai cu acordul proprietarilor. Marea
masă de vizitatori va ajunge ceva mai târziu în faţa lor, abia după
Revoluţia franceză din 1789, când se inaugurează public Muzeul
Louvre (1793) şi tot mai multe muzee devin, de asemenea, publice.

Ca şi celelalte genuri, pictura de nud a urmat evoluţia sti-
lurilor din diferitele epoci, astăzi nudul fiind mai puţin interesant
pentru artişti şi publicul larg. Artistul pare că nu-i mai găseşte fru-
museţea, expresivitatea, nu-i mai acordă (decât arareori) un întreg
tablou, ci îl intercalează în tot felul de contexte compoziţionale in-
solite, transformându-l nu o dată în manechin, în „obiect viu” de re-
cuzită.

Cum am arătat, este vorba de concepţia, de gustul socie-
tăţii, or, azi, trupul omenesc dezbrăcat sau doar vag mascat de veş-
minte transparente a devenit pentru public o imagine cvasi-banală
prin supralicitarea în reclame, reviste, filme, show-uri, site-uri, lin-
kuri, postări de tot felul… Moda însăşi (în speţă cea feminină) a
redus vestimentaţia la maxim. Ea nu mai îmbracă trupul, nu-l mai
subliniază prin plinuri şi goluri ale croielii, acoperindu-l şi dezve-
lindu-l spre a ascunde mici defecte fizice sau a-i evidenţia părţile
care-l avantajează, ci pare că doar îl exhibă cu insistenţă în tot mai
multe situaţii, locuri şi împrejurări nepotrivite. Artificializându-l ast-
fel, trupul nu mai exprimă frumuseţea umană, stimulând doar plă-
ceri subliminale, stârnind pornirile instinctuale ale celorlalţi şi
obscure admiraţii şi dorinţe inavuabile.

După mai bine de un secol de freudism, libidoul, subcon-
ştientul, abisalul, se descătuşează şi rezolvă prin… nudism, sexism,
pornografie. 

Nudul artistic… Oủ sont les neiges d’antan?

1 Până şi astăzi persistă astfel de idei în texte umoristice: Ea: Oare ce vă fă-
ceaţi voi bărbaţii, dacă noi femeile nu v-am fi fost alături?

El: Oho! Am fi fost şi acum în Rai.
2 Simboluri ca: roata pentru Sf. Ecaterina, turnul pentru Sf. Barbara, coşul
pentru Sf. Dorothea,  dragonul pentru Margareta.
3 S-ar putea spune că „fiziognomismul” de mai târziu al lui Lombroso (L’Uomo
delinquente (1876), are vechi şi numeroase antecedente în iconografia me-
dievală şi renascentistă.
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PENTRU IUBITUL MEU, ÎNTORS LA NEVASTĂ

Ea-i acolo, întreagă. 
Turnată cu grijă pentru tine,  
proiectată din vremea când erai doar un puști, 
gata formată pentru suta de bâzdâcuri ale tale. 

Totdeauna a fost acolo, dragul meu. 
Ea e aleasa ta, de fapt. 
Artificii la vreme pustie de Făurar 
și tot atât de reală ca un cazan de fontă. 

Să fim serioși, eu n-am fost decât evanescenţă. 
Un obiect de lux. O strălucitoare vedetă roșie în port. 
Părul meu fluturând ca un abur prin geamul mașinii. 
Trufanda marină în afara sezonului. 

Ea e mai mult decât atât. E nevoia ta de posesie, 
ea te-a făcut adult, ai crescut dintr-o dată, ca la tropice. 
Nu-i deloc un experiment. E chiar armonie. 
Ea trage la rame atentă la inelele în care-s prinse de barcă, 

ea a pus flori de câmp în fereastra bucătăriei la micul dejun, 
ea a vegheat roata olarului la amiază, 
ea ţi-a făcut trei prunci la lumina de lună, 
trei heruvimi pictaţi de Michelangelo, 

și a reușit asta cu coapsele desfăcute 
în vremuri cumplite acolo-n capelă. 
Și dacă privești atent, copilașii-s acolo, 
durdulii ca niște baloane odihnindu-se pe tavan. 

Și tot ea i-a cărat pe fiecare dintre ei la culcare 
după cină, căpșoarele lor lăsate pe braţe, 
două picioare protestând, faţă în faţă, 
chipul ei îmbujorat de un cântec și ei moţăind. 

Îţi dau inima înapoi. 
Îţi acord permisiunea – 

pentru siguranţa din ea, palpitând 
furioasă-n mizerie, pentru târfa din ea 
și pentru rana ei ce trebuie-ngropată – 
pentru vindecarea rănii ei roșii încă supurând – 

pentru slaba scânteie ce pâlpâie în pieptul ei, 

pentru marinarul beat ce stăruie-n bătaia pulsului ei, 
pentru genunchii mămicii, pentru ciorapi, 
pentru portjartier, pentru chemare – 

straniul apel 
pe când vei fi cu totul în vizuina braţelor și sânilor 
smucind de cordeluţa oranj din părul ei 
răspunzând la telefon apelului, străinei chemări. 

Ea e atâta de goală și de singură. 
Ea e suma sinelui tău și visurilor tale. 
Caţără-te pe ea ca pe un monument, pas cu pas. 
Ea e atâta de trainică. 

Iar eu, eu nu-s decât o pată de acuarelă. 
Ușor mă clătesc. 

RUPTURA

Și zbuciumata-mi inimă s-a făcut ţăndări, 
când m-am rostogolit pe scările din holul de la casă. 
Un mesaj pe care nu l-am rostit niciodată, 
strigând, treaptă cu treaptă, că-mi pasă

de tine, că ţin la tine, iar coapsa 
ce părea de cristal s-a făcut pietricele de prund, 
explodând ca un revolver acolo în hol, 
ca și cupa triunghiului magic, ca și șoldul rotund. 

Și astfel bucăţele m-am făcut. Ruinată de-a-ntregul. 
Da. Doar o cutie plină cu oasele lui Grivei. 
Dar acum m-au îmbrobodit cum o măicuţă. 
Pocnind ca o petardă! Rezistentă ca un stei! 

Ce ispravă, să te înalţi într-o doară, ca Icar, 
iar apoi o pală de vânt să mă doboare pe dat’.
Oamenii de pe ambulanţă au făcut mare tărăboi. 
Dar am strigat, „Mă ţin tare”, și s-au apucat de fumat 

și m-au adunat de pe jos și m-au legat de targă, 
iar apoi m-au târât în ungherul din sicriul lor pe roate. 
Încetul cu-ncetul sirena și dricul te liniștesc 
cum o văduvă neagră. La urgenţă mi-au tăiat hainele toate. 

Anne Sexton
Traduceri
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Atunci am strigat, „Ajută-mă, Doamne, Isuse Cristoase!”, 
iar sora a zis, în timp ce mă punea într-un dispozitiv ciudat, 
„Ai greșit. Numele meu e Barbara”, și m-a 
agăţat într-un fel de cric dintr-un cadru suspendat. 

Medicul ortoped a dat apoi sentinţa: „O să stai
pe tușă vreun an”. El cu știrile, dacă tot se ocupă de boli. 
Și a-nceput să mă jupoaie. Și-a decupat. Și-a răzuit, 
și-a găurit prin oase pentru șuruburi de vreo patru ţoli. 

Iar asta cere forţă, nu glumă, ca și cum ai împinge 
o vacă la deal. Vă spun, trebuie calificare și iscusinţă,
și-n plus, să te faci simpatic, trupul e o chestie al naibii 
de greu de căsăpit, e-o întreagă știinţă.  

Vă rog, nu-mi atingeţi și nu-mi zgâlţâiţi patul. 
Eu sunt nevasta lui Ethan Frome.1 Mă mișc pe un cot. 
Televizorul atârnă de perete ca un trofeu de elan. 
Îmi pitesc o juma’ de licoare-n noptieră, măcar asta pot. 

O pasăre încărcată de oase, împiedicată de un sac de nisip. 
Mi-am frânt osul în două locuri, dublă fractură. 
Zilele-s inexpresive. Se târâie ca o dragă în albia seacă. 
Întreaga-mi carcasă e-n mare-ncurcătură. 

Dincolo de culoar se-adună ploștile. 
Pe lângă cap îmi trec mereu urină și fecale 
în vase argintii. Sunt deșertate toate odată 
în autoclavă. Duzina de trandafiri e de jale. 

Și-au oprit menstruaţia. Atârnă 
acolo ca niște cheaguri de sânge uscat.
Iar inima, oloaga, cum mai cânta ea odată. 
Cum credea ea că va veni tonul de vis de îndat’. 

Acum înţeleg ce s-a-ntâmplat în ziua fatală. 
Sufletu-mi ezitant s-a lăcomit zbuciumat
la ospăţul de nuntă până ce îngerul abisului 
m-a prefăcut în unealta pedepsei, în acrobat. 

Oasele-mi sunt dezlânate cum cârligele de rufe, 
ca-n magazinul de jucării niște păpuși aruncate,
iar inima, vechi motoraș însetat, demarează ca un 
mecanism de neoprit, cu toate ale ei păcate. 

Și-acum îmi petrec ziua având grijă de corpul meu. 
Bebelușul meu. Care e plin de cicatrici, o mască. 
Îmi mirui plosca. Îmi perii părul, așteptând 
ca prin durere oasele să se-ntărească, 

oscioarele mele care-au fost împrășiate 
și-apoi puse-n șuruburi. Până la urmă, se vor lega. 
Iar pe celălalt cadavru, adică inima-mi frântă, 
îl hrănesc pic cu pic, graal umil. Draga de ea. 

Dar stă ascunsă încă, alarmă de foc. 

Prinsă în laţ. În ea-s culori infinite. 
Cât trupul e încă-n strânsoare, doar celulele inimii 
s-au înmulţit. Oasele-mi sunt plictisite 

de lânceda așteptare. Dar inima, acest copilaș 
al meu ce sălășuiește în trupul pradă sorţii,  
această marcă extremă a sinelui meu, început al 
orbirii și-al somnului, înalţă un leagăn al morţii. 

Chipurile-s gravate pe mormântul oaselor mele. 
Toate chipurile, știind că este cealaltă moarte 
cea pentru care-au venit. Fiecare singură fiind. 
Inima a explodat de iubire, aerul a aruncat-o departe. 

Acest orășel e real, această ţărișoară-i reală, 
la fel cum sunt oasele frânte legate-n cutie, 
cum e inima mea aţâţată. Dar ardoarea 
căminului meu mă va arde de vie. 

BALADA ONANISTEI SOLITARE

Orice aventură cu moartea se sfârșește. 
Am experimentat pe-a mea piele. 
Ochiu-mi scrutător, oftatul din rărunchi,
caută pierduta-ţi urmă. Hârșită-n rele,
pe cei de-alături îi oripilez. Sunt sătulă tun. 
La noapte, solitară, cu patul mă cunun. 

Cucerită deget cu deget, a mea e acum.
E-aproape. E șansa mult așteptată. 
Ca pe un mugur de floare-o ating. Cobor 
unde tu te strecurai, sub cupola-mi de fată. 
Pajiștea-mi cu flori ai trecut-o la comun. 
La noapte, solitară, cu patul mă cunun. 

Iată de-exemplu noaptea aceasta, dragul meu, 
în care orice cuplu e strâns înlănţuit, 
prins ca-n ţâţâni, dedesubt și deasupra, 
pe saltea de burete sau pene, spornic opintit 
de genunchi în genunchi și suflu nebun. 
La noapte, solitară, cu patul mă cunun. 

Evadez din propriu-mi corp în felul ăsta,
sâcâitoare minune. Aș putea vreodată 
s-afișez acest târg de vise la vedere? 
Răvășită-s cu totul. Crucificată. 
Așa e, cum ziceai, floarea-mi de prun. 
La noapte, solitară, cu patul mă cunun. 

Apoi venit-a rivala-mi cu ochi neguroși. 
A undelor stăpână, pe plajă dospită, 
cu buricele degetelor clape de pian, cu șuier
de flaut ieșind din gura-i de-ocară spuzită. 
Târn am rămas, strâmb și inoportun. 
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La noapte, solitară, cu patul mă cunun. 

Așa te-a luat, ca o femeie ce-și cumpără 
de la reduceri o rochie, un chilipir cinstit, 
iar eu m-am sfărâmat cum piatra se sfărâmă. 
Ţi-am dat înapoi cărţile și uneltele de pescuit. 
În ziarul de azi scrie că ești un soţ bun. 
La noapte, solitară, cu patul mă cunun. 

Băieţii și fetele se contopesc la noapte. 
Dezbumbă bluze. Trag de fermoar.
Se descalţă. Apoi sting lumina. 
La vedere făpturile-s minciună doar. 
Se devoră. Se umflă ca o coadă de păun. 
La noapte, solitară, cu patul mă cunun. 

18 ZILE FĂRĂ TINE

1188  ddeecceemmbbrriiee

Ia-mă-n primire, dulce bumerang!
Delicată sunt. Ai fost plecat. Oarecum,
o absenţă ce m-a năruit, și trebuie, iată, 
să mă-ncovoi pentru tine încet.  Sunt activată. 
Iată-mi arcuirea. Ochii-mi sunt verzi, părul brunet. 

Sărută coletul, Domnule Lanţ! 
E bine? Te gândești să te-arunci peste mine
Ferm, dar și cu oarecare blândeţe pentru-a ta fată? 
Întinsă sunt, ca hârtia de pe poliţa din bucătărie. 
Așa că desenează-mi un sân. Îmi place să fiu reliefată. 

Privește, mocofane! Spune da! 
Schiţează-mă ca pe-un copil. Am nevoie 
doar de doi ochi rotunzi și-o mică guriţă. 
Un micuţ o. Ar fi drăguţi și doi cercei. Apoi 
treci la umăr. Aici te poţi opri puţin din schiţă. 

Ia-mă odată. Belea sunt pentru tine. 
Te rog, mângâie-mi trunchiul cu penelul trasând 
un șirag de mărgele și buze, ramuri și cercuri, 
un neînsemnat graffiti și un scurt hello pentru mine, 
cea care înșfacă și mușcă, satisface în ziua de miercuri. 

Desenează-mă bună și caldă. 
Dă-mi încheietura-ţi grosolană și-al tău 
bizar, Domnule Lanţ, corn ciudat și căpăţânos. 
Dragule, dă-mi toate astea într-o oră de unduiri, 
pentru că asta-i muzica pentru care trag până la os. 

Zăvorăște-te-n mine! Fii fără odihnă, echilibristul meu, 
iar eu voi fi lemnul cel moale și tu pironul,  
și vom fi, ca-n Jack Sprat, cuptoare de foc, 
iar tu te vei azvârli singur în temniţa-mi strâmtă 
și-apoi vom lua cina și asta va fi 
fost tot în acest loc.   

1 Ethan Frome e personajul principal din romanul cu același nume al scrii-
toarei americane Edith Wharton, apărut în 1911 și premiat cu Premiul Pulit-
zer. Acţiunea se petrece într-un imaginar loc din Massachusetts și este
povestea unui triunghi amoros, între Ethan, soţia sa Zeena și tânăra Mattie,
încheiată tragic și cu o doză serioasă de ironie a sorţii. 

Traducere de Ioan Radu VăcărescuIoan Radu Văcărescu
(Din LLoovvee  PPooeemmss/ PPooeemmee  ddee  ddrraaggoossttee,

volum în curs de apariţie)
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TTooppiirreeaa  zzăăppeezziiii
(Schneeschmelze)

Se lasă noaptea peste pustiu
El duce lumină 
În ramuri

Luna plină e beată
Urinează în zăpadă
Și râde

Eu sunt o planetă care se stinge

MMiijjllooccuull  lluummiiii
(Die Mitte der Welt)

Dau colţul 
Și văd lumea

O biserică împodobește
Centrul satului

Preotul merge în faţa sicriului
Dând ultima binecuvântare

O desfătare cerească

CCrruucciiffiixxuull
(Das Kruzifix)

Cele patru unghiuri
Drepte
Ale unui trup
Sfărâmat
Îţi cer să suferi mai departe

Îngenuncheată
Larva se-ndoaie

PPrrăăbbuușșiirreeaa  lluuii  LLuucciiffeerr
(Lucifers Sturz)

De ceva timp
Îngeri plutind pe nori
Distrug strunele harfelor
Un sentiment alunecos îi învăluie

Nu mai au nevoie de Dumnezeu

O prăbușire
O cădere liberă

Luntrașul salvează buclele aurii
Trăgându-le la malul aprins

ŢŢaarrcc
(Freigehege)

Porumbeii șchiopi
Cu o bucată de pizza în cioc
Gânguresc cu pene zbârlite
Acolo pacea nu e posibilă

Hoţi de drumul mare
Înaintează prin piaţa San Marco
În timp ce 
Veneţia se scufundă

ZZiiuuaa  ddee  vvoott
(Der Wahltag)

Arătând 
Drumul spre urne

Democraţii curajoși
Se grăbesc

Pisicile își ling labele

Mincinoșii au gura de aur
Dimineţile picioare scurte

ÎÎnn  ppiisscciinnăă
(Im Schwimmbad)

Bărbaţi în pantaloni scurţi cu dungi
Pășesc energic
În apa rece ca gheaţa
Cu mâinile în șolduri

Evitat chiuitul devine lucios
Suprafaţa lacului e o primăvară ezitantă
Și bumbușorii sunt striviţi sub tălpile picioarelor

Traduceri

Kajo Scholz
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MMooaarrtteeaa
(Der Tod)

Pentru HP Keller

Mișcând 
Din gene

Valul de lacrimi
Spală o muscă

L-am privit în ochi
De aproape

EEzzootteerriicc
(Esoterik)

Scriem anul 2020:

Apele ţărmului
Peste efectul de seră

Am știut de acum
30 de ani

În viaţa mea viitoare
Voi fi pește

Din realităţile iubirii 
(Von den Realităten der Liebe)

Perechi de îndrăgostiţi se serută
Își ling rănile
Teiubesc teiubesc sânge în pantof
Și dacă n-au murit

FFeemmeeiiaa  ddiinn  ppiiaaţţăă
(Die Marktfrau)

În două zile din săptămână
Femeia din piaţă
Oferă o guriţă

Îl așteaptă pe regele Drosselbart

TTootteemm
(Totem)

Corp gol și negru
Penajul la picioarele tale
Pană sclipitoare fără pasăre
Instinct al seninătăţii

DDrruummuull  ddee  ţţaarrăă
(Die Landstrasse)

Speriată se rostogolește roata
Prin gropi

Dispreţuită
De corbii negri

Mașinile semnalizează din ochi

PPrriimmaa  mmuussccăă  ddiinn  aann  ssttâânndd  îînnccrreezzăăttooaarree
ppee  mmâânnaa  mmeeaa
(Die erste Fliege des Jahres auf meiner
Hand sitzend, vertrauensvoll)

Din mâna făcută căuș
Aripioara se-nalţă
Trasă repede

Supărat
Fundul înţepenit
Sclipește

ZZbboorr  îînnaalltt
(Hohenflug)

În jos
Ar fi ușor

Urcând treptele apăsat
Nu în zăpadă
Cu mâna pe balustrada
Proaspăt dată cu ceară

Acesta este vârful

SSuuppeerrmmaarrkkeett  
(Supermarkt)

Ajunge o prindere de mână
Ca să pui stăpânire pe lucruri

În cărucior
Întinse împinse

Răsturnate la casă
Fără bani mărunţi

Schimbul de vorbe

TTrraadduucceerrii  ddee  EElleennaa  MM..  CCîîmmppaann
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Gellu Dorian publică un exce-
lent volum de poeme, Calea de
urmat (Ed. Cartea Românească,
2017), și care dă, încă o dată, mă-
sura unui poet nu îndestul de
apreciat, din păcate, de critica
noastră de azi. Lectura mea de
acum e foarte proaspătă și, de-
ocamdată, în spiritul acestei pa-
gini a noastre, voi aduna câteva
consideraţii în sprijinul celor
spuse mai sus, mai ales despre
prima secţiune a volumului, „Dis-
perările” (cartea mai conţine și
alte două secţiuni, la fel de valo-
roase, „Perspectivele” și „Calea”,
urmate de o Addenda privitoarea
la „o lume ca asta”.

În primul rând, în acest
volum, discursivitatea, confesiunea, oralitatea, jocul și ironia, spe-
cifice poeziei poetului de la Botoșani, convertite, desigur, într-o des-
fășurare lirică de factură postmodernă, se pun în slujba uni
imaginar tipic romantic, tema predilectă fiind aceea a singurătăţii,
iar motivul principal, dedublarea. Mai simplu spus, e vorba de tema
eu-lui și a proiecţiei acestuia, dublul, sau „umbra”, în spirit postmo-
dern, desigur, conștientizarea propriei dedublări fiind, și ea, în prim
plan: „E cineva în așternutul meu și nu respiră,/ stă lipit de trupul
meu și încearcă să/ copieze gesturile mele, pentru că eu în somn/
fac gesturi mari cu mâinile, iar ochii îmi/ călătoresc peste tot pe
unde nu am putut ajunge peste zi. Nu mă lasă deloc să dorm,/ pie-
lea lui este umedă și rece,/ când îl ating nu ating nimic, doar un gol/
afurisit de adânc în care alunec ca într-o/ apnee din care sar ca din
morţi, iar morţii/ sunt la locurile lor, doar eu nu-mi mai găsesc
locul...” (4, ciclul „Disperările”). În literatură, fenomenul dedublării
nu este nou, cum bine este știut, nouă poate fi chiar conștientizarea
acestei tensiuni interioare dădătoare de contemplări artistice pe
măsura trăirilor/ emoţiilor de fiecare zi. Să ne amintim, de exemplu,
de un Jean Paul, cu a sa „doppelganger” (încă prin 1796, în plin ori-
ginar romantic), sau de Chamisso și a sa „Istorie stranie a lui Peter
Schlemihl” (personajul scriitorului german rămâne fără „umbră”).
Chestiunea pleacă de fapt de la ideea dualităţii firii omenești, a
schimbării omului în funcţie de un mănunchi de condiţii ontologice,
istorice, sociale etc. Desigur, dimensiunile motivului amintit se des-
fășoară atât în plan exterior (social, de multe ori, faţă cu o lume de-
căzută la un stadiu inferior din punct de vedere intelectual și moral),
ca „istorie” a vieţii, a trăirilor eu-lui (în fond, un personaj liric cu
toate emoţiile sale), dar și în discurs, ca și în plan interior, relativă
textului în sine și al jocului autorului cu cititorul. Astfel, singurăta-
tea, disperarea și patetismul se accentuează, cu rezultate deosebite
în plan artistic: „De mai multe ori pe zi mă decopăr în altă parte/

decât acolo unde ar trebui să fiu. Acolo e/ altcineva care poate că ar
fi trebuit să fie/ cu mine. În locul lui nu pot fi eu, deși acolo ar fi tre-
buit să fiu. Trece și acel moment, trece/ și ziua, fără să fiu afectat
câtuși de puţin/ de absenţa mea din mine. Atunci se ridică din pri-
virea mea/ cel căruia trebuia să-i fi răspuns în vreun fel,/ mă prive-
ște, nu-l văd, îl simt și cred că din clipa următoare/ va adormi în locul
meu, în timp ce eu/ mă voi lupta cu somnul până în zori când/ mă
voi trezi în locul lui și voi alerga toată/ ziua prin aerul pe care doar
el îl va respira.” (5, „Disperările”). E vorba de alienare, de un joc de-
a viaţa și moartea între eu și dublu, un joc în alb și negru: schim-
bare de sens sau de „realitate” (ce înseamnă „să dai realitate”, se
întreba odată Mircea Ivănescu, unul dintre maeștri lui Gellu Dorian),
inclusiv în relaţia dintre un „eu masculin” și o „umbră feminină” (nu
ne permitem aici să cităm foarte mult, cititorii noștri pot citi această
carte și să descopere ei înșiși luminile și umbrele unei mari teme li-
rice), relaţia eu – dublu provocând o voalare a identităţii și un per-
manent balans între adevăr și himeră, între realitate și imaginar.
Sigur, în cazul unui poet poate fi vorba și de un „demon”, un „dai-
monion” care te pândește cine știe unde și când sau căruia îi pân-
dești respiraţia cu sufletul la gură. Prieten și călău în același timp, ca
în „Willim Wilson” al lui Edgar Poe. Sau un „dublu” care îţi provoacă
îndoiala asupra propriei existenţe, precum în „Dublul”, nuvela de ti-
nereţe a lui Dostoievski. Până la urmă, ce e adevărat și ce e fals, atât
în realitate, cât și în imaginar (asta ca să nu intrăm și mai adânc în
chestiune, în aceea a Imaginalului sufist, vezi Mundus Imaginalis a
lui Corbin)?: „Și ăsta va fi chipul meu/ pe care, privindu-l din mica
mea realitate,/ nu mi-l voi recunoaște, convins fiind până la urmă/
că eu cel adevărat sunt eu cel fals.” (6, „Disperările”). De altfel, fuga
din/ în realitate (care realitate?) este una din „metodele” prin care
vocea/ vocile autorului (sau a altor și altor entităţi pământene sau
aeriene) își fac simţită prezenţa, cale care este, și ea, una a literatu-
rii, a poeziei. Mai mult, chiar și divinitatea își găsește locul ei în acest
joc dublu (care, oricum, este și unul „secund”, cum ne învaţă Ion
Barbu), tensiunea mereu prezentă fiind înlocuită de o singulară și
subiectivă (în sensul subiectivităţii vechii filosofii subiective engleze,
Hume, de exemplu), mică certitudine (dar aflată și ea tot sub sem-
nul dublului, al îndoielii): „Dacă nu este în tine, nu-l căuta pe Dum-
nezeu/ în altă parte. Nu-l vei găsi, chiar dacă icoanele/ ţi-l arată așa
cum sunt fotografiile celor dragi,/ plecaţi fără întoarcere, mute, în-
văluite în ceaţă/... dacă tu ești mulţumit că el este în tine/ și el este
și te așteaptă să fii în el/ cum este el în tine.” (10, „Disperările”). Ca
și o altă mică certitudine, aceea a dedublării zilei de azi în cea de
mâine, ca și a dedublării în ordinea memoriei, sub semnul unei me-
lancolii devastatoare, ca în poemul 12 din „Disperări”, poate cel mai
frumos și mai trist din această carte: „Azi e bine și încercăm să stre-
curăm/ această zi în ziua de mâine, care se simte răsărind/ peste
colina de pe care vedem coborând/ umbrele noastre vesele ca niște
copii/ fugiţi din braţele părinţilor.” Iar calea? Desigur, calea poeziei,
care „prin noi trece”, „dar nu prin noi se întoarce.” 

Schatzkammer

Ioan Radu Văcărescu
Calea poeziei
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Apărută în seria Hermeneutică literară a Editurii Eikon,
cartea Sonetele lui Marin Sorescu, semnată de Ada Stuparu, cercetă-
toare prestigioasă a spaţiilor literare ale Băniei, completează un do-
meniu prea puţin cunoscut, dar foarte reprezentativ, raportat la
creaţia unui mare scriitor contemporan, interesant ca poet, dra-
maturg, prozator, critic literar și prezent în artele vizuale, prin des-
ene și picturi. Mi-l amintesc pe Marin Sorescu, întâlnit la redacţia
revistei „Literatorul” în București și nu uit fineţea lui ca om, care nu
se simţea deloc „singur printre poeţi”, iar umorul satiric pe care i-l
savuram în poezii și care îl determinase pe Eugen Simion să-l includă
în vol. Scriitori români de azi la capitolul Ironiști și fanteziști nu răz-
bătea în manifestarea lui socială. Abia din cartea de faţă o confe-
siune ca „De nervi, eu am un mare stoc/ Și un depozit sunt de stres.”
ne-ar putea da de gândit. În generaţia �60- istă, partener de cele-
britate îi era numai Nichita Stănescu, din moment ce în 1979 Alain
Bosquet selectase poezia Shakespeare în Les Cent plus beaux poemes
du monde. Era pe atunci doar un început al ieșirii lui Marin Sorescu
în universalitatea în care acum este bine instalat.

Dacă reamintim faptul că Ada Stuparu a ales ca teză de
doctorat tema Stil și expresivitate în poezia lu Marin Sorescu, a ace-
luiași autor, să-i dedice cărţi importante precum Marin Sorescu – sta-
rea poetică a limbii române, Craiova, Editura Aius, 2006, Sonetele lui
Marin Sorescu, București, Editura Eikon, 2016, urmată de Marin So-
rescu în postume, Craiova, Editura „Scrisul Românesc”, 2017, și viito-
rul este deschis și altor „surprize”, înţelegem că acesta este un
segment din platoul înalt al exegezei marelui mânuitor de condei
care „trebuia să poarte un nume”, și acela a fost Marin Sorescu.
Deloc intimidată de alte voci critice, Ada Stuparu își urmează de mai
bine de un deceniu drumul, decopertând mereu alte segmente de
arhivă rămasă de la scriitor într-o fertilă conlucrare cu fratele mai
mare, George, preocupat să valorifice tezaurul lăsat în seama pos-
terităţii de Marin Sorescu.

Pentru cititorul ciclurilor de poezie soresciană, titlul aces-
tei noi exegeze provoacă indubitabil o surpriză, aceea de a-l atesta
pe Marin Sorescu drept sonetist. Unul important și atât de special.
Este mirifică această atestare în primul rând pentru că sonetul, ca
specie suverană între speciile poeziei cu formă fixă, trăiește în ulti-
mele decenii un reviriment. Apoi, pentru că merita să se cunoască
faptul relevant că Marin Sorescu a creat 250 de sonete. Compa-
rându-l cu Eminescu, autor a 33 sonete admirabile, prin care s-a
făcut „un uriaș salt calitativ” faţă de înaintași, Sorescu înregistrează
o nouă performanţă fiind sonetist, alături de Vasile Voiculescu, au-

torul superbului ciclu intitulat Ultimele sonete închipuite ale lui Sha-
kespeare în traducere imaginară…. 

Eu urmăresc cu mare interes reînvigorarea sonetului în
peisagistica literară a prezentului, căci așa cum V. Voiculescu conti-
nua cele 154 creaţii de gen ale lui W. Shakespeare, poetul Dumitru
Ichim din Canada își numerotează propriile sonete în prelungirea
maestrului său român, continuându-le de la numărul 245. Abia a
plecat dintre noi sonetistul Radu Cârneci, iar Adrian Munteanu le
rostește pe ale lui colindând America cu spectacolul-recital Fluturele
din fântână… Merită preţuit, ca o evoluţie la bârnă în gimnastica mo-
dernă, cel ce s-a antrenat în exerciţiile lirice pe structura unei spe-
cii foarte pretenţioase formal, alcătuire de 14 versuri, în accepţia lui
Petrarca așezate în două catrene și două terţine, turnate în ende-
casilab, despre care Dante afirma că este „Versul cel mai măreţ”.
Realitatea este că această echilibristică atrage în prezent destul de
multe condeie. În evoluţia speciei, inovaţiile nu au lipsit de la un
autor la altul, astfel că sonetul lui Petrarca nu seamănă cu cel al lui
Shakespeare, cel al lui Verlaine este efectiv structurat invers, res-
pectiv cu două terţine urmate de două catrene. În literatura con-
temporană s-a ajuns la încălcarea unor restricţii formale, sonetul
fiind turnat chiar și în vers liber, ceea ce însemnă că în vitor își va
pierde atributul de poezie cu formă fixă.

Poate tocmai de aceea discernerea valorii este rostul unei
adevărate exegeze. Și despre o asemenea împlinire este vorba în
cartea Adei Stuparu, care completează ca o importantă piesă de
puzzle exegeza soresciană. Ceea ce își propune ca target autoarea
studiului aplicat pe acest segment din atât de stufoasa creaţie poe-
tică a lui Sorescu este să demonstreze convingător că sonetele con-
stituie un „corpus consolidat și bine individualizat, care merită o
cercetare analitică și hermeneutică” (p.9).

Ada Stuparu a depistat sonetele în diferite volume, dar
mai ales în Apă vie, apă moartă, 1987, Poezii alese de cenzură, 1991,
ca și în volumul postum Sonete inedite din 2005, alcătuit prin grija
fratelui mai mare, George Sorescu, unele dintre poezii fiind variante
ale textelor lirice publicate anterior. Cu alte cuvinte, sonetele au
captivat interesul creator al histrionului, care a jonglat mereu și ne-
obosit cu tiparele poeticului, el scriindu-le mai ales în perioada ma-
ximei maturităţi a exerciţiului său artistic.

Alcătuit din 6 capitole, ce se succed într-o stringentă lo-
gică, eseul monografic Sonetele lui Marin Sorescu pornește de la So-
netul ca structură lirică, privită apoi ca specie prestigioasă a
literaturii europene, tocmai datorită renumelui ilustratorilor săi, de

Recenzii

Anca Sîrghie
O nouă piesă forte în puzzle-ul exegezei lui Marin Sorescu
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la Petrarca la Ronsard și Shakespeare. Făcând un istoric al speciei pe
plan naţional, trecând de la clasicism și romantism la simbolism,
autoarea a dovedit că sonetiștii români moderni cei mai valoroși
sunt Vasile Voiculescu, Victor Eftimiu, Ștefan Augustin Doinaș, Ro-
mulus Vulpescu, dar nu numai aceștia. Regulile lui rigide de con-
strucţie s-au constituit într-o provocare asumată, atât la nivelul
conţinutului cât și al formei, vitalitatea sonetului datorându-se mu-
zicalităţii lui epatante și fascinatorii. 

Al 3-lea capitol este focalizat dintru început pe familia So-
rescu, atrasă din tată în fiu de pasiunea creaţiei poetice, autoarea
descoperind exerciţii pe structura sonetului la Marin Sorescu încă
din perioada debutului. Un adevăr demn de relevat este contribuţia
pe care familia Sorescu o aduce în posteritate la scoaterea la lumină
a operelor nepublicate. Profesorul univ. George Sorescu a îngrijit
publicarea numeroaselor manuscrise cu poezii inedite, jurnale de
călătorie, epistole, cronici, documente, punând în circulaţie 25 de
volume, ce completează creaţia antumă a lui Marin Sorescu. Între
membrii de familie, pe care autoarea îi menţionează cu acribie, se
numără și nepoata Sorina Sorescu, prefaţatoarea unuia dintre vo-
lumele creatorului de geniu din constelaţia bulzeștenilor. Resimţim
că Ada Stuparu are o datorie de onoare, ce acţionează ca un resort
interior, de a mulţumi celui care i-a oferit documentele pe care ea
le prelucrează prin analiza minuţioasă și sistematică, integrând fie-
care poezie într-un întreg, cel al universului creaţiei soresciene. Tar-
getul demonstraţiei la care asistă cititorul acestui eseu monografic
este faptul că „Marin Sorescu se înscrie cu o identitate specială în
rândul sonetiștilor români.“ (p. 59).

O pertinentă observaţie care axează capitolele centrale ale
cărţii Adei Stuparu este aceea că Marin Sorescu reconstituie tehnic
întreaga evoluţie a sonetului european: „Un simplu inventar arată
că cele mai multe sonete – 139 – îmbracă forma consacrată petrar-
chistă, cu structura strofică alcătuită din două catrene și două te-
rţine, 76 urmează modelul shakespearian, trei catrene și un distih,
iar 27 de sonete au structuri diverse – 3 sonete inverse, 11 alte
structuri, 13 fiind concepute în vers liber.“ (p. 60). Grila analizei apli-
cate de Ada Stuparu este una autoritar tehnică, dovedind că cerce-
tătoarea stăpânește instrumentele și terminologia domeniului,
concluzia acestei abordări statistice fiind aceea că în histrionismul
său bine cunoscut, poetul a etalat în sonete „o mare diversitate de
forme, din punct de vedere metric și prozodic.“ (p. 70). Capitolul IV,
intitulat Delimitări tematice-mesaj și expresie, este dedicat tipologiei
tematice a sonetelor soresciene, domeniul în care scriitorul in-
ovează energic faţă de tiparul clasic al speciei. Sonetele meditativ-
filosofice sunt nu doar cele mai numeroase, ci și acelea în care
problematica existenţei contemporane beneficiază de o tratare ine-
dită faţă de stilul umoristico-satiric specific universului său poetic.
Nu este întâmplător faptul că multe sonete scrise în anii dictaturii
comuniste și rămase ca literatură de sertar, unele tocmai de aceea
nefiind finisate, vor fi publicate după 1989 sub un titlu edificator
Poezii alese de cenzură. Preocupată să detecteze cât mai nuanţat mo-
tivele meditaţiei soresciene, autoarea acestui eseu monografic le
panoramează pe toate, cea mai dramatică fiind socotită condiţia
omului contemporan. Dar deloc mai puţin interesante sunt auto-
definirile, surprinzătoare cu consecvenţă, ca în interogaţia de refle-
cţie biblică „Și răstignit pe orizonturi/ De ce mai cer piroane noi?”,
din care radiază semnificaţii multiple. Demitizarea atât de specifică
viziunii originale a poetului bulzeștean este operantă nu doar când

preia motive antice, ci și când se apropie de cunoscute personaje
ale lui Shakespeare. Vom exemplifica doar cu sonetul Hamlet în cău-
tare…, în care ideea Marelui Will poartă un altoi inedit sorescian:
„…Dar el spre Danemarca-și poartă pașii,/ Pândind când urcă luna
dinspre mare.// Spre Elsinore-l cheamă-naintașii:/ Și-a răzbunat
doar tatăl, dar mai are/ Un ev întreg de cruntă răzbunare.” Oricum,
Sorescu nu este un romantic în descrierea medievalităţii, așa ca
Radu Stanca, spre exemplu, ci strălucește prin brodarea propriei idei
aplicate acelei realităţi îndepărtate. Trecerea timpului și moartea,
teme tratate în literatura universală îndeobște cu solemnitate, se
bucură la Sorescu de o familiaritate accentuată umoristic în imagi-
narea Marii treceri: „În completarea somnului de veci/ Dormim și
noi pe sponci, noapte de noapte“ (Pământul dat la-ntors). 

Nenumăratele faţete ale repertoriului tematic pe care so-
netul sorescian îl oferă cititorilor acestei cărţi cuprinde în bogate
desfășurări argumentative și subcapitolul Sonetul, atitudine și re-
voltă, cu cele mai ţintite atacuri la adresa regimului totalitar comu-
nist, trivializat cu sarcasm pentru amputările uniformizante pe care
le-a aplicat la scara unui întreg popor: „Noi, siamezii cu un singur
creier,/ Batjocură-a naturii, dar trăim/ Ne ţârâie-n urechi același gre-
ier/ Și noi același cântec ţârâim“. Versurile sonetelor sunt ilustra-
tive pentru dizidenţa fermă a poetului, care etichetează timpul
nefast al totalitarismului care i-a fost hărăzit: „Și făr’anestezie-ndur
o soartă,/ Pe care nici dușmanii să n-o aibă!/ Ca ziua, noaptea e la fel
de albă./ Zori de cenușă-mi lasă lângă poartă/ Blazonul timpului: o
mâţă moartă.“, cum cititorul poate afla din poezia Semne rele. În ten-
siunea generală de ameninţare continuă, poetul însuși se simte un
proscris, urmărit pas cu pas: „M-au prins în plasa grea, dar nu mă
mușcă/ Și au făcut în jurul meu pustiu./ Cu telefoane oarbe mă îm-
pușcă,// Să vadă: sunt acasă? Ce mai scriu?/ Și-un ofiţer cu mâna pe
vipușcă/ Tot raportează starea mea: E viu.” (Transcendentală) Au-
toarea subliniază dihotomia dintre dragostea prntru poporul său,
cu tradiţiile lui străbune, care face din Marin Sorescu un patriot au-
tentic, și politica nefastă a unui regim totalitar, de care el se diso-
ciază categoric.

Metoda generală a discursului critic aplicat de Ada Stuparu
în cartea sa prevede o permanentă dublare a comentariului se-
mantic cu analiza prozodică a versurilor fiecărei poezii, fapt justifi-
cat de specia unei poezii cu formă fixă, riguroasă îndeobște, care
este sonetul. Dar această înveșmântare a substanţei ironice cu ac-
cente de pamflet politic a comentariului la sonetul de atitudine do-
bândește o funcţie specială, cea de a atenua asprimea imaginilor
exemplificate, spre o echilibrată percepere a dimensiunilor dizide-
nţei poetului. Și celor mai atenţi dintre cititori autoarea le pune la
dispoziţie, parcă recapitulativ, anumite versuri, deloc întâmplător
cele mai semnificative. Acesta este punctul forte al eseului Adei Stu-
paru.

Subcapitolul dedicat Sonetului erotic luminează, dincolo de
nelipsitele ironii ale limbajului, elogiul de profunzime adus frumu-
seţii sentimentului iubirii. Candoarea mărturisirii lui Sorescu derivă
din atenuarea imaginilor senzoriale, arareori conturate direct, poe-
tul dispunând de un imaginar metaforic bogat în redarea frumuse-
ţii feminine.

În panoramarea tematică a sonetelor lui Marin Sorescu
sunt incluse subcapitole distincte dedicate naturii și respectiv ver-
surilor ocazionale, care completează întregul. În fine, Sonetul joc de
cuvinte, ca cel din urmă subcapitol consacrat tematicii, merită un
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popas special pentru cititorul care înţelege o particularitate fascinantă a universului sorescian, im-
aginea poetică văzută ca „o continuă recreare a limbajului”, cum precizează și autoarea. Este terenul
fertil al ingeniozităţii soresciene, sursa importantă a poeticităţii lui, chiar și a unor opere în proză ca
Viziunea vizuinii, care m-a încântat de la prima lectură tocmai pentru simţul limbii dovedit de autor.
Felul cum se plimbă ca un pianist virtuoz pe toată claviatura instrumentului, poetul recurge uimitor
la cele mai variate registre ale limbii române, lexicul fiind „un spaţiu nelimitat de exersare a dispo-
nibilităţilor creatoare.” (p. 178). Așadar, o lecţie îmbogăţitoare pentru rafinarea simţului de obţinere
a unor semnificaţii prin sugestie fonetică, exerciţiu în care Marin Sorescu este neîntrecut până astăzi
în poezia românească. 

Un al V-lea capitol intitulat Metrică și prozodie – funcţional și estetic ar părea inutil după abun-
dentele trimiteri făcute la aceste elemente formale în paginile precedente. Ca pe o tablă de șah, în-
toarcerea se dovedește utilă, autoarea ţinând să dea un tribut speciei care se identifică tocmai prin
structura sa metrică, prin accentele, ritmul și rima caracteristice. Terminologia de profil mânuită de-
a lungul întregii cărţi cu uimitoare dexteritate, de la ictusul forte și rima heterocategorială, la versul
cruzic, spondeul, dipodia, mezomacrul și multe alte asemenea, obligă cititorul pasionat să apeleze la
dicţionare de lexic specific sau poate într-o viitoare reeditare a acestei cărţi, cu pedanteria specifică
unei vieţi dedicate predării limbii și literaturii române, autoarea însăși va adăuga un glosar de termeni
din domeniul stilisticii, care să faciliteze înţelegerea textului. Descoperim forme verbale de dată re-
centă, cum este chiar verbul „a soneta”, în expresia „arta sonetării”, încă frapant pentru un nespe-
cialist în domeniu. Au mai scăpat în carte unele citate fără menţionarea sursei, de obicei din autori
celebri, precum Novalis care aprecia că în speţă „poetul folosește cuvintele ca niște clape.” În eseul
ei monografic, Ada Stuparu augmentează convingerea că structurile prozodice ale sonetelor sores-
ciene „sunt construite cu o cultură a formei pe care numai un talent înnăscut o poate avea.”

Citind această carte cu abundente, dar atât de utile cuvinte tehnice, ca pe un text beletris-
tic, prin putere de fascinaţie, am realizat cu toată convingerea că sonetul s-a constituit, așa cum de-
monstrează autoarea în capitolul Concluzii, drept „o formă de rezistenţă prin care poeţii încearcă să
traverseze o epocă prea puţin prielnică libertăţii de expresie.” Respectând rigorile formale ale speciei,
Marin Sorescu a închis în sonet, ca într-o cutie a Pandorei, problemele cele mai acute care îi frămân-
tau conștiinţa. Sonetul a fost un seif secret, care scăpa urmăritorilor lui, satrapii comuniști. Totodată,
în ciuda tiparului rigid al speciei, Sorescu a realizat o dezinhibare a sonetului ca limbaj și o îmbogăţire
tematică.

Salutăm antologia celor vreo 200 de sonete selectate în antologia îngrijită de Mihaela Con-
stantinescu-Podocea la Editura Ars, dar încă nu am avut-o în mână. Așteptăm, de aceea, o ediţie cri-
tică cu sonetele lui Marin Sorescu, adunate într-un corpus reprezentativ, fie pe criteriu cronologic, fie
tematic, care ar fi cu atât mai interesant, având adnotări lămuritoare teoretic și istoric. Suntem con-
vinși că prin cartea Adei Stuparu, o piesă indispensabilă în puzzle-ul exegezei scriitorului, Marin So-
rescu devine unul dintre sonetiștii cei mai importanţi ai literaturii române, unul a cărui originalitate
este de acum incontestabilă. Quod erat demonstrandum. 
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În recentul său volum de versuri – Morminte insomnice
(Sibiu: Editura Agnos, 2017, 100 p.), Dumitru Cristănuș cultivă o
atitudine dialogală, hamletiană cu cei morţi, doar că una lipsită
de spaime și dureri macabre, ci dimpotrivă, mustind de joviali-
tate și chiar convivialitate. Poetul stă, nu o dată, la masă cu
moartea și bea împreună cu cei decedaţi. În străvechime, era
obiceiul ca numele defunctului să fie rostit de trei ori la priveghi,
cu voce înaltă, pentru a-i încuraja sufletul pe drumul neumblat
pe care pornise, cu nădejdea neuitării și iubirea celor dragi; iar
un poet român chiar scria undeva: „te voi striga pe nume, / fe-
rindu-te de moarte“. Cristănuș ia zilnic de la morţii cimitirelor
câte o lecţie de nemurire și cuvintele lui vin să nemurească fi-
gura mamei, a tatălui, a celor șapte fraţi decedaţi.

În textul O poezie a zilei neînserate, servind ca prefaţă a
cărţii, profesorul nostru iubit de jurnalism și filosofie, Ion Dur,
afirmă că „despre moarte și despre morţii ei s-a scris și se scrie
mai puţin sau foarte puţin“, comparativ cu ce s-a scris și se scrie
despre viaţă. Decât că nu din lipsa colegilor care să cânte moar-
tea se înfiripă singurătatea poetului, iar moartea, firește, a fost
subiect permanent ales de poeţi, de-ar fi să ne gândim numai la
periplul dantesc printre morţii Divinei comedii, ori la suferinţa
generatoare de poesie a văduvitului Orpheus părăsit a doua
oară în moarte de iubita sa, pe pragul porţii dintre lumi... Pre-
cum lumina și întunericul, sau vidul și plinul, cum nimicul și
totul, moartea și viaţa una pe alta se definesc. Or, poeţii au fost
dintotdeauna preocupaţi de moarte și viaţă deopotrivă, cum
vom vedea în continuare.

Așadar, nu mai departe decât Eminescu al nostru, scria
la 1876, în De ce în al meu suflet: „De ce în al meu suflet / De ani
eu moartea port, / De ce mi-e vorba sacă, / De ce mi-e ochiul
mort? // De ce pustiu mi-e capul, / Viaţa într-un fel? / Şi tu... tu
ești aceea / Ce mă întrebi astfel?“. Dar, Eminescu este și acela
care scria, la 1874, în amplul poem filosofic Împărat și proletar:
„Când ştii că visu-acesta cu moarte se sfârşeşte, / Că-n urmă-ţi
rămân toate astfel cum sunt, de dregi / Oricât ai drege-n lume
– atunci te oboseşte / Eterna alergare... ş-un gând te-ademe-
neşte: / Că vis al morţii-eterne e viaţa lumii-ntregi“, emiţând și
părerea că „Cel ce în astă lume a dus numai durerea / Nimic n-
are dincolo, căci morţi sunt cei muriţi“. Convieţuind cu moar-
tea, Dumitru Cristănuș pare că îl contrazice, în felul său, pe
Eminescu. Poemul Zobail de George Coșbuc apare la 1893, în Ba-

lade și idile – cu imaginea unui cor de morţi asirieni războinici
de odinioară: „La miez de noapte morţii-n cor / Își cântă jalnic
imnul lor, / Iar albele giulgiuri bătute de vânturi / Dau tact tân-
guioaselor cânturi. /.../ Și triști, cu fruntea-n piept privesc, / Apoi
deodată izbucnesc / Să râdă cu hohot, de mâini să se prindă, /
Fanatică horă să-ntindă“. „Se spune, că strămoși, cari au murit
fără de vreme, / cu sânge tânăr încă-n vine, / cu patimi mari în
sânge, / cu soare viu în patimi, / vin, / vin să-și trăiască mai de-
parte / în noi / vieaţa netrăită“, scria, la 1919, în poesia sa Lini-
ște, Lucian Blaga, traducătorul tulburătoarelor versuri din Rilke:
„Mare e moartea / peste măsură. / Suntem ai ei, cu râsul în gură.
/ Când, arzătoare, viaţa / ne-o credem în toi, / moartea, în mie-
zul fiinţei, / plânge în noi“ (Epilog), și al poemului aceluiași, des-
pre viaţă și moarte, Orfeu, Euridice, Hermes. Firește că liniștea
aceea în care poţi auzi „cum se izbesc de geamuri razele de
lună“ le este cunoscută poeţilor. Desigur, nu doar pentru că și
Blaga a locuit o vreme la Sibiu. Un sfat pentru înfruntat moar-
tea oferă poetul Ioanid Romanescu, autorul volumului Demo-
nul, apărut în 1982, în textul Antares V; sfat pe care Cristănuș
pare să-l fi însușit cu succes: „Învaţă să mori în tine însuţi / pen-
tru a nu-ţi fi teamă de moartea / pe care altul ţi-a destinat-o“.
Nimic – din fericire – la Cristănuș, din nihilismul, din ariditatea
forţat-gratuită cu care privește Mircea Cărtărescu moartea și
viaţa în textul Rana: „gata. stai lângă mine. a avut rost? / ne-am
trezit trăind. / a fost groaznic: am trăit. / a fost groaznic, groaz-
nic“. Sublim sună ultima poesie a lui Nicolae Labiș – un straniu
presentiment al morţii autorului – Pasărea cu clonţ de rubin, dar
resemnarea ei nu consună cu versul poetului Cristănuș, decât în
versul final: „Pasărea cu clonţ de rubin / S-a răzbunat, iat-o, s-a
răzbunat. / Nu mai pot s-o mângâi. // M-a strivit. / Pasărea cu
clonţ de rubin, / Iar mâine / Puii păsării cu clonţ de rubin, / Ciu-
gulind prin ţărână, / Vor găsi poate / Urmele poetului nicolae
Labiș / Care va rămâne o amintire frumoasă...“. Din gluma se-
rioasă cu moartea, practicată de spiritualul Marin Sorescu –
„Dacă mori, / E semn rău“ (Semne); „Și nu există moarte / Pentru
că nu contează dacă ești / Mai în nori sau mai în uitare / În pă-
mânt“ (Este pământ), „Degeaba am luat tot felul de medica-
mente / Am urât și am iubit, am învăţat să citesc / Și chiar am
citit niște cărţi / am vorbit cu oamenii și m-am gândit, / am fost
bun și-am fost frumos... // Toate acestea n-au avut niciun efect,
doctore / Și-am cheltuit pe ele o groază de ani. / Cred că m-am

Recenzii

Mihai Posada
Dumitru Cristănuș – convieţuind cu veșnicia
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îmbolnăvit de moarte“ (Boala) – Cristănuș împrumută ceva din
umorul hâtru, sănătos. Adrian Păunescu scotea în 1970 Cărţile
poștale ale morţii, iar în 2003 constata, în poesia Ceasornic:
„Murim treptat / sub două ghilotine“. Mai apropiat de Dumitru
Cristănuș, ca stil de abordare a temei morţii, rămâne Corneliu
Vadim Tudor, cu ultima sa poesie, scrisă în noaptea de dumi-
nică spre luni, 6 spre 7 septembie 2015 – Hai, Moarte, să bem o
cafea/ Ţi-o fac cu caimac, aromată: „Te rog să iei loc în fotoliu / Nu
mă supără dacă fumezi / După cine eşti, Moarte, în doliu? / De
ce tot suspini şi oftezi? //...// Lumea te aplaudă de departe / În
zvon de corridă, olé! / Fii bună şi-ntoarce-te, Moarte / Să văd:
după tine ce e? // Acum eşti captivă la mine / Am vrut să-ţi arăt,
draga mea / Că nu-mi este frică de tine: / Ţi-am pus şoricioaică-
n cafea“.

Locuind de câteva zeci de ani în Sibiu (studiile la Insti-
tutul Teologic Andreian, în anii 1971-1974, apoi stabilit până în
prezent, după căsătoria din 1987), poetul care își petrece vre-
mea zilnic între morţi, înconjurat – asemeni tracului Orfeu – de
o legiune canină în frunte cu „câinele Roșu“, îngrijind de cimiti-
rele evanghelic și evreiesc ale municipiului de pe Cibin scrie o
poesie inspirată de mediul acesta special, continuând în mod
oarecum firesc opera poetică a marelui baladist sibian Radu
Stanca, dacă ne gândim la poema Symposion: „Tocmai în zori se
sfârși acel chef. / Nu mai aveam nici un picur în cupe. / Era plină
doar amfora grea de sidef, / Dar nici unul din noi nu știa s-o des-
tupe. // Și veni-n zbor paharnicul morţii din cer / Și-o deschise c-
un gest funerar, dintr-o dată. / Vinul negru din ea curse-n cupe
sever / Și băurăm și amfora-aceea mai toată. // Istoviţi, prăbu-
șiţi pe înaltele trepte, / N-am mai fost dup-aceea în stare să
bem. / Dar paharnicul morţii, deprins să aștepte, / Aștepta sus,
pe-un soclu, tăcut și solemn. // În grădină păleau cupidonii de
piatră / Și ghirlandele verzi de pe grinzi lunecau. / Băutura pe-
semne era fermecată / Căci în juru-ne toţi, rând pe rând, ador-
meau. // Și-adormirăm și noi pân-la urmă de vinul / Pe care în
zori îndrăznisem să-l bem. / Doar paharnicul morţii, el singur,
seninul, / Sta treaz sus pe soclu, tăcut și solemn“, sau și mai pre-
cis, la versurile din Nocturnă: „Intru-n Sibiu încet ca-ntr-o-
ncăpere / În care e un mort. Pe partea dreaptă / Am zidurile
surde de tăcere. / Pe partea stângă inima-nţeleaptă. //...// Intru-
n Sibiu cum intră-n ceaţă luna, / Mai mult alunecând decât cu
pasul, / Şi-n liniştea ce-ascunde-n ea furtuna / Ascult cum bate-
n turnul straniu ceasul. // Intru-n Sibiu livid, sătul de viaţă. / Dar
pregătit pe străzile uitate / În fiecare clipă să dau faţă / Cu mor-
tul care umblă prin cetate“.

Cât de mult se aseamănă sau se deosebește poesia lui
Dumitru Cristănuș din volumul Morminte insomnice, de a pre-
decesorilor săi români care au glosat pe tema morţii, iar noi
doar i-am trecut aici în revistă, rămâne să stabilească fiecare ci-
titor. Licenţa poetică din adjectivul „insomnice“ se aseamănă în
mod fericit cu aceea a „dorminzilor“ din Legenda Celor Șapte
Dorminzi (De Zevenslapers, în limba neerlandeză), martiri asi-
milaţi morţii și învierii lui Hristos, despre care vorbește Eugène
van Itterbeek în dialogul cu Mihai Posada din Cartea convorbiri-
lor 1, Cluj-Napoca: Editura Limes, 2011, pp. 33-58.

Particularitatea timbrului, prospeţimea figurilor liris-

mului cristănușian, firescul situaţiilor de parteneriat activ cu
moartea și cu morţii fac toate dovada unei voci lirice de sub-
stanţială și remarcabilă originalitate. Astfel, sicriul poate fi de-
pozitar al frumuseţii cu virtualităţi anamnesice, creatoare:
...„tata / purta pe umeri / un sicriu plin cu păstrăvi / a dat norii
la o parte / și a așezat sicriul în faţa luminii / dezvelind poezia“
(DIN SENIN A APĂRUT TATA, p. 14). La fel, un stimulent creator
este și recluziunea în viaţa dintre morminte: „Rămas singur, pe
umeri / îmi port viaţa ca pe un sicriu, / rostesc Tatăl nostru și
scriu“ (NU MAI ȘTIU NIMIC, p. 24) – o profesiune de credinţă, în
fond, întărită și de titlul poesiei Moartea mea niciodată nu moare.

Sunt câteva versuri de o frumuseţe cu totul aparte, aici,
între insomnicele morminte aducând crezul în veșnicia frumu-
seţii transfigurate în cuvânt poetic: „intru în lumină ca într-o li-
brărie“ (MĂ SIMT UN MORT TOT MAI TRIST, p. 34), „A sosit
dimineaţa, nu mai are răbdare / abia ţinându-și copilul de mână
/ neastâmpărat și frumos, cerul / l-a botezat, i-a dat numele
Soare“ (ÎMI PĂZESC SINGURĂTATEA, p. 40), „port mereu în mine
/ un mort ca într-un sicriu viu / e ivit din alt anotimp / despre
care îngerii / nu scriu“ (ÎNGERII NU SCRIU, p. 47), „știind că întu-
nericul / nu mai are cum să ne ajungă / peste cimitir / a început
să ningă“ (BOABE DE ŢĂRÂNĂ, p. 56), „poemul deja scris a rămas
singur / să-mi întâmpine moartea / și a supus-o: / moartea cât
e ea de moarte / s-a poticnit / în nemurirea lui“ (MOARTEA CÂT
E EA DE MOARTE, p. 60), „maiestoasă viziune limpede-i moartea
/ alcătuind lamura visului“ (MAIESTOASĂ ÎNFLORIRE, p. 96).

Crezul creștin mărturisit oferă cheia întregului volum:
„stai liniștit, toţi îngerii mi-au spus / lumina de întuneric / nu va
fi învinsă“ (PALMELE DE ŢĂRÂNĂ ALE MORŢILOR, p. 50). De ce mo-
rţii nu ar putea trăi? este întrebarea firească pe care și-o pune
teologul creștin vieţuind între mormintele cimitirelor și morţii al
căror somn nu doar de la nivelul ierbii în sus îl îngrijește, cu pa-
radoxala coasă pe care, asemeni simbolicei morţi, o folosește.
Este totodată titlul poesiei de la pagina 87 a celui de-al doilea
volum de versuri, în care găsim legătura directă, trimiterea, con-
tinuitatea cu cel dintâi (Întemeierea somnului, Sibiu: Editura
Agnos, 2015): „grăbită moartea / mi-a legat ultimele zile / cu
funii de lumină / eliberându-mi în schimb cuvintele / mi-a făcut
semn să tac / și veșnic / să-mi reîntemeiez somnul“. Întemeierea
în nemurire continuă în recentul volum: „nu mai știam / eram
mort ori viu / întemeind visul / de a nu mai muri / despre care
tot scriu“ (ÎNTEMEIND VISUL DE A NU MAI MURI, p. 62).

Ne întrebăm și noi, după lectura luminoasei cărţi a lui
Dumitru Cristănuș, dimpreună cu Sandu Tudor cel preaiubit de
profesorul Ion Dur, amintindu-ne interogaţia din Întâia Epistolă
către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 15, versetele
54 și 55: „Iar când acest (trup) stricăcios se va îmbrăca în nes-
tricăciune și acest (trup) muritor se va îmbrăca în nemurire,
atunci va fi cuvântul care este scris: «Moartea a fost înghiţită de
biruinţă. Unde îţi este, moarte, biruinţa ta? Unde îţi este, moarte,
boldul tău?»“.

Volumul de versuri Morminte insomnice pare un Cimitir
vesel, transpus în limbaj cult și distribuit din Săpânţa, cu toată
greutatea de har și înţelepciune populară, în grădina poetică a
cititorilor de poesie.
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Gellu DORIAN

GGRRAAMMOOTTEE
((lleeaaccuurrii  îîmmppoottrriivvaa  mmoorrţţiiii))

48.
Nu cu mult timp în urmă se scria cu o pană 
de gâscă sălbatică sau de gâscă grasă, de casă,
și scriitorii aveau din această cauză la degete o
rană,
de multe ori trebuind să meargă și la icoane ca să
li se vindece, că farmaciile, ca și acum,
erau pline doar de suplimente alimentare
și numai Dumnezeu știe cum-necum
scriau cărţi fabuloase despre infernuri migratoare
și femei neiubite,fiind mereu tineri și neliniștiţi,
și numai ce vedeai că odată le luceau ochii
și din tinerii aceia, până atunci atât de cuminţi,
deveneau niște gâște la foșnirea unei rochii—
efectul secundar al penelor am putea
zice azi, stând într-o redacţie, la un birou,
și mă gândesc cu groază toată săptămâna

Parodii

Lucian Per2a
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în ce s-ar putea transforma cei ce scriu c-un stilou?!AAccttiivviittaatteeaa  rreevviisstteeii  EEuupphhoorriioonn  șșii  aa  FFiilliiaalleeii  SSiibbiiuu  aa  UUnniiuunniiii  SSccrriiiittoorriilloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa

CCOONNVVOOCCAATTOORR
AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallăă  aa  FFiilliiaalleeii  SSiibbiiuu  aa  UUnniiuunniiii  SSccrriiiittoorriilloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa  

ÎÎnn  tteemmeeiiuull  ddiissppoozziiţţiiiilloorr  aarrtt..  1166  șșii  aarrtt..  3333  ddiinn  SSttaattuuttuull  UUnniiuunniiii  SSccrriiiittoorriilloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa  îînn  ffoorrmmaa  îînn  vviiggooaarree,,  PPrreeșșeeddiinntteellee  FFiilliiaalleeii  SSiibbiiuu,,
ccuu  sseeddiiuull  îînn  SSiibbiiuu..  ssttrr..  CCoojjooccaarriilloorr,,  nnrr..  22,,  FFiilliiaallăă  aa  UUnniiuunniiii  SSccrriiiittoorriilloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa  (denumită în continuare „U.S.R.”), cu sediul în Calea Vic-
toriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, ccoonnvvooaaccăă  Adunarea
Generală Ordinară a Filialei Sibiu,,  ccoommppuussăă,,  ppoottrriivviitt  ddiissppoozziiţţiiiilloorr  ssttaattuuttaarree,,  ddiinn  mmeemmbbrriiii  UUSSRR  ccaarree  îîșșii  eexxpprriimmăă  vvoottuull  îînn  ccaaddrruull  aacceesstteeiiaa,,  ccaarree
vvaa  aavveeaa  lloocc  îînn  data de 20 aprilie 2018, ora 10:00,,  la adresa: Biblioteca ASTRA Sibiu, str. Gh. Bariţiu nr. 5 – 7, Sibiu.

OOrrddiinneeaa  ddee  zzii  aa  AAdduunnăărriiii  GGeenneerraallee  aa  FFiilliiaalleeii  SSiibbiiuu
Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Dezbaterea activităţii USR, a Președintelui, a Prim-vicepreședintelui și a Vicepreședintelui, a Comitetului Director și a Consi-
liului USR, precum și a Președintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;

2.Votarea raportului de activitate al conducerii USR, prezentat de Președinte, precum și al Președintelui Filialei pentru manda-
tul 2013-2018;

3. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2018-2023;
4. Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;
5. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;

Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot
participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.

Membrii Filialei care doresc să candideze la funcţia de Președinte al Filialei și la celelalte funcţii eligibile din cadrul Filialei pot
depune candidaturile la secretariatul Filialei, în str. Cojocarilor, nr. 2, Sibiu, până la data de 19 martie 2018, ora 14:00. 

Candidaturile trebuie semnate în original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.
VVoottuull  îînn  ccaaddrruull  AAdduunnăărriiii  GGeenneerraallee
Membrii Filialei prezenţi la data, ora și locul desfășurării adunării generale a filialei votează într-o urnă Președintele Filialei și

Comitetul de Conducere al Filialei, iar într-o altă urnă votează Președintele U.S.R. 
Pot vota în cadrul adunării generale a filialei numai membrii filialei. Un membru al filialei poate vota un singur candidat la fun-

cţia de Președinte USR și un singur candidat la funcţia de Președinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant. 
Procesul de vot se va închide la data de 20 aprilie 2018, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele ale-

gerilor pentru Președintele Filialei și Comitetul de Conducere al Filialei se vor consemna într-un proces-verbal. 
Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a

Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului USR.
Prezentul convocator va fi adus la cunoștinţa membrilor filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a filialei, precum

și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.
PPrreeșșeeddiinntteellee  FFiilliiaalleeii  SSiibbiiuu,,  

IIooaann  RRaadduu  VVăăccăărreessccuu

LLaannssaarreeaa  vvoolluummuulluuii  „„CCrriittiiccaa  jjuuddeeccăăţţiiii  ddee  gguusstt””  ddee  IIoonn  DDuurr

Pe 24 ianuarie, la Librăria Humanitas „Constantin Noica” din Sibiu, criticul și eseistul Ion
Dur, colaborator apropiat al revistei Euphorion, și-a lansat volumul „Critica judecăţii de
gust” (editura Eikon, 2017). La eveniment au vorbit Rita Chirian, Răzvan Enache și Gabriel
Hasmaţuchi. 

Volumul lansat cuprinde și unele pagini de jurnal domestic („Zilele după Iov”), eseu publi-
cat în premieră în revista Euphorion, în cadrul rubricii permanente deţinute de Ion Dur,
„Ciorne și zile”.
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