




Dumitru Chioaru

Cercul Literar de la Sibiu n-a fost doar o grupare de bărbaţi, ci şi de femei scriitoare. Au făcut parte din Cerc sau
din preajma lui poeta şi traducătoarea Eta Boeriu, prozatoarea Olga Caba, criticul şi istoricul de artă Viorica Guy Marica ş.a.
Niciuna dintre ele n-a publicat însă în Revista Cercului Literar. Prezenţa Ioanei Postelnicu în al treilea număr al meteoricei
reviste editate de Cerc în 1945 la Sibiu, reprezintă un semn de preţuire faţă de o scriitoare originară din Mărginimea Sibiului,
care s-a bucurat de aprecierea criticului Eugen Lovinescu şi făcea parte din gruparea Sburătorul. Apartenenţa la Cercul Li-
terar a tinerelor scriitoare mai sus amintite este atestată, în schimb, de fotografii de grup din epocă sau de RRoommaannuull  eeppiiss--
ttoollaarr dintre Ion Negoiţescu şi Radu Stanca, publicat în 1978.
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Acest număr al revistei Euphorion apare în urma simpozionului „Actualitatea Cercului Literar de la Sibiu”, ediţia a
XIV-a, desfăşurat la mijlocul lunii mai în Sibiu pe tema FFeemmeeiillee  ssccrriiiittooaarree  aall  CCeerrccuulluuii  LLiitteerraarr, unde au susţinut comunicări
şi o parte dintre semnatarii articolelor din sumar: Aurel Pantea, Maria Cheţan, Carmen Oprişor, Dumitru Chioaru şi Ioan
Radu Văcărescu. Încă de atunci, figura centrală a comunicărilor primilor patru semnatari de articole şi a discuţiilor a fost
poeta şi traducătoarea Eta Boeriu. Lor li s-a adăugat articolul trimis ulterior de Irina Petraş, consacrat aceleiaşi poete. Sin-
gura comunicare prezentată la simpozion despre altă scriitoare, Ioan Postelnicu, este articolul lui Ioan Radu Văcărescu. Nu-
mărul articolelor la temă s-a îmbogăţit cu evocarea activităţii şi operei Vioricăi Guy Marica, care a decedat la cîteva zile de
la acordarea la simpozion a Premiului „Cercul Literar de la Sibiu”, scrisă pentru acest număr de colaboratorul nostru, cri-
ticul de artă Valentin Mureşan. Despre prozatoarea Olga Caba nu s-a găsit, din păcate, nimeni care să scrie un articol, pînă
la încheierea sumarului revistei.

Deoarece, ca în fiecare an, numărul de vară al revistei este acordat Cercului Literar, am considerat binevenite şi
potrivite temei colaborările semnate de Ion Vartic, care prezintă o scrisoare inedită trimisă de Radu Stanca viitoarei sale
soţii, Doti, şi de Ştefăniţă Regman, care scoate din arhivă la lumină o parte din corespondenţa dintre Ion Negoiţescu şi Eta
Boeriu, Ioana Postelnicu şi Viorica Guy Marica.

Toate acestea dovedesc că interesul pentru istoria Cercului Literar şi opera cerchiştilor a rămas încă viu. 
Noi, euphorioniştii de azi, vom continua să-l cultivăm cu aceeaşi abnegeţie an de an.
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Poezie
*   *   *

se subţiază gheaţa
care mă ţinea la suprafaţă.

încerc să zăresc prin transparenţa ei
străfundul,

pășesc cu grijă și ascult
zgomotele fisurării,

încerc să văd conturul
florii albe prin care
voi cădea în adânc.

încet, trupul se desfoliază
și, fără veste,

voi luneca în miezul
întunericului luminos,

mișunând de viaţă.

*   *   *

azi-noapte în vis
am căpătat trup de zăpadă.

se făcea că din mine
creștea, alb și luminos,

un fulg uriaș
care plutea între cer

și pământ
și nu se hotăra să cadă.

o, plutirea în gol,
ușoară și lipsită de greutate,

ca și cum oasele
mi s-ar fi topit toate,

ca și cum carnea
mi-ar fi fost un nor

plutitor,
destrămat de vânt ușor,
doar mintea îmi ardea

cu flacără
albă ce mă topea.

*   *   *

mă îndepărtez de mine,
funii invizibile,

afundate în carne,
mă trag spre nordul catifelat

și adormitor.
un nor roz-alb îmi acoperă

ochiul rămas de strajă.
încet, mă sfărâm,

despicată
de o lumină albastră,

mă rup de lume
cum se rupe cordonul

ombilical al fătului
când lumina vieţii
îl ia în stăpânire.

de acum, încotro?

*   *   *

lumina mă ia în stăpânire
ca o bulă ușoară,

mă răsfaţă cu toate
culorile curcubeului.

ridic privirea la cer și aceasta
mi se preface în sabie

care mă împarte în două:
o parte rămâne atașată

pământului
cu ale lui umbre

și întâmplări oarecare
și o parte se vrea absorbită

în punctul tainic și incontrolabil
al infinitului,

dar umbra mea,
mai grea,

lipită pământului, mă trage în jos
și-mi amestecă vrerile

nesăbuite cu sarea erodantă
a lacrimilor neplânse.

„aici șezum și plânsem”
într-un veac al distrugerii,

când mintea umană
clocește pui orbi

care-și devoră
propriii genitori.

*   *   *

în dimineaţa când soarele
se ascunsese în propria strălucire,

ţi-am dăruit o caisă,
să-ţi lumineze lunga privire

captivă în cenușiu.
timpul a început să putrezească

încet, secundele
se desprindeau una de alta,

ca și cum un leșin
le-ar fi toropit.

tu m-ai privit dintr-un târziu
al râsului tău buclucaș

„ce ţi-e și cu femeile astea”
păreai a spune

și ai mușcat din fructul însorit,
închizând în tine,

transfigurat, lumina.

*   *   *

să se rupă odată
sinele de sine,

să aud sfâșierea
ca pe un zgomot nou,

plin de fervoare și bucurie.

Rodica Braga
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să încap toată
în picătura de rouă zvântată

și să cresc laolaltă
cu puterile nevăzute

ale firii.
atunci, îmi voi pierde

marginile și voi odrăsli
într-un fir de iarbă

ca un minuscul ochi al
pământului

deschis extatic către cer.

*   *   *

experienţele mele mă traversează
ca printr-o sită.

celulele mele se îmbibă doar
de miresmele florilor
ce mi-au stat în cale,

privirea mea trece ca un laser
prin nodurile legăturilor

umane,
auzul mi-e doar

zgâriat de zumzetul perpetuu
al lumii ce mă cercetează

statornic
ca pe o ecuaţie necunoscută,

ceea ce pipăi, mi se oferă
ca o aparenţă a ceea ce este

- epidermă înșelătoare -,
în adânc, structurile se descompun

și se reordonează după legi
neștiute și stricte,

al căror înţeles încifrat
îmi scapă, durerile

tulbură seninul trupului
cum norii întunecă cerul,

limbajul își dă rând
cu tăcerile elocvente și

pline de tâlc
și atunci mă întreb:

cine si ce sunt eu
când rămân în spaţiul pur

al unei tăceri ce curge
dinspre înăuntru

spre înafară,
ca o voinţă simplă,

doar, de a fi,
de a sparge bariere spre

libertate?

*   *   *

să nu sece vreodată
măduvile pământului,

gura lui, ca o floare roșie,
să nu se usuce niciodată.

pulsul lui amplu

să nu înceteze nicicând
și sângele apelor să-i bată

ritmic în artere.
vremelnicia ierbii

să-i fie leac tămăduitor,
să nu ia sfârșit zumzetul

care-l înfășoară ca un
lichid amniotic

în care cresc toate tăcerile lui
pline de sonorităţi fluide,
dar, mai presus de toate,
să nu ruginească soarele

și-n loc de lumină,
să reverse asupra lui,

râuri verzi de cocleală.

*   *   *

casa noastră se rotunjește
peste noi ca o pâine,

în miezul ei, noi și
seminţele liniștii
- urme alungite

ale lui Dumnezeu -,
lumea se învolbură

în neștire, direct în coasta
noastră,

ne zgâlţâie
ca pe un pom de roade,

ne îndoaie, ne rupe
din ţâţâni, dar noi

ne aninăm de firul nostru
de statornicie și îi râdem

în nas.

*   *   *

ca un clinchet de cristal
care tulbură prelungit

liniștea ne izbește poemul.
alteori, ca un tunet,

desparte ziua de noapte.
cu acorduri largi,

cuprinde spaţii necunoscute
și vibrează dureros

în viscere,
de unde urcă vertiginos
în câmpiile buruienoase

ale minţii.
poetului i-a trecut prin gând

ca o piatră aurită,
pornită dintr-o praștie

îndelung nefolosită,
adunând, ca un magnet,

pilitura de trăiri și sentimente,
într-o coadă lungă

și fosforescentă de cometă.
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eessccaallee

să scrii un poem ca o lăsare de pasăre
despre alungarea din copilărie
spre a uita cine suntem

preschimbându-ne în  propriul nostru 
adversar încât până și pădurea 
devine pur refuz, totul

totul ne este și totodată nu ne este scris
aici, unde moartea-i ultima oglindă, eu

m-am aflat mereu
la răscrucea dintre
vizibil și invizibil

și-am preferat umbletul
mergând cum vreau
oprindu-mă când vreau.

să scrii un poem ca o aterizare de pasăre
deopotrivă ce ieri la sfatul medicului
s-a spus că cititul cărţilor întărește 

sănătatea, altminteri

de ce-ar mai cântă ea în lumea asta 
tot mai erodată, cine

și câţi o mai ascultă?

ssppeerriieettooaarreeaa

când ziua mai șovăie
pe străzile ce-n zori dispar
cum prin siberiile lumii trezitorii
când mulţi își potrivesc zâmbetul
ca pe o cravată debarasându-se de
tot ce nu le convine în beciul adânc
la fel cum aruncă-n ape deșeurile

de frica morţii  
trăind mai departe  -  o iau și eu agale 
pe lângă ferestrele fulgerate de emisiuni 
triste și intru în pădure ca-n casa copilăriei 

unde azi locuiesc alţii
trecând prin faţa tăbliei ţintuite pe un biet 
arbore , pe care stă scris cu litere strâmbe

proprietate privată, interzisă

și las totul în urmă, pășind mai departe.
tu însă rămâi, rămâi cum ai fost, rămâi 
peste noapte în inima mea 

pădure interzisă

Poezie
Andrei Zanca

ccăăllăăttoorriiaa

traversăm vagon după vagon îmbătrânind
în vreme ce afară alunecă ireal lumea.
iar, dacă o ţinem drept reală nu 
începe totul cu asumarea 

reamintirii?

de-aș putea retrăi încă o dată
ce mi-aș dori, nu s-ar schimba nimic:
nu aș ști, iar dacă aș sti, ar pieri bucuria.

e ceva în noi neatins de timp, și inima 
inima asta necuantificabilă, limba vieţii

cea mai străină, adâncul 
mistuindu-se-n adâncul 

ce ne leagă

nu sper și nu aștept nimic, ancorat 
prin răsuflare într-o răsfrângere.

sunt ceea ce se întâmplă, aici unde 
nașterea sfârșește odată cu moartea

ttaannddrreeţţee

și-a înalţat braţul înspre o ramură.
o șuviţă a alunecat dezvelindu-i 
profilul în montura înfrunzirilor, totul 

atât de firesc încât o necunoscută sfială 
m-a înfiorat. am recunoscut deodată 
în gestul ei, un gest uitat, cu neputinţă 
de reamintit, și totuși, dureros de intim 

cândva. odată.

mistuită în surogatele însoţindu-mă
în vieţi de vieţi, ea mă aștepta acolo
mântuită de vremi, oare 

ne vom putea dărui cândva cu deplina 
încredere a câinelui înălţându-și 
ochii lui curaţi spre noi?



Fiind vorba despre ssccrriiiittooaarree şi despre CCeerrccuull  lliitteerraarr de
la SSiibbiiuu, reiau, mai întâi, câteva contextualizări ale cuvintelor-
cheie subliniate.

SSccrriiiittooaarree. Prejudecata divizării teritoriului scriptural
în masculin (adică cerebral)/feminin (adică visceral) continuă să
funcţioneze nestingherită de paşii înainte – oricât de mărunţi –
ai perspectivei asupra sexelor şi semnalmentelor lor. Modul de
gândire feminin, descris până nu de mult de pe poziţii şi din ra-
ţiuni/umori exclusiv falocrate, rămâne o enigmă – nu fiindcă e
enigmatic anume, ci fiindcă n-a vorbit suficient despre sine cu
voce tare. O scriitoare e fie „excesiv” cerebrală, fie stăpânită de
un „chiot visceral” (zice Cornel Regman), ambele înclinaţii con-
damnabile ori măcar amendabile: prima – ca îndrăzneală de a
păşi într-un ţinut rezervat axiomatic bărbaţilor (hic sunt leones!),
a doua – ca laşitate a locuirii în ţinutul destinat, tot axiomatic,
femeilor. Dacă e să acceptăm etapizarea lui Gilles Lipovetsky (A
treia femeie), prima femeie, cea satanizată şi dispreţuită cu su-
perioritate „tradiţională”, e încă în vogă la noi. Femeia a doua,
adorată şi înălţată pe piedestal, e slab reprezentată, deşi ar fi
mărturisit aceeaşi proiecţie de ideal şi nevoi masculine. De pe
poziţia femeii a treia, una stăpână pe sine, îndrăznind să aleagă
după criterii personale, vorbesc deja vocile feminine ale litera-
turii contemporane. În spaţiul literar românesc, liricii feminine
îi este străină situarea într-o zonă a feminităţii marginalizate,
secundare, cu teme specifice impuse de prejudecăţi sociale. Un
portret-robot al Poetei ar accentua trăsături asexuate – inteli-
genţă, luciditate, voinţă şi forţă expresivă etc. – şi abia în urmă
fragilitatea „tradiţională” ar fi chemată să valoreze chipul. Poeta
nu are complexe decât, poate, unul de superioritate. Inteli-
gentă, dar având acces la visceralitate, lucidă, dar fiindu-i la în-
demână vagul, nuanţa, clarobscurul, puternică, dar jucându-şi
cu oarecare perfidie şi profit fragilitatea, Poeta administrează
disponibilităţi uriaşe. Feminină – feminitatea, înţeleasă ca vi-
brare personaliza(n)tă la absenţă, la carenţă, la neîmplinire, e
datul fundamental al marilor poeţi, bărbaţi ori femei; ea ţine de
înzestrări spirituale şi de sensibilitate, nu de deosebiri fizico-
anatomice –, nu feministă (ideologia ieftină a egalităţii îi re-
pugnă, ea vorbeşte de pe poziţiile Fiinţei şi mizează pe
inegalitate şi diferenţă), Poeta iese în agora în deplină legitimi-
tate. 

CCeerrccuull  lliitteerraarr.. Cornel Regman spunea în Ultimele:
„Cred că nu greşesc când văd în gruparea tinerilor de la Echinox-
ul clujean, revistă studenţească apărută un sfert de secol mai
târziu, o posibilă înrudire, ca de la părinte la urmaş, cu prece-
dentul nostru”. Echinoxul apăruse într-un climat propice, o dată
cu reviste studenţeşti din capitală ori din alte centre universi-
tare. Naşterea sa fusese posibilă prin coincidenţa unor factori
multipli şi complecşi. Relaţia părinte/urmaş e cel puţin discuta-
bilă, chiar dacă Echinox-ul era ardelean şi păstra trăsături ale
unui anume fond spiritual, iar echinoxiştii îi citeau şi îi admirau
pe cerchişti. Apropo de situarea Echinoxului în descendenţă cer-

Irina Petraş
Eta Boeriu, poeta

chistă, spuneam altădată că e necesară reconstituirea condiţii-
lor şi condiţionărilor din epocă. Descrierea Cercului ţine seama
de Manifest, de scrisoarea către Lovinescu şi de răspunsul aces-
tuia şi enumeră intenţii teoretice. Aşadar, o aşezare sub sem-
nul esteticului în divorţ cu eticul şi etnicul. Cu politicul. Priviţi
dinspre starea de atunci a Ardealului, cerchiştii sunt/par eva-
zionişti. Curând se va vedea, însă, că era vorba mai degrabă de
o încercare de salvare a fiinţei de sub vremi; de reconsiderarea
miezului durabil omenesc, cel identificabil în marile cărţi. Măr-
cile identitare s-au schimbat prin re-citiri din interior – creşterea
independentă a membrilor Cercului cântărind cât o lectură mul-
tiplă şi inevitabil divergentă – şi din exterior, prin generaţiile
succesive de receptori atât ai ideilor prime, cât şi ai operei fie-
căruia în parte. Portretul Cercului e unul în mişcare. Membrii
Cercului au influenţat evoluţia ulterioară a literaturii mai întâi
prin modelul punctual al programului lor, care putea fi salutat
de înaintaşi (vezi scrisoarea lovinesciană) şi la care, mai târziu,
se puteau afilia măcar simbolic, ca la un chenar flexibil, alte gru-
pări (vezi Echinoxul), dar şi, mai apoi, prin modelul individual al
fiecăruia. Deşi e neîndoielnic că grupările/cercurile/şcolile sunt
manifestări dintotdeauna gustate în spaţiul cultural, ele con-
tează ca firmă, ca blazon, ca semn de recunoaştere rapidă, la
nivel de dicţionar enciclopedic. O adevărată analiză a oricărei
grupări celebre va scoate în evidenţă singurătăţile durabile. Am-
bele grupări, Cercul şi Echinoxul, sunt/au fost grupări tinereşti.
Diferenţa fundamentală dintre cerchişti şi echinoxişti stă în
aceea că primii au fost un număr rămas acelaşi în ciuda evolu-
ţiei individuale ulterioare, Cercul încetând să existe ca „orga-
nism” activ şi continuând să fie blazon al începutului comun, în
vreme ce Echinoxul înseamnă generaţii succesive de inşi, mereu
tineri şi mereu alţii, situaţi de bună voie într-o descendenţă de
cadru, cu devieri fireşti şi salutare de la conceptul prim, devieri
care nu alterează semnificativ sensul adânc al grupării ca loc al
enunţării diferenţelor şi coincidenţelor de crez artistic. Biogra-
fia Cercului se compune şi se îmbogăţeşte din biografiile în creş-
tere ale celor de la începuturi, e un moment cu prelungiri, cu
distribuţie neschimbată, pe când biografia Echinoxului e una în
straturi, cu protagonişti mereu noi, un „început continuu” al mo-
mentului originar, el însuşi reconstituibil în alte coordonate şi
păstrându-se în paliere ale memoriei. 

SSiibbiiuu. În cartea sa despre Cercul literar, Petru Poantă
scria: „Un element «catalitic» al esteticii, ideologiei literare şi,
îndeosebi, al sensibilităţii cerchiste îl constituie oraşul Sibiu. Cer-
cul Literar nu a cristalizat aici întâmplător. La bătrâneţe, când
începe să-şi scrie memoriile, în Germania, I. Negoiţescu oferă
un argument esenţial acestui determinism, pe cât de inefabil,
tot atât de substanţial: «… senzaţional de importantă a fost pen-
tru mine descoperirea Sibiului, unde nu mai poposisem până
atunci. Aspectul total germanic – prin ziduri, dar şi prin popula-
ţie – al micului oraş (cât era de superb, cu toate tainele lui stră-
vechi, aveam să realizez doar treptat, pe măsură ce se va
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închega perioada strajei dragonilor, cu Cercul Literar), m-a vrăjit
din prima clipă”. La rândul meu, scriind despre poezia lui Du-
mitru Chioaru, divagam despre tirania blândă, dar implacabilă
a locului. Plecat din „mărginime” şi ajuns, prin cercuri concen-
trice şi „nevicioase”, la Sibiu, Dumitru Chioaru poartă marca
„Oraşului vitraliu”, cum îl numeşte în poemul Sibiu din Seară
adolescentină: „Oraş vitraliu; paşii lunecând...”. Loc al memoriei
de o încărcătură aproape magică, Sibiul este neîndoielnic un
personaj în cultura română. Oraşul lui Dumitru Chioaru răs-
punde firesc Sibiului lui Emil Cioran, trecând prin Goga, Blaga,
până la Radu Stanca. Aş spune, într-o paranteză, că vraja ora-
şului este vinovată de măcar câteva dintre semnalmentele ca-
valerilor „Cercului de la Sibiu”, firele care-i leagă fiind desprinse
şi din ţesătura magică a unui loc privilegiat. Tot aşa cum nu în-
tâmplător cele mai frumoase şi mai nedatate pagini ale lui Paul
Goma sunt cele din Astra, unde Sibiul şi Biblioteca sa se profi-
lează pe un timp etern. Oraşul cu multele sale peceţi săseşti a
fost resimţit întotdeauna de români ca un loc securizant al pro-
priei lor culturi. Să ne amintim că, în Acvariul lui Radu Stanca, ri-
sipirea morţilor prin parcuri, pe sub ziduri, prin curţi de biserică
garantează neintrarea Sibiului în modernitatea rea, cea care
taie rădăcinile şi-şi uită trecutul („Intru n Sibiu încet ca-ntr-o-
ncăpere / în care e un mort...”). „Vitraliu” sau „acvariu”, oraşul
impune o anume perspectivă, alte cadenţe şi alte scadenţe, o
privire altfel deviată şi grea. 

Şi acum, câteva rânduri despre poeta EEttaa  BBooeerriiuu  (1923-
1984), „o aristocrată a acelei vremi” (anii 60-70 ai secolului tre-
cut), cum o descrie Petru Poantă. Poetă rafinată şi excelentă
traducătoare (din Michelangelo Buonarroti, Giovanni Boccaccio,
Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giacomo Leopardi, Baldas-
sare Castiglione, Cesare Pavese, Alberto Moravia, Elio Vittorini),
locuită de „nobile reverii”, Eta Boeriu, descendentă a familiilor
Caranica şi Capidan, rămâne una dintre figurile de prim rang ale
Clujului literar.

Şocantă, dacă nu de-a dreptul suspectă stăruinţa (mi-
metică, pripită) cu care se repetă ideea virilizării poeziei Etei
Boeriu. Condiţia feminină este exilată, pe urma unor prejude-
căţi de lungă tradiţie, în dulcegării, sentimental, superficialitate,
aşa încât sinceritatea brutală a destăinuirii, senzualitatea agre-
sivă, cruzimea inciziilor lirice, eleganţa expresiei, voluptatea po-
lifonică a peisajelor psihice sunt considerate mărci exclusiv
masculine, iar accesul la ele, „pornire antifeminină”. E de mirare
că în prelungirea acestei vechi erori se aşează înşişi „cavalerii”
Cercului de la Sibiu, în atmosfera căruia poeta a crescut accep-
tându-i-se feminitatea şi inteligenţa în egală şi firească măsură
(pentru a demonstra „antifeminitatea” Etei Boeriu, Cornel Reg-
man, de pildă, enunţă legi cel puţin hilare: „poezia feminină n-
ar fi putut inventa elegia”. Aşadar, „modul delicat al zugrăvirii
sentimentelor”, „sinceritatea şi dulceaţa expresiei”, „plânsul”,
„melancolia” ar fi „posesiuni masculine”). Nu-i de mirare că
Dana Dumitriu va comenta cel mai exact „tema” poeziei în dis-
cuţie: „erosul, acela care se înconjoară de vagile miresme ale
morţii”, deopotrivă de la îndemână celor două sexe.

Eros înconjurat, străjuit, frânt de miresmele morţii. Iată
sensul însuşi al ingambamentului, procedeu prozodic predilect
până la apropriere. Enunţul forţează limitele unui vers pentru a
se frânge brusc în următorul. În volumul antologic Din pragul fri-
gului statornic (1999), poate fi urmărită, de la o carte la alta, des-
creşterea bucuriei, tot mai trudnica spargere a graniţelor, tot
mai inaccesibila împlinire androgină. Ce vânăt crâng (1971) des-
crie „o vreme cu margini fragile” în care visceralul inundă – „val
gros şi moale” – strofa în îmbrăţişări lichide. Apa cu imaginarul
său feminin îşi alătură ambigenul, împerecherea lor liberă, sfi-

dătoare fremătând de bucuria trecerii însăşi. Ude spirale, iederi,
trâmbe de lumină, cheag de lumini, „un bulgăr de lumină fărâ-
miţat prin oase”, dar şi „iarba crudă ca o carne peste oase” tra-
duc o bucurie tristă, o frenezie presimţind crepusculare
destrămări ale cărnii tinere încă. Mâlul şi ţărâna, străbătute de
„spuma rece a tălpilor cărnoase”, desenează blazonul unei sen-
zualităţi pe cât de brutale, pe atât de sublimate. Reci fiori, înco-
lăciri, un „umed alunecos”, alge moi, musturi amărui, ochiuri
verzi de apă, „o beznă caldă ca cenuşa / de care-atârnă trâmbe
lungi de fum / şi umede” îmbracă faldurile cărnii, oximoronul
devenind purtătorul de cuvânt al unei stranii mezalianţe repe-
tate. Lumina musteşte pe întuneric, roua arde, veşnicia îşi alintă
vremelniciile. Metaforele vegetale sunt, desigur, cele mai potri-
vite pentru a numi bucuria tristă a durării prin şir de „muriri”.
Tot aşa cum stăruitoare fundaluri metafizice răbufnesc la su-
prafaţă în sintagme de cutremurătoare concreteţe: „bură tul-
bure de şoapte”, „forfotă de spaime”, „funie groasă de nelinişti”.
Pândit de moarte, eros îşi linge rănile, împrumutându-i formele:
„trupurile morţii noastre – goale / subţiri şi lungi ca razele de
lună”. Senzual până la ţipăt („ca râurile mă goleam de apă / şi
goală-i pregăteam din timp iubirii / o matcă fără fund ca să te-
ncapă”), fecund („ca să nuntesc vremelnicul şi dulce / popas cu
ziua, când se lasă noapte”), înfipt în „pământul gras... dospind
de bucurii”, eros îşi numără „arginţii” – „amurgul, noaptea, cea-
sul, aducerile-aminte, eu însămi şi lumina” – cu o deznădejde
asumată până la contopirea ei cu fericirea ultimă, în ipostaze
hieratic-desfrânate: „Şi flutur să mă vreau când sunt omidă / şi
fiind omidă totuşi să mă bucur”. Dezordine de umbre (1973) duce
sfidarea graniţelor dintre sexe, dintre regnuri un pas mai de-
parte. Emblematică ambiguitatea unei imagini precum: „un
soare sfâşiat până la sânge / topea curgând pădurea devastată”.
Sintaxa lasă suspendate funcţiile – care e obiectul, care e su-
biectul „topirii” erotice? Împerecherile îşi ies din ţâţâni: „Cerul
pereche cu marea / frunza pereche cu floarea / noaptea pereche
cu luna / valul pereche cu spuma// vântul pereche cu norul /
visul pereche cu zborul / unda pereche cu apa / ochiul pereche
cu pleoapa”. Nesocotirea genurilor numeşte mai degrabă un
ideal decât o realitate: „Toate-şi răspund, se-mpreună”. Fiindcă
pe un fundal cu căderi lente, falduri de cenuşă, nopţi încâlcite,
haos, dezordine, răsuciri în lungi spirale şi fâşii de beznă reci,
plăcerea rostirii e tot mai accentuată: „Noaptea tânără şi ne-
agră” e brăzdată de cuvinte, mereu la plural, feminine expan-
sive, fertile, colcăind de o vitalitate care ţine locul vieţii însăşi, în
declin: „să vină noaptea şi să-mi ţină umbră / când stau fierbinţi
cuvintele la pândă”; „să iasă / perechi, perechi cuvintele din arcă
/ şi-n chip ciudat şi nou să se înmulţească... fierbinţi, docile,
suple şi fecunde”; „...cuvinte / stâlcite într-un cald şuvoi şi paş-
nic / de linişti încă neînţelese”. Docilitatea şi pacea sunt iluzorii,
aparenţe întreţinute de perfecţiunea tot mai tăioasă a versului.
Căci înţelesul e răstălmăcire.

În Risipă de iubire (1976), senzualitatea se rarefiază,
prezentul nu-şi mai ajunge. De remarcat că, într-o poezie mi-
zând pe vital, visceral, senzual, prezentul e singurul timp al ver-
bului şi al fiinţei. Trecutul e conţinut, cu o lăcomie erotizantă,
viitorul e chiar presimţirea morţii, şi ea conţinută în plinătatea
grea a iubirii. Risipa a făcut ultimii paşi, se văd deja solii morţii
apropiate. „O bucurie fără noimă – ori poate iluzia ei” e prefi-
gurată deja în Miere de întuneric (1980) – „şi-am copt (verbul la
trecut!) la sân pe limba mea de leagăn sămânţa bucuriei de a
spune”. La capătul meu de înserare (1985 – postum) – un cer
căzut, reminiscenţe, colivii, labirinturi, fisurări – „şi iarăşi abă-
tându-se nimicul / şi iarăşi prăbuşirea”.
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Cine citeşte poezia Etei Boeriu poate să constate cu
încântare ferma articulare a versului şi o deosebită energie, de-
opotrivă a sintaxei şi a viziunii, prin care imaginaţia poetei îşi
edifică o mitologie inconfundabilă. Poemele ei privesc cu ne-
saţiu stuporile epice ale baladei, dar primesc în schelăriile lor
cu egală forţă şi alte pulsuri ale eului care, pentru a se obiec-
tiva, găseşte acele relaţii dintre cuvinte ce exclud fabula şi
propun, în schimb, ceva cu totul şi cu totul de nepovestit: fiinţa
lirică. Un intelect cunoscător al marilor experienţe mentale, ex-
ersat în magnifice întâlniri cu limbajul şi cu tot ce aduce el în
timpul unor ascetice travalii e stăpânul impresionantei materii
poetice din cele patru volume ale regretatei poete. Osatura
solemnă a celor mai multe poezii, dicţia energică a viziunii fac
de fiecare dată simţită prezenţa unei forţe lăuntrice, dispuse să
aleagă, dintre atâtea forme ale discursului, scriitura - ceremo-
nial. 

În prefaţa ediţiei antologice (La capătu lmeu de înserare,
ed. Dacia, 1985) ştefan Aug. Doinaş aşează natura poetică a Etei
Boeriu sub semnul dionisiacului. E un adevăr esenţial ce
priveşte relaţiile fundamentale ale eului liric cu realul. În  cere-
moniile textului poetic se produc mişcările unei materii lirice ce
degajă energii debordante. Unei intense participări, unui anga-
jament neobişnuit ale eului faţă de propriile-i himere, astfel
încât contururile lucrurilor par a se fluidiza, le răspunde, la
nivelul textului, o energie articulatorie ce stimulează echilibrul
prozodic, precizia formei. Foarte puţine elemente ale “civiliza-
ţiei” au pătruns în lexicul poetei. Obsesiile ei, temele şi motivele
se constituie cu ajutorul unui vocabular denominativ al unor
forţe universale. Încărcătura semantică a unor vocabule ca:
sânge, crâng, seară, pământ, lumină, scoică, noapte, negură,
carne etc., este, de cele mai multe ori, preluată şi explorată fără
violentări; metaforele sesizează câmpul simbolic al câte unui
asemenea cuvânt, acordând o şansă de semnificare şi sen-
surilor lui primare. Consecinţa e o profuzie a punctelor de sem-
nificare; faptul e relevant însă şi pentru apetitul comunicării ca
şi pentru elanul expresiv al motivelor. De altfel chiar cogito-ul
acestei poezii se situează sub semnul elanului, al unui elan al
dăruirii pline de fervoare. În direcţia acestei idei, mi se pare
semnificativ faptul că, în mitologia poetei, se poate intui o pre-
ocupare din adânc pentru formele curbe. Din această derivă im-
presia de intensă senzualitate, dar nu numai atât. Formele
înseşi ale eului obiectivat, toate mişcările imaginarului relevă
un mit al unei terestrităţi fluide. Într-un poem (O cupă răstur-
nată de tulipă, din Miere de întuneric, 1980) avem figuraţia unui
eu - spirală, având nostalgia întregirii (cercului), el însuşi fiind
doar pur reflex al unei lumi pentru care nedesăvârşirea implică
nesaţiu şi fecunditate multiplă a formelor: “O linie curbă, nicio-
dată cerc, / în căptuşită poala ei concavă / în cioburi de oglindă
ce converg / spre miez şi-n ascuţişul lor suavă / substanţa mea
o ciopârţesc mărunt, / m-adună, mă conţine, mă revarsă / fără
sfârşit într-un pământ fecund. // Ce rugi să-nalţ când vreau cu
limba arsă / să-mi beau eu însămi roua din belşug / şi din fâşii
în carnea mea întreagă / să mă refac la loc, ce vicleşug / să folos-
esc când cercul mi se neagă / şi însăşi sinea mea e un intrând, /
o cupă răsturnată de tulipă / ningând polen şi-n schingiuri

urlând / risipei bucuria de risipă”. A se observa sugestia de
voluptate dureroasă, asociată cu fertilitatea şi erosul, constante
ale universului Etei Boeriu. De asemenea imaginea lumii ca gen-
erator - moloh al formelor, matrice uriaşă ce impune eului pro-
priile-i structuri şi propriul nesaţiu. 

De obicei, în scenariul textelor se adună elemente cu o
puternică sugestie a fluidităţii. Predomină senzaţia de umezeală
şi mişcările ondulatorii. Acestea, asociate adesea cu bezna, apa,
ceaţa, mugurele, cheagul, aburul, meduza etc., configurează un
tărâm de fertilitate nocturnă în care intuiesc nu numai fervo-
rile unui apetit matern - thanatic, doritor să descopere, răspân-
dită în real, însăşi substanţa primară a lumii, ci şi o înclinaţie
obscură a eului liric pentru care terestritatea fluidă e un echiva-
lent revelat cu voluptate. Straturile imagistice ale poemelor se
înscriu între doi termeni polari: lumina şi întunericul. Registrele
medii ale acestora includ: seara, fosforescenţa, vântul, roşul,
ceaţa, lunarul etc. Impactele eului cu realul se produc cel mai
adesea la aceste nivele medii. Acestea sunt în fond nivelele
dramei. Lumea evocată în poemele Etei Boeriu se află, de
fiecare dată, după sau înaintea desfăşurării unei drame. Un
poem (Elegia I) îşi consolidează statura din linii cromatice in-
tense în care predomină roşul, întunericul şi paloarea lunară.
Dinamica acestora, provocând fosforescenţe, concentrează un
mediu thanatic, generator de voluptate. Ultimele versuri ale
poeziei edifică lectorul asupra dinamicii cromatice evocate; e
vorba de surprinderea unei pure mişcări a eului ce se descoperă
împresurat voluptos de temporalitate: “O noapte roşie adul-
mecă oraşul / şi curge ca rugina pe canale: / şi nu-mi aduc am-
inte-n întuneric / de trupurile morţii noastre - goale / subţiri şi
lungi ca razele de lună, / să nu orbesc privind fosforescentă / lu-
mina lor prelung îmbrăţişată, / să nu mă-ntunec când ascult
atentă / foşnind trecutul, nici când rece-n palmă / se lasă
frământat să nu mă doară, / nici când tresar când printre ierni
şi toamne / pe nesimţite ne-am umplut de seară”. Ca în multe
din poemele marilor poete(se), şi la Eta Boeriu, precum în po-
emele de mai sus, fenomenele lumii lăuntrice sunt sesizate de
doi contemplatori, dintre care numai unul este activ; celălalt e
un pur element pasiv, presupus a fi angajat în actul contem-
plaţiei; spectator mut şi docil, el reprezintă nevoia de cuplu a
eului liric, proiecţie virtuală a receptorului (lectorului) abando-
nat semnificaţiilor textului; el poate fi însă şi un martor tăcut
ce diminuează intensitatea solitudinii eului liric. Fără să scrie,
de fapt, poeme de dragoste, Eta Boeriu investeşte acest con-
templator pasiv cu semnificaţiile unui partener erotic, redus la
o existenţă surdinizată în iureşul spovedaniei lirice. 

În existenţa angajată spre moarte şi noapte, temă es-
enţială a acestei lirici,  poemele înregistrează ample metamor-
foze, leziuni, rupturi, sfâşieri, locuri şi timpuri ale multiplelor
drame. În toate acestea, nu o dată e întrezărit “golul” originar,
spaţiu unic al mântuirii de răul timpului: “Să presupunem o
cădere lentă, / o naştere spre gol a doua oară, / prin falduri de
cenuşă transparentă / ... /”.

Prin dicţia energică a viziunii, prin teritoriile transcrise,
prin limbaj poetic şi travaliu monastic, Eta Boeriu rămâne o
prezenţă singulară a literaturii române.

Aurel Pantea
Dicţia energică a viziunii
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Într-o cronică din 1972, comentând prima carte publi-
cată de Eta Boeriu, criticul Cornel Regman (se) întreba, cu bo-
nomie, unde sunt cele dintâi creaţii, deoarece „[…] dacă va fi
scris – și a scris – cândva, într-o primă tinereţe frenetică, ver-
suri, ele nu-s nicăieri în acest volum cu titlu tomnatic: Ce vânăt
crâng”1. Era destul de firesc faptul că avea știinţă cronicarul de
versurile din tinereţe ale poetei, deoarece, după aprecierile lui
Nicolae Balotă, ea nu numai că aparţinea Cercului literar de la
Sibiu, ci făcea parte chiar „din inima intimă a acestui Cerc”2.
Deja prin acest articol al lui C. Regman (inclus ulterior în volu-
mul Colocvial din 1976), era semnalată o trăsătură ce se va do-
vedi o constantă în creaţia lirică de ansamblu a Etei Boeriu: „O
poezie mai degrabă a urîtului, de obiecte și senzaţii nebinevoi-
toare, în care moliciunea are ceva de mîl, de cheaguri, de
magmă rece, de melci umezi, de alge sau meduze tăvălite […]”3.
Cu altă ocazie, într-un studiu4 de data aceasta, criticul aduce
completări ideilor sale și propune o formulă nouă de încadrare
a unor creaţii ale poetei într-o specie literară cultivată de cer-
chiști: balada, Eta Boeriu fiind considerată „ultimul baladin” al
Cercului Literar. Într-o manieră sintetică, este precizat aici se-
cretul timbrului inconfundabil al baladelor cerchiste: filonul
unic ce a alimentat creaţiile, tiparul îmbogăţit de cultură, dar cu
amprenta spaţiului transilvan și a personalităţilor creatoare,
precum și legăturile cu planul existenţial și cel metafizic. 

O altă voce critică avizată care s-a pronunţat asupra
producţiei lirice a Etei Boeriu, Șt. Aug. Doinaș, în prefaţa anto-
logiei La capătul meu de înserare, arăta că această scriitoare (cu
un debut târziu) înfăţișează cititorilor un univers poetic omo-
gen, marcat de o evoluţie lăuntrică redusă. În studiul său te-
meinic și documentat, în care erau amintite și consideraţii
anterioare din Lectura poeziei, autorul identifica totodată Wel-
tbildul inform și plin de vitalitate, configurat ca „ipostază prefe-
rată a existenţei, în care eul poetic se recunoaște și se
complace”5, formele larvare coexistând alături de conștiinţa lu-
cidă iar nivelul amorf reprezentând o mărturie a tânjirii după
un timp al originilor (poemul Genezăîntreţinută, fiind considerat
exemplificator în această direcţie). Drept trăsături importante
ale lirismului sunt indicate evitarea conceptualizării și a discur-
sivităţii în favoarea vehiculării elementelor concrete ale lumii
înconjurătoare, absenţa descriptivismului, precum și o tehnică
(prezentă în mai multe poeme), ce constă în coexistenţa con-
trariilor, depășirea acestora, și, în final, asumarea alternativelor.
În opinia comentatorului, frazarea și discursul liric trădează o
existenţă dilematică, obsesia erotică și cea thanatică, alături de
graduala apolinizare a eului dionisiac: în primele trei volume pu-
blicate de Eta Boeriu, criticul identifică un tip de discurs dioni-
siac, răsunând de haosul începuturilor, în timp ce volumul Miere
de întunericînseamnă cotitura spre apolinic, acesta aducând
poemele cu temă precisă, abandonul impersonalizării și „con-
știinţa de sine a logosului”.6

Comentând creaţia poetică a Etei Boeriu, Gheorghe
Grigurcu amintește, pe lângă „alienarea multiplă a lumii externe
și a celei lăuntrice a eului în raport cu sine”, și imagini în care se

întrevede inconștientul colectiv, ipostaza larvară fiind, consi-
deră criticul, „un mijloc ancestral de adaptare la împrejurările
vitrege, de supravieţuire etnică”7. Conform aceluiași scriitor, alte
caracteristici ale lirismului sunt lipsa de transcendenţă, prefe-
rinţa pentru acvatic ori pentru imagini ale lichidelor naturii, pre-
cum și existenţa spaţiilor preistorice și antediluviene, unde
prezenţa organismelor cu sânge rece exprimă o contaminare a
organicului cu anorganicul. 

În formulări diferite, precum oscilare între dionisiac și
apolinic sau ezitare între existenţial și metafizic, criticii subli-
niază așadar că gândirea poetică a Etei Boeriu este bazată pe
utilizarea unor perechi esenţiale prin care transpare „un senti-
ment adînc al existenţei receptate ca mișcare, conflict, sinteză
de elemente contrarii”8 sau că în spaţiul elementelor primor-
diale contrariile se suprapun.

Ambiguizarea rezultată din utilizarea frecventă a sim-
bolurilor creează în lirica Etei Boeriu o multitudine de variante
interpretative, de multe ori vagul și indeterminarea învăluind
ca un halou textul ce traduce stări inefabile și evanescente, ca
o constantă rămânând însă suferinţa: „nu eu le-am croit acestor
efluvii / și firave raze, pui de lumină, / (o, puii mei limpezi cres-
cuţi în vezuvii!) / linţoliu de piatră sub cruste să-i ţină / și eu bân-
tuită de raze-n străfund, / sub bolţi cuprinzându-mă sferic, / sub
ochiul luminii lucios și rotund / mereu să mustesc de-ntuneric”
(Sub ochiul luminii”). Frecventele alternanţe de roluri poetice
aduc ppeerrssppeeccttiivvee iinneeddiittee, dintre cele mai variate: de la nopţile
aflate în dialog la spiritul genezic autocontemplându-se și do-
rind să se înţeleagă, de la stalactitele refuzând dezgheţul care
le-ar aduce experimentarea unei alte existenţe la căţelușa su-
pusă, cu manșon și voaletă, imitând perfect (sau substituind)
destinul unei femei, - replică feminină la Corydon, după cum
arată exegeza, de la persoana presimţind taina morţii la fiinţa
introspectându-se cu ochi de diagnostician sau de la vocea poe-
tică gravă reprezentând însăși condiţia umană la simplii îndră-
gostiţi mulţumiţi doar să stea la soare.

Imaginarul poetic trădează frustranta relaţie cu exte-
riorul, existenţa lucrurilor care, dorind să capete atributul fru-
museţii ori să se în-sufleţească, să devină altceva (chiar opusul
a ceea ce sunt), solicită de fapt un transfer de energie-viaţă-
iubire dinspre cel capabil să modifice, să schimbe semnul ne-
gativ, permiţând aacccceessuullddiinnsspprree  mmooaarrttee  sspprree  vviiaaţţăă, trecerea de
la un nivel la altul: „Petrec prin palme cu sudoarea milei / și la-
crima iubirii mestecate / nisipul meu și lucrurile morţii / de încă
vii mereu nebucurate. / Îmi cere-o gură spinul să-l sărute, / mă
roagă ochi să-i dăruiesc sobolul, / un bob de grână, un răsad de
floare / să-ngrop îmi cere-n sânul lui nămolul” (Mereu să bucur). 

În poemul A patruzeci și patra, nniivveelluurriillee  ddee  rreeaalliittaattee
aflate faţă în faţă sunt semnalate grafic chiar de autoare; prac-
tic poezia poate fi citită în contrapunct sau, la fel de bine, mai
întâi un palier și apoi cel de-al doilea, marcat prin paranteze.
SSppiirriittuull  ccăăuuttâânndduu--șșii  oobbâârrșșiiaa e indicat prin splendida imagine a
unei fulgerări astrale și a drumului ascensional: „Roi de lumini
gonind prin cer cu vântul, / [...] zvâcniri de aripi lepădând pă-

Maria Cheţan
Niveluri de existenţă și manifestări heliotropice în lirica Etei Boeriu

MMoottttoo: „Să strângă-n braţe ca-ntr-un nimb
lumina-n care mă preschimb...” 

(Eta Boeriu, Metamorfoză)



mântul”, acumularea de notaţii organice configurând, în con-
trapunct, imaginea preaomenescului trup: „(ce surd izbește sân-
gele-n timpane!) / [...] / /(din vine, mie, bocete fluide), / [...]
(săgeţi clemente-n trupul meu de ceară)”, precum și a destinu-
lui de muritor de rând: „(pe jos bătută umbra mea-n piroane)”,
acest din urmă vers fiind nu atât o aluzie la reiterarea episodu-
lui cristic, cât o accentuare a înţelegerii imposibilei desprinderi
de ceea ce ne-a fost dat prin naștere. FFaasscciinnaaţţiiaa  lluummiinniiii se re-
găsește în metafora cuprinzând setea insaţiabilă a zborului și
dorinţa de înălţare, niciodată ostoită: „Le sunt datoare-acestor
foste păsări / cu torturate aripi de lumină / din cuibul lor incan-
descente zdrenţe / lăsându-mi-se peste ochi petale”(Vechi dato-
rii), în egală măsură revenind însă conștiinţa dualităţii umane și
chiar a primordialităţii ţărânei: „acestui de sub trestii mâl săl-
batec / și brun și lunecos ce mă reclamă / îi sunt de mult și-n
primul rând datoare.”

RReefflleeccttaarreeaa  ssiimmuullttaannăă  aa  ppllaannuurriilloorr  eexxiisstteennţţiiaallee în con-
știinţa poetică generează în lirica Etei Boeriu numeroase mani-
festări complementare, ca și cum întregul ar avea nevoie de cel
puţin două oglinzi reflectorizante pentru veridicitate, el fiind îm-
binare de alb și negru ori, cum spune Jean-Yves Le Fevre, „viaţa
este o energie care se manifestă conform a două polarităţi, spi-
rit și materie. […] Spiritul este energia vieţii la nivelul său vibra-
toriu cel mai înalt. Materia este aceeași energie la nivelul său
vibratoriu cel mai de jos.”9 Viaţa, în complexitatea manifestări-
lor sale, este un dialog perpetuu între spirit și materie; fiinţa de
pământ, în momentul extincţiei, își transcende condiţia și se
transformă miraculos, săvârșind ttrreecceerreeaa  ppee  aalltt  nniivveell  ddee  eexxiissttee--
nnţţăă: „Îmi șterge buzele de lut / un anotimp necunoscut / și bu-
zele se isprăvesc / de lut și zâmbet omenesc” (Metamorfoză).
Misterul morţii, definit în mod paradoxal de către același Jean-
Yves Le Fevre, sugerează infinita traiectorie a spiritului: „Ce este
moartea? Nimic altceva decât viaţa care se eliberează din în-
chisoarea formei. Există moarte când sufletul decide să se dea
jos din vehiculul pe care l-a împrumutat, pentru a face această
lungă călătorie către sursă, rădăcina vieţii. […] Dar moartea
poate fi, de asemenea, un mesaj pe care sufletul noastru decide
să-l adreseze din dragoste celor care rămân. Din punctul de ve-
dere al sufletului, moartea este o eliberare, căci unitatea cen-
trală, spiritul, este prizonierul formei. Coaja trebuie spartă
pentru ca nucleul să poată transmite viaţă sau hrană.”10 Și iată
cum ilustrează Eta Boeriu această transformare cu popas final
în lumină, prin splendide imagini și intuiţii poetice, arătând
feţele existenţei și modul cum lumile se leagă, spiritul conti-
nuându-și călătoria: „Încep cu teamă un parfum / să fiu, să mă-
ntocmesc în fum / […] Deschid o dâră de lumini / culorilor prin
limpezimi”. Dematerializării și neliniștii i se adaugă capacitatea
de a percepe lucruri inaccesibile omului, stranietatea benefică
a schimbării fiind însă primită cu bucurie de fiinţe din planuri di-
ferite de existenţă (îngeri, muguri), doritoare să se împăr-
tășească din noua sursă de energie cosmică: „Să strângă-n braţe
ca-ntr-un nimb / lluummiinnaa--nn  ccaarree  mmăă  pprreesscchhiimmbb (s.n.)/ și din căl-
dura care sânt / să iasă iarbă din pământ”, dispariţia din zona te-
lurică însemnând statornică fiinţare în lumea fără hotare: „să
fiu lumină, abur, fum, / să uit că m-am ales din scrum, / să-ncep
ce este nefăcut, / să fiu ce este neînceput”. 

PPrreezzeennţţaa  lluummiinniiii modifică raportarea omului la spaţiu,
căci, oricât de mărginaș ori prăfuit ar fi un loc, el poate fi înno-
bilat, chiar dacă zona e încărcată de elemente prozaice precum
„pubele răsturnate”, „molozuri”, „tinichele” ori „melci uscaţi”;
schimbarea registrului vine dinspre aceeași zonă a înaltului, de
unde „trâmbe de lumină” învăluie fiinţa umană: „și cu noi doi

ca două lungi șopârle/ trecute, gudurându-ne la soare” (Era un
loc ). Percepţia realităţii, atât de frecvent dihotomică, se traduce
și prin existenţa unui eu poetic nu lipsit de orgoliu, ce se reven-
dică dintr-o margine însorită a lumii, și un ei lipsit de perspectiva
unui orizont spiritual: „Erau în scorburi boabe de lumini / ovale
ca o lacrimă sau mingi / cât roua de mărunte pe tulpini, / și erau
vii – ei le ziceau paingi ” (Din ciclulLa Stravaganza, V ). RReellaaţţiiaa  ffiiii--
nnţţeelloorr  vviiii  ccuulluummiinnaa înseamnă capacitatea acestora de a se trans-
forma ele în mod miraculos prin înmagazinarea fluxului luminos
(paingii – „boabe de lumini”) ori invers, de a conferi consistenţă
sau chiar ddee  aa  sscchhiimmbbaa  ssttaarreeaa  ddee  aaggrreeggaarree  aa  lluummiinniiii ce le atinge:
„și păsări stranii forfecau în dinţi / văzduh și resturi tremurând
de flori, / fierbeau lumina sub aripi fierbinţi / plutind – și ei, ei le
ziceau cocori.”

TTiimmppuull, ca semn al perisabilităţii umane, devine pal-
pabil aproape, capătă consistenţă asemeni chihlimbarului, ssee
mmaatteerriiaalliizzeeaazzăă, decupându-se „vremea cu margini”, solar răs-
timp, prea fragil însă, în însuși miezul duratei sălășluind deza-
gregarea: „O zonă de faguri umbrită de galben / și ambră topită
curgând printre iederi / în aur pecete punând destrămării [...] /
o zonă de aur friabilă pulpă / și dulce cucută în gurile noastre”
(O vreme cu margini). Alte notaţii surprind metamorfoze în sens
invers, corpul însuși fiind translucid, acvaticul și luminiscenţase
împletesc, mmaatteerriiaa  ggrreeooaaiiee  ccoonnttaammiinnâânndduu--ssee  ddee  aattrriibbuutteellee  lluu--
mmiinniiii („Îmi simt uneori o carne de struguri, / o apă compactă din
cheag de lumini / [...] / prelung dăinuind transparenţei din era /
meduzelor-floare cu nume ciudat, / cu nume, de plidă, Casio-
pera” (Casiopera), căci chiar și cea mai opacă materie vibrează
când e atinsă de lumină: „și lutul / ce galben răspundea din mal
luminii” (Era un loc).

Valorizarea pozitivă a îînnttuunneerriiccuulluuii,, ce face posibilă hă-
lăduirea pe tărâmul umbrelor și reunirea îndrăgostiţilor în
magma indistinctă a somnului, apare în poezii precum Laptele
de seară („și înc-o zi lucind să ne dezbine, / și noi să-i bem cu di-
nţii strânși lumina / uitându-i nopţii ugerele pline”), la fel cum
tot blândă este și o altă accepţiune a somnului, văzut ca presi-
mţire a morţii: „umbra lăsată-n asfinţit de Domnul / cu trupul
lui, și-n care–ncap întreagă, // acesta poate, în sfârșit e somnul”
(Recunoașterea somnului).

Privind cu atenţie ttiittlluurriillee  vvoolluummeelloorr  aannttuummee, se ob-
servă un lucru interesant, și anume că unele conţin aalluuzziiii  oorrii  rree--
ffeerriirrii  ddiirreeccttee  llaa  pprreezzeennţţaa  ssaauu  aabbsseennţţaa  lluummiinniiii: Ce vânăt crâng
invocă plumburiul întunecat și ceţos al materiei primordiale; el
trimite, prin câteva versuri din poezia ce dă numele acestui
volum, la cartea următoare, Dezordine de umbre (1973): „să mă
sustrag luminilor și nopţii, / și umbrelor ce mă gonesc în turme”.
Miere de întuneric (1980) e un titlu ce adună în oximoron aurul și
noaptea, iar poezia omonimă debutează cu un vers atât de fru-
mos și dens, încât ar putea fi poem într-un vers: „E neculeasă
noaptea de lumini”; volumul ce se numește Risipă de iubire are
și el corespondenţa lui solară în poemul Din vremea risipei: „Se-
ntoarce-napoi o lumină, / doar una din vremea risipei [...] se-
ntoarce chemată să lege, / ne-ajunge din urmă, ne-atinge, / se
scutură vremea risipei / și ninge lumina și ninge”.

RReeffuuggiiuull  îînn  iiuubbiirree, cântat tandru, este identificat cu în-
săși eesseennţţaa  lluummiinniiii („și sângele luminii noastre blânde / să-mi
picure din gura ta pe gură”), iar totala abandonare a întuneri-
cului și asumarea vieţii sunt posibile tot datorită iubirii: „noapte
eram când talgerele grele / de roadele luminii din lumină / cu
roșu miez iubirii neîncepute / i le-ai întins și m-ai făcut zi plină”
(Lumină din lumină). Galbenul, auriul, fulguirea, transparenţa,
„aburul de lumină neîntreruptă” sau „presimţirea de lumină”
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sunt atribute ale lui „niciodată” sau false amintiri, de care fiinţa
se folosește în mod conștient pentru a vieţui frumos, dar care
rămân de domeniul închipuirii (Confuz și blând), în timp ce for-
mele primare, cheagurile, cenușa, lutul, mâlul, răcoarea, frigul,
osemintele sunt elemente mult mai palpabile. Tristeţea și în-
străinarea de lume și de sine reprezintă deopotrivă îndepărta-
rea de lumină și de noapte, egale în drepturi: „amurgul,
noaptea, ceasul, aducerile-aminte, / eu însămi și lumina și toate
fug de mine.” Barbiene reminiscenţe răzbat când versul evocă
fiinţe gelatinoase, răpuse de soarele arzător, valorificat aici ne-
gativ („O dâră de lumină ca un șarpe / acestei scoici cu buze-
ntredeschise / cum îi secase blânda gelatină”). Tot ccoonnoottaaţţiiii
nneeggaattiivvee primesc ziua și soarele, când este reiterată istoria
veche și plină de sânge a Atrizilor („Afară, deasupra, e numai
venin / de soare în gușa răscoaptă / a zilei” (Mikene). Capacitatea
de plasticizare dă consistenţă abstracţiunilor: pentru îmblânzi-
rea lui Thanatos, va cânta mierla zidită în pământ, în timp ce

steaua și soarele vor rămâne ca expresie a perenităţii senti-
mentelor: „O mână de stele am pus la-adăpost / și-un deget de
soare în cupe”(Belșug în departe), destinul potrivnic apărând și el
sub forma astrului lipsit de strălucire: „un vânt din patru colţuri
neprielnic / acestei pânze-n larg desfășurată, / un soare-opac
înmugurind vremelnic” (Din pragul frigului statornic).

LLuummiinnaa este recunoscută ca mmeeddiiaattoorr, element aflat
deopotrivă pe două niveluri de realitate, factor constitutiv al
universului, dăinuind și păstrând memoria a tot ce fiinţează
(„Adună-te-n lumină din pământ / adună-te din pulbere de stele:
/ am să te-aud râzând când bate vânt / și-am să te chem cu

șoapte și momele” (Rugă pentru un singur zâmbet). Iedera, trun-
chiul, rădăcina, melcul, moliciunea sunt semne ale teluricului
ce ancorează fiinţa de singurul nivel de existenţă care îi este fa-
miliar; neliniștea și presentimentul unei alte realităţi, teama,
sunt asociate celuilalt nivel: „De unde să-ncep despărţirea de
trup, / saltul mortal în lumină?”

Îndemnul Etei Boeriu: „Alege tu însuţi lumini pentru
clipă” (Seară de-o clipă) transmite ideea de a da timpului sub-
stanţă și ddee  aa  ssppoorrii  îînn  ffrruummuusseeţţee  rreeaalliittaatteeaa, de a lărgi hotarele
posibilului, fiindcă (poeţii o intuiesc iar oamenii de știinţă con-
firmă acest lucru): „Realitatea este plastică. Realitatea nu este
ceva în afara sau în interiorul nostru: ea este în același timp în
afara și în interiorul nostru. Noi suntem o parte a acestei Reali-
tăţi, care se schimbă în funcţie de gândurile noastre, de senti-
mentele şi de acţiunile noastre.”11Lumina este consubstanţială
fiinţei, îndepărtarea de ea echivalând cu o trădare a sinelui, de-
oarece omul însuși se poate defini ca fragmentare de substanţă

luminoasă, la fel ca fiinţele înaripate ori târâtoarele, fluturii,
șopârlele, cu toţii hrănindu-se deopotrivă din șuvoiul luminos
ca dintr-o nesecată sursă de viaţă. 

Cu o inventivitate inepuizabilă, multiple structuri me-
taforizante din lirica Etei Boeriu prezintă ccaalliittăăţţiillee  fflluuxxuulluuii  lluu--
mmiinnooss ce primește textură și sonoritate, lumina putând fi
percepută auditiv, prin zgomote ori triluri, iar vizual manifes-
tându-se cu aspecte ce indică stări de agregare neobișnuite,
fiind metalică, sticloasă, colţuroasă, cu zimţi, cioburi sau muchii,
translucidă ori dură ca stânca, în frumuseţea-i inumană cuprin-
zând, în același timp, zăpezile strălucitoare și florile efemere ori
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dăruindu-se tuturor fără limite, într-un gest de perpetuă sfâ-
șiere; sintagme inedite traduc viziunea auctorială și modalităţile
în care este transfigurată poetic lumina în creaţii cuprinse în vo-
lumul Din pragul frigului statornic: „străini luminii ce-am aprins
și nouă” (Rugă pentru înserare); „un bulgăr de lumină fărâmiţat
prin oase” (Epigraf), „reci de suc și umezi de lumină”(Arquà), „zi-
mţii de lumină” (Pompei), „cioburi de lumină”(O vârstă cu verigi),
„zgomotul luminii” (Geneză întreţinută), „și ninge lumina și
ninge” (Din vremea risipei), „ascult cum izbește amurgul / lumina
de pietre” (Faleză la Amalfi), „fluturi ce-au supt / până-n stră-
funduri lumina ” (Iubind sau poate iertând îndeajuns), „E necu-
leasă noaptea de lumini” (Miere de întuneric), „Câteodată / se
sfâșie-atâta lumină de sus / pentru singur orașul acesta” (Posi-
bila frângere-n două), „pe lespezi de piatră se zdruncină ziua / și
totuși mai suge lumină șopârla” (Cântec cetăţii lovită de toamnă),
„lumina ierbii, răsturnata / lumină către ceruri din pământ”(Un
foc mai mult), „o muchie de lumină”(A fi în legănare), „opace tri-
luri de lumini dezise / se frâng la malul de tăceri” (Chenar impus),
„zăpezile luminii înflorite / în largul zilei” (Jocul de-a prăbușirea),
„sub ochiul luminii lucios și rotund”, „pui de lumină” (Subochiul
luminii) etc.

Limpezimi asociate luminii și descrieri delicate, tușe de
culoare proaspătă – nu multe – se regăsesc în pasteluri precum
Pădure la Ravenna („Un verde vânt și mult deasupra pinii / ro-
tind încet pe talgere lumina / [...] și mult deasupra cer peste pă-
dure / imensă floare de lumină-albastră”). În Largo di Garda, de
asemenea un peisaj potopit de soare și golit de gânduri sum-
bre: „Din strânșii-n palmă sâmburi de migdală / rugoși și vechi
mă-ntorc pe căi rotunde / sub ploaia de lumină torenţială / a
ţărmului de lacrimă pe unde”, iar unele sintagme devin, prin fru-
museţe, singulare și frapante efigii ale unui loc: „Un deget de
mare în poala luminii” (Torcello).

Un adevărat bbootteezz  aall  lluummiinniiii, agent de purificare ce fa-
cilitează lepădarea de suferinţă, este prezent în versurile din O
tânără zi: „lacrima-nghite și ochiul smolit / întinde-l luminii să-l
spele cu apă”, iar într-un alt poem, Zi cu Marina Piccola, proxi-
mitatea luminii e valorizată la superlativ, fiind resimţită ca vi-
tală, fiinţa umană încercând să prelungească și să păstreze
rezerva solară printr-un gest de ocrotire: „Și mă gândeam: să-mi
fac un loc să-ncapă / ca-ntr-un container numai pentru mine /
luminile ce se desfac spre apă / și spuma albă –a buzelor ma-
rine, / un loc, o glugă de purtat în spate”.

Chiar și într-un pastel, elementele de peisaj reunite de
Eta Boeriu nu au atât funcţie descriptivă, cât de a edifica un por-
tret în palimpsest, pentru că e mai multă sugestie decât culoare,
centrul imaginii, cel care răsfrânge lumina, fiind vviittrraalliiuull: „O
nuntă de glicini peste absida / străpunsă prin vitralii de lumini
/ se-nfăptuia sub ochii noștri: roiuri / curgeau de flori, ciorchini
peste ciorchini” (Santa Maria in Cosmedin). În poezia Devenire,
eul poetic chiar se autodefinește în raport cu lumina, ipostaza
juvenilă fiind asociată strălucirii vitraliului, arderii, în timp ce în-
depărtarea temporală de această etapă transformă fiinţa
umană în cenușă cu miez de lumină: „O bucată / sclipind de vi-
traliu am fost sub ciorchinii / anilor tineri, o spuză roșcată, / un
nimb m-am făcut de cenușă luminii”. 

Vitraliul este un element decorativ dependent în sens
dublu de lumină: de sursa din interior, dar și de cea din afară, fi-
indcă intensitatea și strălucirea luminii exterioare variază în
funcţie de momentul și aspectul zilei. Doar sub razele lumi-
noase vitraliul are viaţă, se înseninează și strălucește ori se în-
negurează, dovedindu-și legătura cu obârșia strălucirii sale, în
combinaţia aceasta osmotică înfăptuindu-se o miraculoasă con-

lucrare, despre care vorbește artistul Silviu Oravitzan, referindu-
se la lecţia mozaicului bizantin (cu care vitraliul se înrudește
prin știinţa și arta reflectării luminii): „Dar ochiul care vede este
de data asta legat de interiorul tău și cadrele secvenţiale se su-
prapun cu nivelul tău mai profund sentimental, instinctual, și
se creează un anumit tip de vibraţie în care lumina te cuprinde
și lumina cuprinzându-te nu mai privești tu, te privește ea pe
tine!”12 Aici se află magia, miracolul situării în lumină, llooggooddnnaa
ddiinnttrree  lluummiinnaa  oorrggaanniiccăă,,  uummaannăă,,  șșii  cceeaa  eetteerrnnăă  aa  uunniivveerrssuulluuii: la
fel cum chiar și unele imperfecţiuni ale sticlei pot reprezenta un
avantaj (deoarece fascicolul extern se reflectă în ele în mod di-
ferit), și ffiiiinnţţaa  uummaannăă,,  îînn  ccaalliittaatteeaa  eeii  vviittrraalliiuu, primește și transfi-
gurează razele, modificându-le cu magnificul ei foc lăuntric.

Nu doar în sens propriu, ci în sens figurat și generali-
zant, lirica Etei Boeriu ar putea fi așezată sub semnul vitraliului,
așa cum este folosit acest termen de către Irina Petraș, scrii-
toarea utilizând noţiunea (prin raportare la modernitate), pen-
tru a defini creaţia ca transfigurare, demersul artistic încercând
să capteze ceea ce este fundamental: „Vitraliul are vechime, în-
ălţime, armonie, mister. El depinde de lumina de afară, dar nu
renunţă la luminile proprii şi la interpretarea intermediată a
lumii. Prin vitraliu, se încheagă paradoxul lui ca şi cum. Intero-
gată, căutată, lumea rămâne, ba, mai mult, e chiar conservată
ca poveste, mit, taină. Frânturi de esenţe se strecoară printre
cioburi şi propun simfonii”. 13

Reţelele de asociaţii afective din poeziile Etei Boeriu va-
lorizează lumina, chiar dacă fundalul pe care se proiectează sce-
nariul este constituit din materia informă și colcăitoare;
subiectul poetic găsește în sine capacitatea de a se ridica de-
asupra mâlului, reunind contrariile și tinzând spre zona spiritu-
lui: „și-mi fac din tot ce declină / fără sfârșit și fără-nceput, /
singură-mi fac puţină lumină” (Puţină lumină). 

Substanţa acvatică ori materia solidă căpătând atri-
bute solare, fluxul luminos captiv în carapacea trupului, lumina-
liant între niveluri diferite de existenţă, iubirea ca esenţă a
luminii, fiinţa umană devenită vitraliu, lumina ca memorie a
lumii, lumina ca trecere a hotarului spre lumea de dincolo sunt
doar câteva din variantele unui laitmotiv din lirica scriitoarei,
indicând o latură mai puţin vizibilă, stranie uneori, dar persis-
tentă și fascinantă prin manifestările ei. 

1Cornel Regman, Eta Boeriu, Ce vînăt crîng, în revista Tomis, nr. 3/ 1972, p. 189.
2Nicolae Balotă, despre Cerc și despre ţară, mesaje electronice inedite adresate lui
Ștefăniţă Regman, în revista Euphorion, anul XXV, nr. 11-12 / 2014, p. 5.
3Cornel Regman, op. cit., p. 190.
4Idem, Ultimul baladin: Eta Boeriu (Cuvânt rostit la sesiunea comemorativă or-
ganizată la Cluj în noiembrie 1994), în Cornel Regman, Dinspre Cercul Literar
spre Optzeciști, Ed. Cartea Românească, 1997, pp. 64-71.
5Ștefan Aug. Doinaș, Prefaţă (O mostră de lirism esenţial) la volumul La capătul
meu de înserare, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1985, p. 6.
6Ștefan Aug. Doinaș, op. cit, p. 20.
7Gheorghe Grigurcu, Arhaic dinspre modern, prefaţă la antologia Etei Boeriu,
Din pragul frigului statornic (1971-1984), selecţia și îngrijirea textului de dr. I. N.
Boeriu, Colecţia „Cercul Literar de la Sibiu”, Ed. Paralela 45, 1999, pp.21-22.
8Ștefan Aug. Doinaș,Viziune și sugestie la Eta Boeriu, în Lectura poeziei urmată
de Tragic și demonic, Ed. Cartea Românească, 1980, p.168.
9Jean-Yves Le Fevre, Moartea face parte din viaţă în Basarab Nicolescu (editor),
Moartea astăzi, Traducere din limba franceză de Mirabela Fătu, Ed. Curtea
Veche, București, 2008, p. 73.
10Idem, ibidem, p. 74.
11Basarab Nicolescu, Discurs de recepţie la conferirea titlului de Doctor Honoris
Causa al Universităţii „Lucian Blaga”, din Sibiu (13 aprilie 2016).
12Fragment din interviul care ne-a fost acordat de artistul Silviu Oravitzan
(Arad, 25 noiembrie 2015).
13Irina Petraș, Vitraliul și fereastra, în România literară, nr. 51-52 / 2015 (4 de-
cembrie 2015).
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Membrilor  „Cercului literar de la Sibiu” le revine  ma-
rele merit de a nu fi abdicat niciun moment de la principiile es-
tetice după care se construiește o operă literară de  valoare. Ei
au spus „nu” oricăror forme de „pășunism” care ameninţa teri-
toriul literaturii și au făcut aceasta în vremuri tulburi, adu-
cându-i astfel un omagiu maestrului lor Eugen Lovinescu.
Manifestul cerchiștilor mărturisește despre maturitatea și ho-
tărârea unei generaţii tinere de a crea durabil și de a continua
o tradiţie a valorilor spirituale românești. 

Poezia Etei Boeriu ne demonstrează că activitatea cer-
chiștilor a rămas un punct de reper în creaţia românească a se-
colului al XX-lea, prin ideile și estetica pe care le-au promovat.
Prin expresie și sensibilitate, lirica Etei Boeriu aparţine Cercului
literar sibian, chiar dacă debutul cu volumul intitulat Ce vânăt
crâng s-a produs târziu, abia în 1971.

Născută într-o familie de artiști, Margareta Caranica
(devenită Boeriu) era fiica unui profesor, fratele ei, Nicu, a fost
și el poet, iar unchiul, Pericle Capidan, pictor, astfel că sensibi-
litatea pentru literatură nu este întâmplătoare. Apropierea de
Cercul literar, aprofundarea operei blagiene de care s-a simţit
atrasă îi vor cultiva tinerei studente gustul pentru poezie și îi
vor netezi calea către modelarea stilului propriu. 

Frumoasă, inteligentă și discretă, Eta Boeriu rămâne
încă învăluită într-o aură de mister. A fost îndrăgostită de poe-
zia italiană pe care a transpus-o în limba română în impecabile
forme literare trădând o sensibilitate aparte și un simţ poetic
extrem de rafinat. 

Influenţe din partea poeziei lui Radu Stanca și Ștefan
Augustin Doinaș sunt vizibile în creaţiile de formulă baladică ale
Etei Boeriu. De pildă, În schimbul nostru, este o replică la Balada
schimbului în natură a lui Doinaș. Numai că, la poeta clujeană,
epicul pierde teren în favoarea „zguduitoarei analize a sinelui,”
după cum o numește Cornel Regman, în care răsfrângerea nă-
valnică a dionisiacului nu poate pune stavilă insidioasei ameni-
nţări thanatice:

Și tu-mi răspunzi cu stele și tăceri, / cu frunze, cu răcoare,
cu petale, /

într-un belșug sfios de mângâieri /pe trupul meu ca ier-
burile moale, / 

ca ierburile aplecat de vânt /pământului, și umezit de
bură /

golindu-i-se-n taină de cuvânt,/de lapte și lumini, când
gură-n gură / 

sorbim dintr-una-ntr-alta cu nesaţ, / în schimbul nostru
de plăceri umile/

esenţele, eu știind că numai zaţ /îmi va rămâne-n suflet
pentru zile.

Lipsa cuvântului și, deci, a puterii acestuia de a institui
realul, atrage după sine temerea celei care, atrasă de revărsarea
materialităţii fecunde, plină de seve, își simte sufletul secătuit,
captiv în „zaţ,” reziduu infertil  și derizoriu.

În Recunoașterea somnului, sonurile sunt mai mult bla-
giene, însă, creaţia ei baladescă se apropie mai mult de cea a
lui Radu Stanca. La toţi baladiștii Cercului literar, și aici o inclu-
dem și pe Eta Boeriu, identificăm un anume „curent subteran”
care le-a alimentat operele. Cornel Regman amintește de „apor-

tul culturii,” dar și de „infuzii ale locului și ale antropologicului.”1

Spre deosebire de baladele stanciene, în cele ale Etei
Boeriu, „anecdota” figurează doar ca pretext pentru „provoca-
rea stării lirice”, Căinţa constituie, după remarca lui Regman, „o
surprinzătoare artă poetică”:

O, câte-am strivit rătăcind cu folos / pentru văzul meu
lacom cuvinte, când ele, /ca mucuri aprinse stâlcite pe jos/
încă strigau de sub tălpile mele (...)
Dar mai ales câte, o, câte-am tăcut, /sperioasă ca iepurii,
lașă, / 
Lumina ferind, cu-n ultim sărut / pe ochii lor treji, gâ-
tuindu-le-n fașă.

Experienţa ei de traducătoare, cunoașterea și dragos-
tea ei pentru literatura renascentistă italiană nu rămân fără
ecou în elaborarea creaţiei sale poetice. În primele două vo-
lume, Ce vânăt crâng și Dezordine de umbre, lirica ei se definește
ca una a incantaţiilor, în ton ceremonial, de o coerenţă imagi-
nativă ce trădează originalitatea vocii ei poetice .

Influenţele din poezia italiană se resimt dacă urmărim
„tăietura armonioasă  a versurilor, cadenţa nuanţată”2 și lim-
pezimea expresiei.

Influenţe din literatura din care a tradus Divina Come-
die se resimt și în modul ceremonios în care poeta ne înfăţișează
ceremonialul iubirii, unde recunoștem, pe lângă irizările din ver-
surile lui Dante, o „disciplinare a discursului, sub forma dicoto-
miilor și simetriilor sentenţioase”3. 

Poezia Etei Boeriu oscilează între respirările preapli-
nului vieţii și melancolia trăită în faţa semnelor declinului.
Lauda materiei, cu greutatea sevelor ei, mustind de viaţă, este
contrabalansată de tristeţea presimţirii crepuscului, al des-
compunerii și al însingurării. Elanul vitalist și senzualismul tha-
natic coexistă în creaţia autoarei clujene.

În poezia Minimi Fiori, simetriile riguroase dezvăluie de-
opotrivă exultanţa în faţa vieţii și ale pulsiunilor ei vitale, dar și
irepresibila tristeţe adusă de iminenţa prăbușirii fiinţei în neant: 

Îmi număr bucuriile de-o parte; /pe fiecare-n alveola ei/
o-ngrop cu grije și-o păzesc de moarte, / cu zâmbete, cu lacăte și
chei/. (...) Un osuar m-așteaptă și-mi sărută /pulpanele din când în
când, ci eu, / la mijloc între bucurii și inimi / în cumpăna de ordine
trăiesc, / pulsând  îndatorată – acestor minimi / flori ce încă nu mă
părăsesc. 

Stările de beatitudine sunt calme, cum calme sunt și
durerile provocate de alunecarea a tot ce ţine de viaţă înspre
moarte. „Cumpăna de ordine”, starea de echilibru, deși precară,
este întrevăzută ca o timidă formă de salvare, de împăcare cu
destinul. 

Universul liric al Etei Boeriu este unul omogen, fără
stridenţe, în care intuim căutarea unui echilibru între cerebra-
litate și trăirea vitalistă. Abordând temele mari ale poeziei: iu-
birea, moartea, imposibilitatea rostirii, truda asupra cuvintelor,
poezia ei vădește profunzimi nebănuite. 

În Risipă de iubire (1976), Miere de întuneric (1980), la
care se adaugă postumele La capătul meu de înserare (1985) și
antologia poetică Din pragul frigului statornic, majoritatea crea-

Carmen Oprișor
Poezia Etei Boeriu - înapoi la clasicitate



ţiilor ne dezvăluie aspiraţia spre puritatea originară,  spre mo-
mentul de dianaintea oricărei suferinţe. 

În poezia Există un ceas, putem vorbi de o pledoarie
pentru revenirea la increat. Poeta trăiește impulsul de a opri de-
venirea, iar tema morţii se întreţese cu cea a risipirii:

Există un ceas către seară. / Un ceas pentru alţii, firește,/
când solzii desprinși de cuţite / cresc iară pe trupul de pește...

Pretutindeni ne întâmpină o tonalitate elegiacă în care
poeta evocă senzual elementarul, materia fecundă, expresia
păstrând acea solemnitate unică de ceremonial, iar  ornamen-
taţia barocă pune stăpânire pe întreg tabloul:

O zonă de faguri umbrită de galben/ și ambră topită cur-
gând printre iederi / 

În aur pecete punând destrămării / pe gura de aburii gurii
iubită /

o vreme cu margini fragile și nopţii, / polen scuturându-
se din florile noastre /

o dulce de pulberi fluidă răcoare / la însăși tulpina lumi-
nii fecundă -/

o zonă de aur friabilă pulpă / și dulce cucută în gurile
noastre /

Deschise-amintirii, o vreme cu margini / o margine-n sine
cu lacrimi trecută.

(O vreme cu margini)
Ca și în Minimi fiori, viaţa continuă să fie privită ca

unică, mare minune pe care poetă o cântă cu înfrigurată uimire.
Senzualismul este trasnfigurat, „șlefuit” parcă prin pulberea de
lumină. 

În poezia Ilario del caretto, neliniștea se convertește,
discret, în șoaptele celei care-și cântă însingurarea:

Mă-ntind pe lespezi ca o pată sură / și praful lor mă suge
fără urmă /

Simt sânge, trup și os printr-o frântură, / și numai piatră,
nopţi în șir, pe urmă.

Viaţa cu elanurile ei vitaliste se topesc în „vânătul”
amurgurilor, în sumbrul solitudinii și al apăsării ploilor autum-
nale. Poeta caută cu neliniște acel echilibru între speranţă și fră-
mântare, între plenitudine și risipire, între bucuria de a simţi
pulsul germinării și vacuitatea destrămărilor. 

Melancolia stingerii, a devitalizării materiei este în-
soţită de sentimentul vulnerabilităţii în faţa Marii treceri. Apro-
pierea de tonalitatea blagiană își află temei, mai cu seamă dacă
ne oprim asupra creaţiei Corola noastră cea din când în când:

E vreme și loc pentru Stix să-mi adun /să-mi număr din
timp mărunţișul...

Coborârea la nivelul „organicului obscur”, este de pă-
rere Cornel Regman, trădează și o devitalizare a elanurilor fii-
nţei: 

Sunt tremurul însuși din pielea de mânz / de zile și nopţi
nerăbdării /

Pe mâine gonindu-i-l marele prânz / și dulce festin între-
mării/

Acestor plăpânde neliniști de spus / spre ziuă cuprinse de
febră /

Când spaţiul iubirii se strânge redus / la ultima noastră
tenebră.

(Prânzul de mâine)
Modernitatea autoarei se relevă în modul în care per-

cepe apăsarea și cenușiul decorului urban. Mai mult, urâtul din
exterior are ecou asupra dispoziţiilor sufletești pe care poeta le
înregistrează cu minuţie, așa cum o face în Cărămida:

De trei ori, arso, nicio apă vie /prin pori cântându-ţi nu ţi-
a lins asprimea (...)

Restrânsă-n tine, praf sub roșii zgrunţuri / prin tine plimbi
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și coincizi uscată /
cu mine însămi împletind himere /dură, tenace, pură, con-

centrată.
Ion Negoiţescu susţine că se poate vorbi de un adevă-

rat „lirism al cruzimii” în poezia Etei Boeriu concretizat „într-un
inventar de metafore” însumând termeni care desemnează ma-
terii reziduale, scuturate de viaţă, uscate. Molozul, nisipul, ten-
cuiala, praful, scrumul sau rugina sunt menite a sugera
derizoriul pe care Bacovia, de pildă, îl evoca prin termeni ca
„noian de negru”, cenușiu, parcuri calcinate, ninsoare maculată,
trădând hipersensibilitatea dusă până la neurastenie a omului
modern. Poezia Era un loc se deschide cu înfăţișarea decorului
deprimant: 

Era un loc umil ca printre resturi / de vară și pubele răs-
turnate/ (...)

Era un loc umil ca printre resturi / de bucurii și ape cur-
gătoare, /

cu praf subţire-nfășurat pe glezne /mai gros și chiar mai
cald decât o lână /...

Ceea ce îi este specific Etei Boeriu este umanizarea
acestui tern peisaj, umanizare concretizată prin prezenţa cu-
plului de îndrăgostiţi care se mistuie încă în focul unei vechi iu-
biri:

...și cu noi doi ca două lungi șopârle /trecute, gudurându-
se la soare.

Ca o contrabalansare a imaginii secătuirii stau versu-
rile din Casiopera, poezie evocând tandru un spaţiu germinativ,
revigorant pentru fiinţa aflată în căutarea unui refugiu. Cufun-
darea în regnul fiinţelor plăpânde echivalează cu regăsirea bu-
curiei simple pe care o trăiește în faţa freamătului vieţii, dar și
a inspiraţiei însăși:

Îmi simt uneori o carne de struguri, / o apă compactă din
cheag de lumini /

acidă lăuntric și dulce spre muguri /(dar mugurii sunt încă
mult prea puţini), 

o carne în falduri purtată de val / prin ape verzui, mereu
incoloră ,/ 

fluidă o pulpă de regn vegetal / și mult în departe jivine-
lor soră...

Risipa de iubire este, și ea, o creaţie cu valoare de artă
poetică depănând cântecul de lebădă al celei care dăruiește și
se dăruiește până la propria risipire în moarte:

...simţeam atunci și-ncet cum se dilată /aceeași spaimă,
singura nespusă /

aceeași și mereu neadormita, / a treia noastră soră nesu-
pusă, /

și totuși eu, o, eu, nesăbuita, /mă sfâșiam în zilnica risipă/
de dragoste și nu puneam de-o parte, /o, nu puneam din

câte-am smuls în pripă/
o singură fâșie pentru moarte.
Volumele Miere de întuneric și La capătul meu de înse-

rare atestă maturizarea deplină a celei care și-a configurat un
univers poetic de o intensitate lirică proprie marilor autori.
Poeta meditează de această dată asupra rostului cuvintelor și a
trudei celui care le mânuiește. „Cuvintele sunt acum provocate
să-și depășească condiţia formală și să devină conţinut.”4

Sensibilitatea faţă de mediul urban, sentimentul în-
străinării, percepţia declinului și  modelarea cuvintelor sunt,
toate, teme ale scriitorilor moderni. Cuvintele din volumele
amintite, crede Ion Negoiţescu, se comportă ambivalent, sunt
când „făpturi delicate”, când „materie periculoasă, ca cioburi ce
sângerează buzele care le poartă nerostite.”

Poeta coboară pe treapta „infernală” pentru a putea
evoca absenţa din peisajul pe care criticul îl percepe ca pe o
„abundenţă de realitate”. (Peisaj cu inimi și ereţi) Este prefigu-
rată în chip original imaginea perechii alungate din paradis
peste care apasă, greu, materialitatea umbrei edenului pierdut. 

Viziunea din Rugă celei adormite o apropie pe Eta Boe-
riu de lirica erotică a „plutonicului” Eminescu, prin sensul nou cu
care poeta învestește simbolul luminii. Percepţia a ceea ce este
necorporal se face, totuși, prin materialitate:

învaţă-mă-n lumini să te-ntâlnesc / din ochi, de câte ori
cu ochiul veșted /

de beznă, mie însămi te cerșesc / și amintirii ce-mi zvâc-
nește-n creștet, / 

și tu întârzii-n mine să cobori / și din lumină să te faci
ţărână / 

și-a doua oară-n pieptul meu să mori....
Lumina este simbolul central al volumului Miere de în-

tuneric, în care inventarul lexical și dinamica trăirilor sufletești
ne indică faptul că poeta nu este străină de creaţia misticilor
Juan de la Cruz ori Clemens Brentano. Ion Negoiţescu intuiește
în prezenţa luminii „grele,” revărsată peste simţurile extaziate,
o aspiraţie a redobândirii paradisului originar, a stării de beati-
tudine primordială. 

Într-o altă artă poetică, Doamna și căţelul, ni se dezvă-
luie, sub o altă formă, precaritatea fiinţei care se simte captivă.
Tragicul este camuflat de aparentul joc în care se prefigurează
trecerea de la obiectele definitorii eleganţei feminine la cele
care denumesc condiţia de prizonierat: 

Băteam cu pasc mărunt și viguros.../ de bunăvoie consi-
mţit, fardată / 

cu verde de Paris pe buze, gros,  / și cu cinabru peste
pleoapa mată, / 

purtam botine roșii și manșon, / și o voaletă mov, un fel de
grilă / 

din moi zăbrele peste ochi, în ton / cu firea mea zglobie,
dar docilă, / 

drept care nu-ndrăzneam prea mult să zburd, / ci dimpo-
trivă acceptam supusă, / 

în pas cu viaţa, un destin absurd...
Ion Negoiţescu identifică aici o „policromie agresivă,”

autoarea servindu-se de mijloace picturale ca în tablourile a
unor Macke, Kirchner sau Münster. 

De la patosul vital care-i străbate versurile și până la
tristeţea de a purta cu sine un hybris ivit din neputinţa rostirii
sau din perpetua căutare a izbăvirii, poezia Etei Boeriu se înscrie
în rândul celor mai profunde creaţii din lirica românească a se-
colului al XX-lea.

1 Cornel Regman, Ultimul baladin: Eta Boeriu, în volumul Dinspre „Cercul lite-
rar” spre „Optzeciști”. București, Editura Cartea românească, 1997, p.67
2 Marin Bucur, Eta Boeriu, în volumul *** Literatura română contemporană,
volumul I. Poezia. Coordonator Marin Bucur. București, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1980, p. 403
3 Cornel Regman, Ultimul baladin: Eta Boeriu, în volumul Dinspre „Cercul lite-
rar” spre „Optzeciști”. București, Editura Cartea românească, 1997, p.66
4 Ion Negoiţescu, Scriitori contemporani. Ediţie îngrijită de Dan Damaschin.
Cluj, Editura „Dacia”, 1994, p.44
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Eta Boeriu (pe numele de fată Caranica Margareta, că-
sătorită cu profesorul italian prieten cu cerchiştii, Umberto
Cianciolo, iar mai tîrziu cu doctorul I.N.Boeriu) este menţionată
ca poetă de Negoiţescu într-o scrisoare din 1950: „Doamna Eta
Cianciolo scrie poezii nu lipsite de sensibilitate”, şi în 1953, ca
traducătoare din Dante în sumarul celui de-al doilea număr al
proiectului revistei Euphorion, rămas neîmplinit datorită insta-
lării regimului comunist. Devenind cadru universitar şi cercetă-
toare la Cluj, specializată în limba şi literatura italiană, Eta
Boeriu se afirmă prin publicarea traducerii integrale a DDeeccaammee--
rroonnuulluuii  lui Boccaccio în 1957, urmată între altele de DDiivviinnaa  CCoo--
mmeeddiiee de Dante (1965), CCaannţţoonniieerruull lui Petrarca (1974), RRiimmee  de
Michelangelo (1975), CCîînnttuurrii de Leopardi (1981) etc., care i-au
asigurat locul celei mai importante traducătoare din literatura
clasică italiană. Abia în 1963, odată cu dezgheţul ideologic care
punea capăt proletcultismului de inspiraţie sovietică, Eta Boeriu
a debutat ca poetă în revista Tribuna, iar primul ei volum de poe-
zie, CCee  vvîînnăătt  ccrrîînngg, a apărut  în 1971 la editura Dacia, fiind urmat
de DDeezzoorrddiinnee  ddee  uummbbrree (Dacia, 1973), RRiissiippăă  ddee  iiuubbiirree (Albatros,
1976), MMiieerree  ddee  îînnttuunneerriicc (Dacia, 1980) şi de antologia postumă
de autor LLaa  ccaappăăttuull  mmeeuu  ddee  îînnsseerraarree (Dacia, 1985), cuprinzînd o
selecţie făcută de dr. Boeriu din toate volumele şi un ciclu de
poezii inedite rămas în manuscris cu acest titlu premonitoriu. 

Opera de traducătoare a Etei Boeriu a lăsat însă în
umbră opera ei poetică. Constatînd această nedreptate, Ştefan
Aug Doinaş afirmă în prefaţa antologiei LLaa  ccaappăăttuull  mmeeuu  ddee  îînn--
sseerraarree, un adevăr ce n-ar trebui uitat, „acela că marii poeţi fac
marii traducători, nu invers”. Receptarea favorabilă a operei
poetice a venit din partea foştilor ei colegi cerchişti care, după
o interdicţie de două decenii a dreptului de semnătură, dobîn-
diseră autoritate critică în atmosfera de relativă liberalizare cul-
turală de la mijlocul anilor ’60. Articolele publicate în reviste sau
în cărţi de Doinaş, Negoiţescu şi Cornel Regman despre poezia
Etei Boeriu n-au însemnat doar un gest cavaleresc faţă de o
doamnă a Cercului Literar, ci recunoaşterea valorii operei sale.
Intervenţiile lor critice încercau să împrăştie prejudecăţile criti-
cii de întîmpinare a vremii, pentru care Eta Boeriu reprezintă un
exemplu de epigon al poeţilor marcanţi ai Cercului Literar, Radu
Stanca şi Ştefan Aug. Doinaş, afirmaţi ca baladişti în revista edi-
tată în 1945, ori un ecou în gamă minoră a experienţei sale de
traducătoare din marea poezie clasică italiană.

Ştefan Aug. Doinaş şi-a formulat judecăţile de valoare,
înainte de prefaţa la antologia LLaa  ccaappăăttuull  mmeeuu  ddee  îînnsseerraarree, într-
un comentariu critic pe marginea primelor trei volume ale poe-
tei, cu titlul VViizziiuunnee  şşii  ssuuggeessttiiee  llaa  EEttaa  BBooeerriiuu în cartea sa LLeeccttuurraa
ppooeezziieeii (1980), apreciind autenticitatea trăirii şi originalitatea
rostirii, însoţite de ştiinţa de-a scrie poezie dobîndită din expe-
rienţa de traducătoare a lui Dante în folosul „unei substanţe
poetice proprii”. Doinaş scoate în evidenţă caracterul de confe-
siune al acestei poezii, în aparenţă „tipic feminină prin ezitarea
felină a spunerii”, dar care în realitate divulgă „o violenţă virilă
a trăirii”. Aprecierile critice din acest articol sunt reluate de Doi-
naş în prefaţa antologiei de autor, intitulată OO  mmoossttrrăă  ddee  lliirriissmm
eesseennţţiiaall, decelînd în opera poetică încheiată a Etei Boeriu patru
mari componente: un fel de „prund larvar de vitalitate”, o teh-
nică de frazare ce dezvăluie „comportamentul unui psihism fun-
damental dilematic”, obsesiile tematice dominante, erotică şi
thanatică, aflate în permanentă simbioză, şi „treptata limpezire

şi apolinizare a unui eu liric dionisiac”. Autorul remarcă pe bună
dreptate că nota personală a acestei poezii nu se impune prin
lectura izolată a textelor, ci prin lectura ei integrală ce dezvă-
luie „un lirism greu de propriile-i tîlcuri”, într-un discurs foarte
omogen stilistic, în care imaginile/ metaforele rafinate prin lo-
godna dintre logos şi melos „au concreteţe carnală”, construind
o  viziune originală a lumii ce iradiază multiple sugestii. Exege-
tul nu ezită însă să indice capodoperele prin abordarea lor ana-
litică, disecînd mostrele de lirism într-un perspicace exerciţiu de
hermeneutică, aşa cum procedează cu poezia OO  vvîîrrssttăă  ccuu  vveerriiggii,
reprezentativă – consideră Doinaş – „pentru întreaga lirică a Etei
Boeriu”, din care reproduc secvenţa finală:

„şi-atunci mai bine noapte
cu urme lungi de zi neauzite
şi boabe mari pleznind de întuneric
deasupra noastră asurziţi de ele
cît timp puţin ciorchinii supţi de pulpe
nu cad de peste noi să ne cerşească
restituirea ultimei speranţe,
şi-atunci luptînd să umplem coji zbîrcite
din care-am supt cu plisc avid nectare,
noi sîngerînd ca să hrănim ciorchinii,
noi în bucăţi muşcînd unul din altul,
noi neputînd,
şi-atunci mai bine noapte”.

Doinaş îşi încheie substanţialul studiu exprimîndu-şi convinge-
rea că Eta Boeriu este „o mare voce a poeziei noastre”.

Prima intervenţie critică în privinţa caracterului femi-
nin al poeziei Etei Boeriu îi aparţine lui Ion Negoiţescu în arti-
colul EEttaa  BBooeerriiuu  şşii  mmiittoollooggiiaa  lliirriissmmuulluuii, inclus în volumul AAnnaalliizzee
şşii  ssiinntteezzee (1976), afirmînd în stilul său sclipitor şi paradoxal că
„poemele sunt matriarhale fără a fi feminine”, fapt pentru care
o consideră poet şi nu poetă. Criticul descoperă „un veritabil li-
rism al cruzimii” în sonoritatea gravă şi metaforele întunecate
izvorîte dintr-o melancolie virilă dominantă în primele două vo-
lume de versuri. Scriind apoi despre volumul MMiieerree  ddee  îînnttuunneerriicc,
cuprins în cartea postumă SSccrriiiittoorrii  ccoonntteemmppoorraannii (1996), Ne-
goiţescu identifică o „poezie pasionată”, „de rezonanţă mistică”
provenită dintr-un „prea plin sensibil” şi „abundenţă de reali-
tate”, care o apropie pe Eta Boeriu de poeţii mistici Juan de la
Cruz şi Clemens Brentano, ceea ce poate fi doar speculaţie dacă
nu ar demonstra-o comentariul critic la RRuuggăă  cceelleeii  aaddoorrmmiittee, din
care reţin aceste elocvente versuri:

„şi tu întîrzii-n mine să cobori
şi din lumină să te faci ţărînă
şi-a doua oară-n pieptul meu să mori
doar ca să pot, abia-ntinzînd o mînă
să te cuprind, tu nu mă laşi s-ating
cu noaptea mea azurul şi lumina,
şi ca să-mi stîmpăr dorul să-mi preling
din lacrimi pe zăpada ta rugina,

învaţă-mă pe mine, încă lut
deprins cu întunericul şi tina,
că nu pot gura-altminteri să-ţi sărut,
decît cu ochii sărutînd lumina”.

Analizînd alte poeme erotice, criticul constată „un sunet dan-
tesc” şi „viziunile senzual angelice ale acelui Eminescu plutonic”,
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descoperit de el în studiul PPooeezziiaa  lluuii  EEmmiinneessccuu.
Alt exerciţiu critic al lui Negoiţescu, inclus tot în SSccrriiii--

ttoorrii  ccoonntteemmppoorraannii, se desfăşoară pe ciclul de postume LLaa  ccaappăă--
ttuull  mmeeuu  ddee  îînnsseerraarree, în care remarcă „un patos vital
extraordinar”, analizat în trei poeme: AAuuttooppoorrttrreett  ccuu  ccoolliivviiee,
DDooaammnnaa  ccuu  ccăăţţeelluull şi AAppuudd  MMaanneett. Negoiţescu constată că în
aceste poeme autoarea abandonează experienţa identificării
mistice cu diferite figuri mitologice din volumele anterioare, în
favoarea identificării cu personaje şi scene din literatură sau
pictură, conform unui mimesis inversat după o logică modernă,
în care nu arta imită viaţa, ci viaţa arta. Criticul apreciază în co-
mentariul la AAuuttooppoorrttrreett  ccuu  ccoolliivviiee:

„O mînă trasă în mănuşe,
un zîmbet palid tras pe faţă
şi ca o gheară, în dantele sure,
la piept – o floare.
Pene smulse
plutesc înzăpezind fundalul,

şi gura-ncinsă în ninsoare
o pată e, mustind de sînge.
Restul trăieşte aşteptînd. În poală
cealaltă mînă despuiată
adăposteşte-o colivie.
De după gratii, în aceleaşi
surii dantele-un bust şăgalnic
susţine-un cap cu ochi de sticlă,
sau poate scoşi, şi nu zadarnic
ca să se-avînte din gîtlej un cîntec.

Şi iată cîntecul deşiră
această foaie de hîrtie
pentru auzul nimănui. Întoarce,
şi pentru văz, cu faţa la perete
acest stînjenitor şi dublu
autoportret cu colivie”,

nu numai schimbarea concepţiei despre poezie, ci şi moderni-
zarea discursului în contemplarea portretului pe care i l-a făcut
poetei în tinereţe un pictor, transpunînd ori, am putea spune,
chiar traducînd în limbaj şi-n vers liber viziunea expresionistă
conturată din linii şi culori în tablou. Ion Negoiţescu încheie lec-
tura antologiei LLaa  ccaappăăttuull  mmeeuu  ddee  îînnsseerraarree, consecvent opiniei
din primul său articol, cu convingerea că Eta Boeriu este „un
mare poet”.

O judecată critică întîrziată dar binevenită cu prilejul
comemorării în 1994 a unui deceniu de la moartea poetei, este
formulată de Cornel Regman în articolul UUllttiimmuull  bbaallaaddiinn::  EEttaa
BBooeerriiuu, publicat în volumul DDiinnsspprree  „„CCeerrccuull  LLiitteerraarr””  sspprree  „„OOpptt--
zzeecciişşttii”” (1997). Regman o alătură pe Eta Boeriu celor trei bala-
dişti: Radu Stanca, Ştefan Aug. Doinaş şi Ioanichie Olteanu,
ştiind foarte bine că aceştia au scris balade doar în perioada
propriu-zis cerchistă, în vreme ce poeta şi-a manifestat mai tîr-
ziu vocaţia într-o formulă personală prin care continuă creator
şi nu epigonic programul estetic al Cercului, liricizînd total struc-
tura baladei ce devine confesiune. Făcînd un scurt inventar al
elementelor baladeşti, criticul observă că Eta Boeriu se apropie
mai mult de Radu Stanca, baladistul şi teoreticianul din mani-
festul RReessuurreeccţţiiaa  bbaallaaddeeii, prin aspectul ceremonios galant sau
bufon al poeziei sale, decît de Doinaş, care şi-a lăsat amprenta
asupra „proiecţiilor somptuos mitice”. Şi totuşi, asemănările i
se par criticului mai puţin pregnante decît diferenţele de viziune
şi stil, încît se întreabă: „Unde e baladescul, unde lamentaţia ba-
ladei?”. Sceptic şi polemic, Regman răspunde chiar el prejude-
căţilor nedepăşite nici azi de alţi critici, că baladescul acestei

poezii nu este decît „un punct de pornire, un acord, dar este
exact ce şi cît trebuie pentru a înălţa versurile meliflue şi su-
gestive în sfera meditaţiei grav-evocatoare ce corespunde atît
de intim alcătuirii sufleteşti a poetei”.

Aşadar, cerchiştii şi-o revendică pe Eta Boeriu nu pen-
tru a situa în descendenţa lor, ci tocmai pentru a-i recunoaşte
originalitatea. Eta Boeriu şi-a asumat ea însăşi în tinereţe pro-
gramul Cercului Literar şi prietenia de-o viaţă cu cerchiştii, pen-
tru idealurile estetice şi orizonturile culturale comune pe care,
urmîndu-le fiecare pe drumul propriu, aceştia au scris un capi-
tol din istoria literaturii române în cea mai glorioasă direcţie a
ei, cu deschidere spre universalitate, marcată de Junimea şi Sbu-
rătorul. 

Închei aceste spicuiri asupra receptării critice a unei
opere poetice încă foarte puţin citite şi comentate , alăturîndu-
mă convingerii cerchiştilor că Eta Boeriu este nu numai o mare
traducătoare ci şi o poetă de valoare, şi reproducînd fără co-
mentariu critic ultimul poem din ciclul LLaa  ccaappăăttuull  mmeeuu  ddee  îînnssee--
rraarree, intitulat RReeccuunnooaaşştteerreeaa  ssoommnnuulluuii:

„Acesta poate – un drumeag netrebnic
de blonde păpădii sau poate
spinarea-aceasta de mesteacăn
atît de tînăr şi adus de spate
sau mai departe macii, stropi de sînge
din norii înjunghiaţi de-amurg, petale
pentru veşmîntul purpuriu de îngeri
sau îngerii ei înşişi dînd tîrcoale –
sau poate limpezite-n albăstreală
chiar casele, aceste case grave,
cu ochii-nchişi, mereu tot mai mărunte
pierind la orizont ca nişte nave
sau cuibul berzelor, uriaşă
pernă de beznă şi de paie
în care îmi cufund adînc obrazul
ciupit de spaime, ca-ntr-o baie
de cald şi bine sau, mult mai aproape,
umbra lăsată-n asfinţit de Domnul
cu trupul lui, şi-n care-ncap întreagă,

acesta poate, în sfîrşit, e somnul”,
care sintetizează, ca filmul vieţii derulat înaintea trecerii în eter-
nitate, elementele definitorii ale originalităţii sale creatoare.
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Ioan Radu Văcărescu

Într-o scrisoare adresată prietenului său Negoiţescu,
datată 13 ianuarie 1943 (ca atare, neinclusă în „romanul epis-
tolar” publicat de criticul cerchist în 1978, corespondenţa „ro-
manului” fiind cuprinsă între 1945, an în care Negoiţescu
părăsește Sibiul pentru Cluj, și 1961), Radu Stanca se referă la o
călătorie a sa la București, unde, condus de Ioana Postelnicu, l-
a vizitat pe Lovinescu, criticul atât de mult admirat de tinerii
cerchiști sibieni, cel căruia i s-au și adresat prin faimosul „ma-
nifest”, în același an, în luna lui mai. Iată ce scrie Stanca: „În
schimb – lucru care te va interesa probabil – am fost la Lovi-
nescu împreună cu Ioana Postelnicu, la care am vorbit foarte
mult despre tine.” De altfel, Ioana Postelnicu reprezenta singura
prietenie literară solidă și constantă pe care tinerii sibieni o
aveau la București, prin scriitoarea originară din Sibiu reali-
zându-se, în acei ani, legătura lor directă cu Eugen Lovinescu.
De altfel, Radu Stanca și Ioana Postelnicu erau cunoștinţe vechi.
Iată ce-i mărturisește scriitoarea Monicăi Lazăr (soţie a cerchis-
tului Eugen Todoran și îngrijitoarea singurei ediţii de poezii com-
plete Radu Stanca, apărute la „Dacia” în 1980), mărturisiri
apărute apoi și într-un articol din „România Literară”: „L-am cu-
noscut pe R. Stanca din cea mai fragedă copilărie. Păstrez o fo-
tografie făcută prin anul 1926, în parcul staţiunii balneare Ocna
Sibiului. Un grup de liceeni și studenţi înșiraţi în jurul unei bănci.
Între ei, fraţii mai mari ai lui Radu, Horia și Doina. Alături, eu în-
sămi, liceană. Îmi amintesc că atunci când fotograful ne-a cerut
să stăm nemișcaţi, a năvălit între noi un băieţaș îmbufnat care
a tulburat clipa. Voia să fie fotografiat și el împreună cu „cei
mari”. Să tot fi avut vreo șase-șapte ani. Un fel de omuleţ grav,
cu o privire serioasă, o frunte proeminentă, un cap mare, tuns
chilug. S-a așezat pe bancă între noi și fotograful i-a eternizat
privirea mânioasă, cămășuţa cadrilată și picioarele care n-atin-
geau pământul”. În acea perioadă, familiile celor doi scriitori de
mai târziu, vara, fracventau asiduu cea mai cunoscută staţiune
balneară a Transilvaniei (mama scriitoarei, Eva Banu, se trăgea
din Ocna Sibiului), familia Stanca venind de la Cluj, unde se mu-
tase în 1922, din Sebeș, locul de naștere al lui Radu, iar familia
Banu (numele real al Ioanei Postelnicu este Eugenia Banu) de la
Sibiu, unde se mutase în 1911, venind de la Poiana Sibiului, fai-
mosul sat de oieri mărgineni. Și, rememorând anii 1940 – 43,
Ioana Postelnicu îl descrie astfel pe Radu Stanca: „băieţașul de-
venise un tânăr înalt și subţire ca un plop, cu o privire sfios-
gravă ce ţâșnea de sub o frunte înaltă, având un zâmbet ușor
sceptic rotit neprevăzut în colţul gurii. Glasul răsuna discret, cu
o tonalitate aburită”. În acea perioadă Ioana Postelnicu își vizita
deseori familia și orașul natal, venind de la București, unde se
măritase cu inginerul Felix Popp (dedicaţia lui Lovinescu pe vo-
lumul său de „Memorii, 1916 – 1930”, apărut în 1937, oferit scrii-
toarei din Ardeal, este, arătându-ne un critic devenit dintr-odată
poet, „Doamnei Eugenia Popp, această galerie de oglinzi, ce s-au
aburit brusc”, pentru ca, doi ani mai târziu, Lovinescu să-i de-
dice „Istoria literaturii române contemporane” astfel celei pe
care el însuși o rebotezase, odată cu debutul acesteia, repre-
zentat de romanul „Bogdana”: „Doamnei Ioana Postelnicu, în
pragul intrării sale în literatură cu Bogdana, omagiul Cerberului
îmblânzit și mulţămit”, 10 martie 1939); tânăra scriitoare, după
cum se vede nu doar susţinută ci și admirată de Lovinescu (zice-
se că acesta își comandase, pe atunci,  chiar un rând de haine
noi!) mergea la Sibiu destul de des, sau în împrejurimi (moartea

lui Lovinescu, în 1943, o găsește la Sîmbăta, de unde pleacă ur-
gent la București, via Sibiu) unde a legat o trainică prietenie cu
tinerii literaţi ajunși aici odată cu Universitatea clujeană aflată
în refugiu, mai ales cu Radu Stanca și cu prietenul nedespărţit
al acestuia, Ion Negoiţescu. Viitorii cerchiști erau, la acea vreme,
niște tineri iluștri necunoscuţi, în vreme ce Ioana Postelnicu
fracventa cenaclul „Sburătorul”, se afla, desigur, în graţiile lui
Lovinescu, îi apăruse romanul „Bogdana”, în 1939, bine primit
de critică, apoi, în 1943, cu puţin înainte de moartea „Cerberu-
lui”, romanul „Beznă”, distins cu Premiul Academiei, era secre-
tar literar al Teatrului Naţional, se afla în miezul mișcării literare
de la București, dinspre Câmpineanu 4, desigur. Iar în lungile
plimbări prin Sibiul unde revenea constant, oraș al copilăriei pe
care scriitoarea îl redescoperea prin Nego și Radu Stanca, Ioana
Postelnicu îi ţinea la curent cu tot ce era nou la București: „Nă-
zuiau să-l cunoască pe Maestru, visau clipa când aveau să pă-
trundă și ei în casa lui primitoare, în atmosfera sburătoristă, să
citească din ceea ce purtau prin buzunare ca și în cap. Cloco-
teau de idei, de planuri, de entuziasm”. Și: „Mă luau de la gară,
nesăturaţi să afle vești, dornici să-mi comunice ce au mai scris,
iar eu să comunic mai departe Maestrului, pe care, în sfârșit, l-
au cunoscut. Acesta le-a deschis larg ușa casei și le-a apreciat
clocotul și talentul, i-a înfiat, devenind apoi cea mai tânără ge-
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neraţie sburătoristă”. Sunt aici câteva aspecte mai puţin cunos-
cute, iată, privitoare la nașterea ideologiei și statulului intelec-
tual al Cercului Literar, la influenţa capitală a
lovinescianismului, la faptul că privirile celor doi corifei cerchiști
erau cu osebire îndreptate către campionul autonomiei esteti-
cului și al sincronismului, aflat, din păcate, la acea vreme, în ul-
timii săi ani de viaţă. La care se adaugă orașul, Sibiul, și acesta
capital, prin numeroase aspecte, în privinţa nașterii și creșterii
legendarului grup al cerchiștilor. Iată ce mai scrie în acest sens
Ioana Postelnicu: „Porneam prin burgul străvechi, prin ulicioa-
rele întunecoase, coboram trepte tocite de pași, ne strecuram
pe sub bolţi. Radu avea ceva fantast în el. Părea că atmosfera
tainică a nopţii, zidurile de piatră, arcurile în ruină îl pres-
chimbă, îl mută în alt ev. Devenea volubil, fantezia înșira povești
neobișnuite. Străbăteam piaţa largă, dominată de statuia lui
Teutsch și de catedrala gotică și ajungeam la o terasă ascunsă,
nebănuită, spânzurată deasupra „Orașului de Jos”, adormit.
Acoperișurile ascuţite ale caselor, prăvălite în adâncul nopţii, lu-
minate de o lună neverosimilă, ţâșneau lucitoare, ca niște
uriașe paloșe înșirate unele după altele. Ceva fâlfâia în văzduh,
misterios, fantast. Radu deschidea larg braţele, ca niște aripi de
vultur uriaș și începea să recite versuri: Sunt cel mai frumos din
orașul acesta” [...] Tăia larg văzduhul cu mîna... Îi lipsea o mantie,
pe care să o fâlfâie în văzduh. Unde ne aflam? În plin ev mediu?
Undeva în lumea lui Goethe... Oare Mefisto se afla în spatele
nostru? Într-o asemenea împrejurare le-am comunicat că E. Lo-
vinescu se afla bolnav. Au fost cutremuraţi...” E un moment im-
portant acesta, în cazul conceperii și publicării „Scrisorii” către
Lovinescu („Manifestul Cercului Literar”, apărut în 13 mai 1943
în ziarul „Viaţa”), iarăși mai puţin cunoscut azi. Iată mărturisi-
rea Ioanei Postelnicu: „Sub emoţia aflării unei vești atât de tri-
ste, Negoiţescu, după îndelungi discuţii cu Radu Stanca, a
conceput textul unui manifest pe care tinerii scriitori de la Cerc
și l-au însușit, l-au semnat și l-au trimis unui ziar din capitală.
Prin acest manifest, tinerii de la Sibiu făceau o mărturisire pu-
blică, revoluţionară și plină de curaj faţă de arta lipsită de opre-
liști rasiale, faţă de curentul ce era promovat de Sburătorul.” Cu
acest prilej, și bolnav fiind (mai mult, presimţindu-și sfârșitul),
Eugen Lovinescu a fost extrem de impresionat, de emoţionat,
de „manifest”, declarându-i Ioanei Postelnicu, în acele ultime
momente ale sale: „Acum știu că flacăra va fi dusă mai departe
de acești tineri”. De altfel, Lovinescu a și atașat „Manifestul” ul-
timei lui cărţi, „Maiorescu și posteritatea lui critică”, apărută
postum: a existat și un comentariu al criticului la luarea de po-
ziţie a cerchiștilor, dar volumul a apărut fără acesta, nu se știe
din ce motive, sau poate că rândurile acestea s-au pierdut (sau
poate e vorba de același text, „Răspunsul lui E. Lovinescu” la
„Manifest”, apărut două săptămâni mai târziu, tot în „Viaţa”). 

Un alt moment important în privinţa legăturilor dintre
Ioana Postelnicu și tinerii de la Sibiu este acela al apariţiei, în
1945, al Revistei Cercului Literar. Dacă lui E. Lovinescu îi apare
postum, în numărul 2, din februarie 1945, un fragment din ro-
manul inedit „Mălurenii”, cu titlul „Gâzuca”, Ioana Postelnicu
publică în numărul 3, din martie, proza „Două vieţi”, în același
stil de literatură promovată la „Sburătorul” și pe urmele succe-
selor cu „Bogdana” și „Beznă”, foarte bine caracterizate critic de
un Pompiliu Constantinescu: „Îzbândă a scriitoarei și a roma-
nului nostru feminin, preocupat de revelatoare îndrăzneli de
psihologie analitică.” Tot cam pe atunci, prin 1945, după „des-
părţirea de Sibiu” a cerchiștilor, doar Radu Stanca mai rămânind
în orașul fantasmelor și iluziilor sale, autorul lui „Corydon” și-ar
fi dorit inclusiv o plecare la București, ca regizor, Ioana Postel-
nicu făcând în acest sens numeroase demersuri la Direcţia tea-
trelor (scriitoarea fiind încă secretar la Teatrul Naţional și
iniţiatoare, acasă la ea, timp de doi ani, între 1945 și 1947, a unui
„Sburător” fără prea mari șanse de reușite literare, în lipsa
Maestrului dispărut, dar și într-o vreme dată peste cap). Până la
urmă, Radu Stanca n-a mai plecat nicăieri, ci, eroic, a creat tea-

trul sibian, de la un simplu teatru de amatori, la Teatrul care
acum îi poartă numele. În această perioadă Ioana Postelnicu,
aflată și ea, ca o întreagă epocă, sub vremi, a mai mers la Sibiu
de câteva ori, unde a și citit din proza sa, în cenaclurile care în-
cercau, cu sau fără Radu Stanca, să refacă, fără nici o șansă însă,
atmosfera Cercului. În acei ani Ioana Postelnicu i-a descoperit
lui Radu Stanca și talentul de dramaturg, astfel încât piesa
„Dona Juana”, în manuscris, primește Premiul E. Lovinescu, din
partea Asociaţiei „Prietenii lui E. Lovinescu”, juriul fiind format
din Șerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Eugen Jebeleanu, Felix
Aderca și Ioana Postelnicu (ceilalţi laureaţi ai anului de graţie
1947 fiind Horia Lovinescu, pentru un eseu despre Rimbaud (?!)
și Ada Orleanu pentru nuvelă. 

După război și-n noile condiţii sociale și literare, legă-
turile dintre Ioana Postelnicu și cerchiști au fost sporadice, dar
prietenia a rămas, ca și admiraţia pentru literatura fiecăruia
dintre aceștia. Deși, Ioana Postelnicu a apucat, surpriză, pe un
cu totul alt drum faţă de literatura „sburătoristă” ai anilor de în-
ceput. Ea este cunoscută mai ales pentru trilogia/ ciclul Vlașini-
lor: „Plecarea Vlașinilor” (1964), „Întoarcerea Vlașinilor” (1979,
Premiul Academiei Române) și „Urmașii Vlașinilor” (1999), epo-
pee de secol XVIII a românilor din Poiana Sibiului, scriitoarea re-
descoperindu-și cu acest prilej satul natal (unde s-a născut în
1910), și străbunii păstori asupriţi de regimul habsburgic, cu aju-
torul consătenilor ei și, mai ales, cu ajutorul tatălui, Constantin
Banu. În toată această perioadă a trăit la București, dar a reve-
nit în dese rânduri în locurile natale. A mai scris cărţi pentru
copii („Milena și Crina povestesc”), romane („Frank and Smith
Company”, „Remember”), scrieri memorialistice („Roată gân-
dului, roată pământului”, „Seva din adâncuri”), nuvele („Eternele
iubiri”). În 1998, s-a mutat la Bacău, aproape de fiica sa Milena,
actriţă la teatrul din oraș, unde a și murit, în 2004, la 94 de ani,
rămasă în memoria multora ca „doamna literaturii romîne”.  În-
ainte a a părăsi Bucureștiul, Ioana Postelnicu a donat Bibliote-
cii Astra din Sibiu un portret al ei, realizat de Magdalena
Rădulescu în 1946, mai multe obiecte vechi, mai ales mobilier și
ceramică, precum și peste 600 de volume din biblioteca perso-
nală, lucruri care azi constituie „Fondul documentar Ioana Pos-
telnicu”, aflat în patrimoniul Cabinetelor documentare ale
Bibliotecii. Iar de curând a apărut, în acest cadru al Astrei, un
foarte frumos volum special, datorat lui Radu Irimie, „Fondul
documentar Ioana Postelnicu”, ce cuprinde autografe și dedi-
caţii din fondul Ioana Postelnicu. Dintre acestea, mai spicuim
câteva astfel de dedicaţii legate de cerchiști: „Doamnei Ioana
Postelnicu cu toată admiraţia” (Nicolae Balotă, pe foaia de titlu
a volumului „Labirint-eseuri critice”); „Ioanei Postelnicu cu toţi
cei peste douăzeci de ani de prietenie” (Horia Stanca, fratele mai
mare al lui Radu Stanca, pe volumul rar „Poziţii actuale în cul-
tura românească” din 1947); „Ioanei Postelnicu, perenei amice,
cu aceeași dragoste prin creaţie” (I. Negoiţescu, „Însemnări cri-
tice”); „Ioanei Postelnicu, care, în afară de simpatie, a acordat
familiei noastre creditul unui talent pe care Radu îl confirmă pe
deplin”, Horia Stanca, pe foaia de titlu a volumului „Versuri” de
Radu Stanca, 1966). 

Cred că e bine ca să închei aceste rânduri privitoare la
o scriitoare care ar merita azi mai multă atenţie, mai ales prin
republicarea cărţilor ei de început și a trilogiei păstorești, prin ci-
tarea câtorva rânduri dintr-un text târziu, inedit la vremea lui,
adică prin 2008, intitulat „Osana!”, pe care l-am antologat în vo-
lumul dedicat prozatorilor sibieni („Eternităţi de o clipă”, 2009):
„Până în dimineaţa asta zăceam într-o beznă şi iată acum fiinţa
mea a înflorit. Fără o carte pe care să o citesc, fără o unealtă cu
care să scriu, fără ecou, fără perspectivă, fără nădejdi, fără acea
lumină a harului care apare în sufletul meu la răstimpuri, când
îmi vine să chiui de fericire şi spulberă apăsătoarele şi inevita-
bilele capcane… Oh! Ce frumos ai clădit totul… Cu suişuri, cu co-
borâşuri… ca să ieşim până la urmă la lumină şi să strigăm
Osana întru cel de sus.”
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Am aflat cu tristeţe vestea încetării din viaţă a doamnei
prof. univ. dr. VViioorriiccaa  GGuuyy  MMaarriiccaa, ilustră personalitate a istoriei
artelor din România. Universitarii, artiştii şi istoricii de artă clu-
jeni, dar şi cei din alte mari centre culturale ale ţării sunt în
doliu. Îndoliaţi sunt şi istoricii de artă şi artiştii sibieni care au
cunoscut-o, sau i-au citit lucrările.

După momentul de reculegere, să încercăm, ca sibieni,
să evocăm personalitatea doamnei Viorica Guy Marica: 

Numele dânsei se leagă de Sibiu prin mai multe îm-
prejurări şi personaje din anturajul ei, din diferite momente ale
vieţii sale. Ca istoric de artă şi profesor cunoştea foarte bine co-
lecţiile Muzeului Brukenthal (teza sa de doctorat fiind consa-
crată unui artist sibian), iar la Sibiu sunt mulţi foşti studenţi ai
ei, deveniţi ulterior profesori, muzeografi, cercetători şi istorici
de artă.

Dar se ştie mai puţin faptul că Viorica Marica a fost stu-
dentă la Sibiu şi a făcut parte dintre membri grupării cunoscute
sub numele de: Cercul Literar de la Sibiu. Însă când se abor-
dează problematica Cercului, se discută şi se scrie numai despre
oamenii de litere care au format atunci grupul de tineri strânşi
în jurul lui Lucian Blaga şi care apoi au aderat la „scrisoarea-pro-
gram” (1943), redactată de Ion Negoiţescu şi trimisă lui Eugen
Lovinescu. Din păcate, unii dintre membrii fondatori ai Cercului
care totuşi au activat în rândurile lui, sunt uitaţi şi parcă excluşi
azi din această mişcare cultural-literară sibiană şi clujeană, fiind
rar sau deloc pomeniţi în legătură cu Cercul. Este şi cazul doam-
nei Viorica Guy Marica, cea care mărturisea că a avut relaţii
foarte apropiate cu Radu Stanca şi declara mai târziu: „Nu mi-
ar fi displăcut, desigur, să fiu şi muză, dar nu-mi pot aroga o par-
titură de care am fost văduvită.”

Accentul fiind pus în mod firesc pe realizările literare
ale membrilor Cercului, pe aspectele înnoitoare ale programu-
lui lor, iar doamna Marica neafirmându-se în literatură nici în
anii ’40, nici ulterior, menţionarea dânsei trebuie probabil adău-
gată la un eventual „curriculum vitae” al acestei mişcări literare,
la capitolul amintiri, mărturii şi (poate), la cel al corespondenţei
dintre membrii acesteia, capitol încă nu îndeajuns studiat.

Trebuie spus (cum bine remarca Ion Vartic), că deşi Cer-
cul a apărut la Sibiu când Universitatea românească din Cluj era
exilată aici datorită Diktatului de la Viena (1940), studenţii din
„capitala” Transilvaniei (deci şi viitorul istoric de artă), s-au for-
mat sub influenţa şi diriguirea intelectuală a profesorilor clu-
jeni. Viorica Marica a făcut la Sibiu studii de limbă şi literatură
franceză, dar având aplicaţie pentru limbile străine, a devenit
cunoscătoare şi vorbitoare de germană, italiană, maghiară,
franceză… Îşi continuă şi încheie studiile la Cluj după revenirea
Universităţii româneşti în oraş şi devine apoi absolventă a pri-
mei serii de istorici de artă (1949), formaţi de profesorul Virgil
Vătăşianu. A rămas în anturajul lui Vătăşianu şi a istoricului Con-
stantin Daicoviciu, dar epurările din anii ’50 şi ulterior desfiin-
ţarea catedrei, o obligă să se „exileze” la Arad (oraşul ei natal),
unde ani de zile a fost muzeografă la secţia de artă, apoi şefa
acestei secţii a Muzeului regional Arad. Se întoarce în Cluj în
1963, la catedra nou înfiinţatei secţii de istoria artei din cadrul
Facultăţii de istorie-filozofie a Universităţii „Babeş-Bolyai”, che-

mată de Virgil Vătăşianu, redevenit şeful catedrei, şi care o cu-
noştea şi aprecia demult. Talentul profesoral, cultura sa, cu-
noştinţele de specialitate şi activitatea de istoric de artă o vor
impune ca pe o personalitate respectată şi unanim apreciată,
experienţa sa ca muzeograf de artă determinând şi numirea (în
paralel) ca directoare a Muzeului de artă din municipiul de pe
Someş. Şi-a continuat activitatea până la o vârstă înaintată, for-
mând multe generaţii de istorici artă şi publicând numeroase
studii, articole şi cărţi de mare interes şi de certă importanţă în
cadrul bibliografiei de specialitate.

În ce a constat totuşi influenţa şi importanţa Cercului
Literar de la Sibiu, asupra activităţii şi carierei de muzeograf, is-
toric şi critic de artă a doamnei Guy Marica?

Cum se ştie, încă de la început, din manifestul Cercului,
membrii săi se declară adepţii înnoirilor în literatura română,
continuatori ai spiritului critic inaugurat de Maiorescu şi revi-
gorat de modernismul lui Lovinescu, distanţându-se de tradi-
ţionalismul cu note naţionaliste, cultivat atunci cu asiduitate
inclusiv de Lucian Blaga, cu al său spaţiu mioritic. Pe de altă
parte însă, cerchiştii doreau o apropiere de clasicism, o revenire
la ordinea şi amploarea compoziţională a epopeii şi baladei, pre-
conizată prin „euphorionismul” de inspiraţie goetheană, schiţat
teoretic de Negoiţescu în scrisorile către Radu Stanca. Acel „ma-
nierism al clasicităţii” prin care acelaşi Ion Vartic  caracterizează
noile orientări stilistice ale cerchiştilor, este de fapt nu o reîn-
toarcere, cât mai ales o reconsiderare, o încercare de înnoire şi
o regândire a clasicităţii în literatură, mai ales în poezie.

În acest anturaj elevat al literaţilor de la Sibiu, viitorul
istoric de artă şi-a însuşit şi mai deplin temeinicia, seriozitatea,
rigoarea şi înclinaţia spre erudiţie, specifice învăţământului şi
spiritului ardelean şi care erau la mare preţ printre cerchişti.
Dar în însăşi fibra intelectuală a istoricului de artă Viorica Guy
Marica, regăsim şi acea tendinţă de înnoire, de reinterpretare în
cheie personală a principiilor teoretice şi a practicii unei metode
de cercetare deja consacrate şi deplin verificate prin rezultate
concrete şi valoroase, anume aceea a marelui istoric de artă
(apoi academician), Virgil Vătăşianu.

Cu studii de istoria artei la Cluj, Praga şi în final la Viena
sub îndrumarea severului profesor Josef Strzygowski, absolvite
cu calificativul summa cum laude, Vătăşianu conturează metoda
sa de cercetare prin cele trei compartimente: documentarea,
analiza, sinteza, în cadrul lor incluzând etapele considerate obli-
gatorii de către Strzygowski, descrierea, esenţa, evoluţia, con-
cluziile. El preia însă unele idei ale lui Alois Riegl privind studiul
tipologic şi cel comparatist al operelor de artă, care ducea la is-
toria stilurilor, dar şi aplicarea criticismului şi rigorii din celelalte
ştiinţe istorice, preconizat de Max Dvořák, adversarul lui Strzy-
gowski.

Pentru Vătăşianu documentarea pornea de la „obiect”,
lucrarea de artă concretă, ce trebuia atent analizată sub aspect
artistic, dar şi al tehnicii de elaborare. Dacă era un monument
de arhitectură se apela la istorie, la cercetări arheologice, la pro-
bleme de construcţie şi inginerie etc. În cazul unui tablou sau
unei sculpturi, se desfăşura un fel de expertiză cât mai aproape
de exhaustiv, trecându-se pe urmă la aspectele stilistice, la sta-
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în operă, amplificându-i originalitatea. Exemplare, concise şi
pertinente, sunt în acest sens monografiile de artist publicate
de doamna Marica: Dürer (1972), Baldung Grien (1976), Cranach
(1987). Vocaţia sintezei şi preferinţa autoarei pentru arta cen-
tral-europeană a Evului Mediu şi Renaşterii, s-au manifestat cu
evidenţă şi în celelalte cărţi ale ei, iar între acestea, reprezenta-
tive pentru concepţia şi metoda filologico-istorică adoptată în
tratarea problematicii istoriei artei sunt: Arta Gotică. Arhitectura.
Sculptura. Pictura (1970) şi Pictura germană între Gotic şi Renaştere
(1981).

A scris despre artişti transilvăneni şi bănăţeni, unul
dintre primele studii fiind dedicat lui Anselm Wagner (1958), iar
un special loc aparte revenindu-i cărţii de referinţă despre Se-
bastian Han. 1644-1713, (1972), teza de doctorat a doamnei Ma-
rica, editată şi în limba germană în 1973.

O preocupare constantă şi în care de asemenea istori-
cul de artă s-a afirmat cu competenţă, simţ artistic şi intuiţie a
fost arta modernă, autoarea tipărind lucrarea de sinteză, Clasi-
cismul în pictura franceză (1971), dar scriind şi micro-monografii
dense ale unor mari maeştri europeni moderni ai secolului XIX
şi începutului de secol XX: Van Gogh (1976), Ingres (1978), André
Derain (1982), precum şi un important studiu despre Degas, pu-
blicat la Vaşovia, L’espace figuratif dans la peinture de Degas
(1981). În cartea sa: Ipostaze ale picturii moderne: incursiunea so-
lară (1985). Marica a elaborat o altă lucrare de anvergură şi de
sinteză asupra fenomenului şi evoluţiei picturii europene într-
una dintre perioadele ei cele mai complexe, o perioadă de afir-
mare a unor mari artişti ce au contribuit prin opera lor la
apariţia şi dezvoltarea ideilor revoluţionar-avangardiste şi artei
de avangardă a secolului XX. Este o superbă, doctă şi expresivă
prezentare a peisajului în pictura europeană.  Pornind de la
principiile picturii, ale raportului spaţiu-lumină, enunţate de
Leonardo în Tratatul său, efervescenţa genului e urmărită într-
o modalitate condensată, sintetică, cu un accent puternic pe
desfăşurarea sa în pictura franceză începând de la Delecroix,
apoi mai pe larg şi mai complex prezentat, intervalul dintre mij-
locul şi sfârşitul sec. XIX, cu trecere prin Şcoala de la Barbizon,
prin tot curentul Impresionismului şi marii săi reprezentanţi,
pentru a ajunge la post-impresionism, cu Cézanne, Van Gogh,
Gauguin şi încheind cu Fuavismul şi cercul lui Matisse.

Receptivă şi atentă la mişcarea artistică românească
contemporană, Viorica Guy Marica a scris de-a lungul anilor nu-
meroase articole şi cronici plastice în ziare şi reviste, despre ex-
poziţii ale unor pictori români şi străini, despre momente
comemorative şi „medalioane” dedicate unor mari artişti plas-
tici români şi europeni, unii dintre ei prezenţi atunci cu lucrările
lor în galeriile sau muzeele clujene.

Am prezentat doar o sumară trecere în revistă a boga-
tei şi rodnicei activităţi a profesoarei universitare şi a prestigio-
sului istoric de artă care a fost doamna Viorica Guy Marica şi
trebuie din nou evidenţiat faptul că, contactul direct cu membrii
Cercului  Literar de la Sibiu, a lăsat o amprentă, pregnantă şi be-
nefică asupra concepţiilor şi modalităţilor de lucru ce i-au defi-
nit atât munca la catedră, cât şi pe aceea de autor al unor
importante şi temeinice lucrări din domeniul istoriei artelor
plastice. Cu atât mai mult regretăm dispariţia dintre noi a aces-
tei personalităţi a şcolii clujene de istoria artei (legată şi de
Sibiu), pe care regretatul prof. univ. Mircea Ţoca şi el un apreciat
istoric de artă şi colaborator al doamnei Marica, a numit-o: OO
mmaarree  DDooaammnnăă  aa  aarrtteelloorr    ffrruummooaassee  rroommâânneeşşttii.

Fie-i liniştea, odihna şi iertarea netulburate, şi aminti-
rea de neuitat!

bilirea calităţilor şi valorii lucrării de artă respective. Analiza se
extindea apoi asupra artistului şi operei sale, urmărindu-se in-
tegrarea în istorie dincolo de spaţiul artistic, în contextul spiri-
tual şi cultural al vremii, în măsura în care acestea se fac simţite
în cadrul operei cercetate şi aduc noi date asupra ei.

Adeptă a metodei Profesorului, „colaboratoarea mea
doamna Marica” – aşa cum el însuşi o declara – aplica la rândul
ei creator acest sistem de cercetare. La cursuri se ocupa mai
mult de pictură, profesorul Vătăşianu axându-se pe studiul is-
toriei arhitecturii. Pornea tot de la opera de artă pe care o pre-
zenta în reproduceri-diapozitive cât mai bune şi începea analiza
tabloului cu compoziţia, desenul, cromatica, umbre, lumini,
efecte de detaliu, de ansamblu, de ambient ş.a. Se intra în isto-
ria artei prin încadrarea în epocă şi stil a operei şi artistului,
după metoda de cercetare adoptată, apoi se discutau calităţile
şi caracteristicile altor lucrări ale altor artişti contemporani, şi
astfel se contura şi se concretiza de visu, stilul acelei perioade,
cu elementele sale artistice specifice şi definitorii. Nu se acorda
atenţie artiştilor minori, fiindcă era un curs general de istoria
artei europene, iar arta se învaţă de la maeştri şi de către elevii
lor, dar şi de către istoricii de artă. La seminare se intra în de-
talii, în dezbateri de opinii şi în dispute, lămurindu-se alte şi alte
aspecte ale operelor, tehnica, iconografia, estetica, viziunea
asupra lumii oglindită în operele de artă. Dar ceea ce era im-
portant, după această parte „tehnică”, consta în faptul că artis-
ticul, măiestria, frumosul apăreau limpede şi ajungeai nu numai
să admiri opera, ci înţelegeai „secretele” creaţiei şi mijloacele
prin care artistul reuşea să dea o lucrare frumoasă, expresivă,
şi valoroasă. Se precizau astfel şi criteriile de evaluare, grila de
la care pornea judecarea şi valorizarea operei. La lecţiile da artă
de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, doamna Ma-
rica se dovedea o profesoară excelentă. Vorbea liber (nu avea
nici măcar o ciornă pe catedră) şi cu o fluenţă şi coerenţă care
uimeau. Părea că citeşte un text anterior elaborat cu atenţie,
nu construieşte spontan frazele unui discurs limpede, unei de-
monstraţii sau analize de istoria artei. Se exprima clar şi con-
vingător, expunând logic şi în terminologia de specialitate cea
mai adecvată, idei şi orientări artistice, teorii estetice esenţiali-
zat enunţate. 

Încă şi mai mult decât la orele de la facultate, în cărţile
doamnei Viorica Guy Marica, momentul istoric, ambianţa cul-
tural-artistică a vremii, apar prezentate pe larg, cu o documen-
taţie amplă (un aparat critic cu abundente note, comentarii şi
bibliografie), cu trimiterile necesare la concepţia şi doctrinele
filozofice, religioase, la sursele de inspiraţie, la influenţele ar-
tistice dar şi la cele social-politice, care marcau subtil, gândirea
şi viziunea creatoare pe care opera le revela. Caracteriza un stil,
un fenomen artistic, un autor, nu rupându-l din contextul apa-
riţiei lui, ci întâi integrându-l, abia apoi desprinzându-l, singula-
rizându-l, conturându-l pregnant.

Profesorul Vătăşianu accentua mai mult latura istorică
în cercetarea operelor, a originii şi a apariţiei lor în împrejurările
caracteristice epocii, a circulaţiei, a influenţelor şi interferenţei
stilurilor prin intermediul unor „artişti itineranţi”, datele teh-
nice şi rolul lor determinant în realizarea monumentului, scul-
pturii, tabloului… Doamna Marica  sublinia mai apăsat latura
artistică, iar când ajungea la istorie, cultură, literatură, filozo-
fie… adâncea uneori investigaţia până la tradiţiile, morala, viaţa
socială şi spiritualitatea epocii, (acel Geistesgeschichte despre
care a scris Max Dvořák), apropiindu-se de „intropatia” lui Wo-
ringer şi mergând dincolo de biografie, chiar până la dezvăluirea
resorturilor celor mai intime ale creatorului, la psihicul şi sufle-
tescul personalităţii sale, cu descifrarea în filigran a reflectării ei
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Radu Stanca şi-a scris prima lui piesă de teatru, Cealaltă
primăvară, pe cînd avea douăzeci şi doi de ani. Ulterior, atunci
cînd şi-a proiectat un volum de teatru, bineînţeles că
dramaturgul nu şi-a inclus în sumar această „comedie tristă în
trei acte“, plină de stîngăciile debutantului. Sigur că Cealaltă
primăvară este interesantă pentru cercetătorii operei sale,
întrucît aici se vede cum din dramaturgul incipient se
configurează deja, prin patos, marele dramaturg de mai tîrziu.
După cum, în aceeaşi „comedie tristă“, se vede cum Radu
Stanca trece de la drama analitică, postibseniană, la viitorul său
teatru baladesc. Acest lucru îmi era foarte clar încă din vremea
în care am scris prima exegeză asupra operei stanciene.
Recitind recent această piesă, m-a frapat cu totul altceva. Şi
anume, chinul pe care îl mărturiseşte în această piesă un
personaj episodic, al cărui vis era acela de a deveni un mare
scriitor: „Aveam toate calităţile pentru a ajunge ceea ce voiam:
răbdare, putere de muncă, sensibilitate, dragoste, entuziasm,
luciditate. Tot ceea ce-mi lipsea era acest ceva care nu depindea
de mine, ci de altcineva. Un bob mic de tot, un grăunte pierdut
în marea de condiţii pe care le îndeplineam... Acest grăunte însă
nu mi-a fost dat“. De aceea, conchide personajul, „am devenit
ceea ce sunt: un ratat“. Grăuntele acela de care depindea
destinul de mare scriitor al acestui personaj ar fi trebuit să se
găsească în mîna altcuiva, care l-ar fi putut salva sau, cum

spune personajul acesta, l-ar fi putut mîntui: „Dacă ar fi fost în
preajma mea cineva, atunci cînd mi se sfîrşeau ultimele puteri,
poate aş fi reuşit să mă salvez. Mi-aş fi închinat viaţa acelei
fiinţe, mi-aş fi găsit sprijinul sau poate altceva... poate nu mi-aş
fi pierdut curajul. N-aş fi deznădăjduit. Eu însă nu am fost iubit
de nimeni“. Acea fiinţă după care tînjeşte ratatul din piesă este,
evident, femeia pe care el n-a întîlnit-o şi care prin iubire l-ar fi
mîntuit, întrucît i-ar fi declanşat marea creativitate: „... pe mine
nu m-a iubit nimeni... Astfel, m-am aruncat în braţele
singurătăţii. Cumplită amantă. Astăzi am ajuns să scriu librete
pentru canţonete şi cupletele la modă“. Cu concluzia definitivă,
ca o lespede: „Eu sunt un mort“. 

Confesiunea acestui ratat din Cealaltă primăvară, care,
din cauza singurătăţii sale, n-a mai ajuns „un mare scriitor“, mi-
a revenit în minte citind scrisorile de dragoste adresate de Radu
Stanca viitoarei sale soţii, actriţa Dorina Ghibu (căreia, în
familie, i se spunea, cu alternanţă de grafie, „Doty“ sau „Doti“,
apelativ care provine din Dorothy). Din scrisorile adresate lui
Doti apare clar că obsesia personajului episodic din Cealaltă
primăvară este, de fapt, marea obsesie a lui Radu Stanca însuşi.
În mod premeditat, epistolierul vede întîlnirea lui cu Doti nu ca
pe una simplă dintre un bărbat și o femeie, ci ca pe una dintre
un poet şi o actriţă, dintre „un scriitor de teatru“ și interpreta
sortită „să dea viaţă adîncă şi înfiorată personajelor sale
imaginare“ şi datorită căreia literatura lui va primi „viaţa nouă
pe care o aşteaptă să se reverse asupra imaginilor ei moarte“.
Complementar, el proiectează această relaţie şi din perspectiva
actriţei, transpunînd-o, atît de premonitoriu!, în aceea dintre
Eleonora Duse şi D’Annunzio: „Marea rezolvare a destinului ei
artistic a fost – incontestabil – întîlnirea ei cu D’Annunzio, dar
mîntuirea (s.n.) artistei a trebuit răscumpărată cu o suferinţă
impresionantă a femeii“. Cum se vede, relaţia erotică reprezintă
la Radu Stanca plămada unei „sinteze de artă şi spiritualitate“,
întrucît creaţia ar fi în mod obligatoriu o co-creaţie. „Vii să-mi
aduci un rost; un rost de artă și viaţă”, îi scrie el lui Doti. E, aici,
o idee care, sub numele de „sex artistic”, are o veche tradiţie
europeană. Reanimată de Ibsen, în piesele căruia cuplurile
artistice vorbesc despre creaţie ca despre „copilul” lor. Acesta e,
desigur, motivul pentru care Radu Stanca se arată atras de Cînd
noi, morţi, vom învia, epilogul dramatic al marelui norveg, dar și
de Pescărușul lui Cehov, cu perechile acelea neliniștite de
scriitori și actriţe. Căci, înainte de a o dramatiza, nu și fără o
anume autoironie, această relaţie insolită e mai întîi, și la Ibsen,
și la Cehov, un fapt de viaţă intens trăit. Cum se întîmplă și în
cazul Eleonorei Duse și al lui D’Annunzio: în timp ce ea îi joacă
tragediile, el epicizează povestea lor în Il Fuoco. Spuneam că,
încă din prima lui scrisoare, din care aflăm că un poet și-a aflat
actriţa, se vede la Radu Stanca un model mental, deci o anume
premeditare. Una pe care J. L. Moreno și-a expus-o foarte direct,
în mod repetat, în autobiografia lui. Chiar și înainte de întîlnirea
lui cu Zerka, psihodramatistul și-a programat, efectiv, mai multe
„parteneriate” cu femei devenite implicit „co-creatoare”.
Împreună, partenerii devin „mai deplini”, impulsionîndu-și o
creativitate completă, feminin-masculină. 

Tocmai această „deplinătate” e mult evocată și
celebrată în scrisorile către Doti. Am remarcat surprins, în acest

Ion Vartic
Întâlnirea poetului cu Anima
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sens, prezenţa repetitivă – conștientă sau inconștientă? – în
viaţa scriitorului a unei anumite date: 13 mai. Mai întîi, în 13 mai
1943, se consacră pe plan naţional Cercul Literar, prin apariţia
scrisorii-manifest către E. Lovinescu, redactată de I. Negoiţescu,
dar gîndită și proiectată de acesta împreună cu Radu Stanca.
Impactul public al scrisorii și, mai ales, răspunsul prompt al
marelui critic le-a dat cerchiștilor încredere și impuls în propria
creativitate. Ceea ce și sugerează autograful dat pe volumul T.
Maiorescu și contemporanii lui: „Poetului Radu Stanca, care a pus
baioneta la armă, înainte! 3 iunie ’943, E. Lovinescu” (de altfel,
cum reiese din Agendele literare, în ultimele două luni de viaţă
ale criticului, poetul e prezent adesea în preajma lui). Iată de ce
faptul că, ulterior, Radu Stanca și Dorina Ghibu aleg – chiar dacă
aparent spontan – aceeași dată de 13 mai pentru logodnă, adică
pentru parteneriatul lor de co-creatori, mi se pare întru totul
revelator.

Tot din perspectiva inconștientului creator, scrisorile
către Doti – în special acelea ale anului 1951 – sînt semnificative
în privinţa relaţiei organice dintre creator și creaţia sa.
Epistolierul dezvăluie involuntar că dramaturgul e sursa eroului
său din tragediile baladești, cu imaginarul lui frapant: „Mi-ar
trebui vîrstele arhanghelilor pentru a te putea cînta îndeajuns.
Mi-ar trebui viaţa morţilor pentru a te putea slăvi îndeajuns.” și
cu același flux discursiv exaltat și gesticulaţia largă: „Vino! Vino
să începem acest urcuș! Acolo în zări se zăresc deja vîrfurile
puse ale drumului nostru comun... Culmi înalte, pînă la care
negurile de aici de jos nu se pot ridica.Vino! Dă-mi mîna!
Treptele acestor culmi ne stau deschise-nainte și ne cheamă să
le urcăm!”. Apoi aforistica paradoxală pe care Radu Stanca o dă
în eseul său programatic Resurecţia tragicului – „Eroul tragic
moare sub semnul vieţii, nu trăiește sub semnul morţii” – își află
organica deslușire într-una dintre aceste scrisori. Parteneriatul
său de viaţă și artă îi angajează întreaga personalitate, fiind trăit
cu elan euphorionic – „un neastîmpăr uriaș mă stăpînește” – ca
un act total, deci tragic, așa cum era el trăit de vechii greci:
„Viaţa ta devine un corolar limpede al destinului tău – și ajungi
să nu mai accepţi orice, ci să lupţi, să lupţi pînă la a-ţi făuri tu
destinul. Această luptă dă o măreţie clasică vieţii tale – te
integrează, te împlinește, te desăvîrșește.”

Scriitorul-regizor, care spera să inaugureze Teatrul lui
Euphorion cu o tragedie montată în stil adecvat, se simte atras
de Eleonora Duse și D’Annunzio și pentru că cei doi visaseră să
clădească, pe malul lacului Albano, printre măslini, Teatrul lui
Apollo. Dar un asemenea teatru de artă independent e o pură
utopie în deceniul șase românesc al secolului trecut, plin și în
lumea teatrală de mărunţei nocivi, fie ei actori și regizori de
mîna a doua, fie directori, cronicari și activiști stupizi. Într-o
asemenea epocă nu se poate făuri, cum credea la început
epistolierul, „o cetate de artă și viaţă inexpugnabilă”. De aceea,
Doti Stanca nu va ajunge să o joace pe Dona Juana din comedia
lui tragică, după cum nici Radu Stanca nu va reuși să monteze
măcar o tragedie. Totuși, chiar în miezul întunecatului deceniu,
Teatrul din Sibiu s-a cristalizat, adeseori strălucitor, prin
spectacolele gîndite de acest scriitor-regizor și în care Doti le-a
întrupat pe eroinele de prim-plan. Măcar una dintre montările
sale e revelatoare și din perspectiva inconștientului creator.
Anume, la sfîrșitul actului doi al Stelei fără nume, cînd Miroiu îi
arată Monei constelaţiile, unul din pereţii camerei dispare
complet, iar îndrăgostiţii sînt proiectaţi în cer, învăluiţi,
totodată, de apele stelare ale arabescurilor lui Debussy.
Metaforă scenică a celui care îl consideră pe regizor drept un
poet al cărui poem este spectacolul. Ideea aceasta materializată

teatral nu vine, însă, atît din sugestiile textului lui Sebastian, cît
dintr-o viziune preexistentă într-o epistolă către Doti: „E noapte
în jurul nostru – și nu suntem decît noi doi, noi doi în întreg
cosmosul; două inimi alături, cu bătaia tainică a unei vieţi ce
începe”.1

Dar scrisorile îndrăgostitului către Doti sînt unice în
spaţiul cultural românesc dintr-un alt motiv. În acest sens,
scriindu-i lui I. Negoiţescu, Radu Stanca mărturiseşte că „Doti
ar putea fi pentru mine o revelaţie concretă a sensurilor
spiritului meu. Ea ar putea să-mi fecundeze geniul, ea ar putea
avea pentru viaţa mea semnificaţia goetheană (s.n.) pe care nici
una din trecutele mele iubiri nu a avut-o“. Nu e vorba aici numai
de faptul că el vede prin întîlnirea creatorului cu o creatoare
transformarea creaţiei într-o procreaţie, ci şi de faptul că
bărbatul din această relaţie erotică nu întîlneşte pur şi simplu
doar o femeie, ci, în realitate, însuşi „etern-femininul“. La acest
„etern-feminin“ face aluzie sintagma „semnificaţia goetheană“
din fraza epistolieră pe care i-am citat-o mai sus. Pe de altă
parte, această aluzie culturală pe care o face Radu Stanca mă
trimite cu gîndul, totodată, la o anume observaţie făcută de
Jung, după care fiecare bărbat poartă în sine „imaginea
eternului feminin“ ce nu este imaginea unei anumite femei, „ci
a unei femei în genere“. Proiecţia este una organică şi empirică,
un arhetip înscris în psihicul masculin. Această imagine
arhetipală este Anima, materializînd dimensiunea feminină
existentă în psihologia masculină. Anima este o imagine
transcendentă, care e proiectată însă, în acelaşi timp, asupra
unei femei iubite şi care, prin „ochii trupului” vorbind,
corespunde acestei reprezentări ideale. Iată de ce în toate
scrisorile anului 1951 găsim o transpunere surprinzătoare, dar
inconştientă, a viziunii jungiene: „Idealul meu de lumină, idealul
meu de formare interioară ai fost tu – şi te-am simţit din zilele
mele cele mai fragede în mine. Doar chipul tău, imagina ta îmi
lipsea – şi acum, cînd toate s-au limpezit în jurul meu, chipul tău
îmi revelează adevărul acesta: nu te-am iubit, din începuturi,
decît pe tine“. Simultan, Doti devine aici şi „artista brună“,
supusă ca şi el timpului, şi Anima transcendentă, fără vîrstă,
arhetip şi suflu al vieţii: „Am găsit în sfîrşit făptura unică,
incomparabilă, de atîta vreme căutată, care să reveleze sensul
destinului meu; acea fiinţă minunată, din începuturi, a cărei
prezenţă să mă umple de un alt eu, definitiv, adevărat, deplin –
eul dorit, fremătător de viaţă, rod al miraculoasei prefaceri
săvîrşită de tine în mine. Plin de evlavia de care mă simt învăluit
să rostesc rugăciunea de recunoştinţă pentru că visul meu a
fost sortit să devină fapt aievea: eşti a mea. Tu, cea din primele
mele visuri, tu, cea care ai trecut ca un semn prevestitor prin
copilăria mea, tu, cea care – apoi – ai venit de cîteva ori prin
tinereţea mea, ca un augur al destinului, şi acum ai sosit să
desăvîrşeşti maturitatea mea“. (Subliniez că şi la Jung acest
contact conştient cu Anima are loc la vîrsta matură a
bărbatului.) Sînt aici rînduri epistoliere pline de ambiguitatea
transcendent-imanentă pe care o are şi Anima jungiană. Prin
revelaţia pe care Anima o aduce în psihologia masculină s-ar
atinge, după Jung, deplinătatea psihică a bărbatului. Uimitoare
sînt corespondenţele pe care le găsim în exaltarea epistolieră a
lui Radu Stanca: 

„Și te iubesc pentru că ești deplină.
Și te chem pentru că vreau să mă 
îndeplinești...”

Ambiguitate de acelaşi tip jungian, revenită laitmotivic
în scrisori: „Ești în mine ca o mixură a cosmosului, ce-mi dă
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viaţă. (...) Soţie – adică îmbinarea tuturor substanţelor
feminităţii, a feminităţii devenită ideal şi necesitate, scop şi
existenţă, sens şi realitate. Soţie – concept cuprinzător, reunind
în el viaţa şi moartea, mama şi amanta, pe fecioara sfîntă şi pe
femeia pătimaşă, Maria din Nazaret şi Maria Magdalena – una
singură, pentru mine tu, Dumnezeul şi Diavolul meu, liniştea şi
neliniştea mea, ziua şi noaptea mea, lumina şi întunericul meu,
viaţa şi moartea mea – mai ales moartea mea, moartea în tot ce
are ea mai sublim ca împlinire a vieţii. Şi într-adevăr, Doti, în
aceste zile din urmă, eu am murit. Am murit de cea mai
minunată moarte; am murit de viaţă. Am murit şi m-am născut
prin această moarte; am murit eu şi m-am născut tu. Cel nou, cel
ce sunt acum, sunt tu. Noua mea existenţă este veşnicia ta. Căci,
Doti scumpă, simt ca niciodată veşnicia – o simt cu toată
nimicnicia mea muritoare“. Rînduri imnice scrise de cel care
după întîlnirea cu Anima se simte nu numai om întreg, ci şi un
„demiurg mîntuit“, adică un creator salvat, inundat de marea
creativitate precum „o ploaie de aur“. 

În fine, încheind această scurtă prezentare, mai
subliniez doar faptul că, tot ca la Jung, şi aici, Anima sau Doti
este proiectată într-un înalt registru păgîn, ca o zeiţă, sau într-
un registru creştin, precum mireasa lui Cristos, biserica: „... cît
de fără margini e iubirea cu care mă îndrept spre tine, slăvindu-
te; cît de totală e beatitudinea mea interioară cu care urc lîngă
altarul tău şi, încărcat de evlavia dragostei, îngenunchez la
picioarele tale“. Acum cred că se înţelege, totodată, de ce
poemul insular Doti străjuieşte, ca o uvertură, volumul Ars
doloris, pe care poetul visa să apuce să şi-l vadă tipărit.

În ultima lui după-amiază de viaţă, Radu Stanca a dorit
să-și mai audă o dată poemul Doti. Îmbrăţișîndu-l strîns, Doti i-
a recitat versurile care vorbesc și despre ea, și despre Anima
poetului : 

„Hoinarule, căzut în mreaja mea!
Ia-mi palma desfăcută și citește:
Nu soarta mea e-n ea, ci soarta ta!”

Rămasă singură, Doti a înţeles din versul oracular că în mîinile
ei se află soarta lui postumă. A dus parteneriatul lor de artă și
viaţă pînă la capăt, punînd o ordine desăvîrșită în numeroasele
manuscrise poetice, teatrale și eseistice ale lui Radu Stanca,
dactilografiindu-le și pregătindu-le pentru reviste, edituri și
teatre. Pentru a le scoate definitiv – cum spune chiar scriitorul
nepublicat și nejucat cu o splendidă formulă – din dezolanta
stare a „manuscrierii solitare”, ce nu și-a putut găsi expresia
publică într-o vreme vitregă.

1 Din cauza acestei metafore scenice, Radu Stanca a fost acuzat de evaziune
din realitate, iar spectacolul, suspendat, cu următoarea decizie birocratică
(având ca antet „Sfatul Popular al orașului Sibiu/ Sectorul Cadre/ Nr.
6418/1955”): „Tov. Stanca Radu/ Vă facem cunoscut că, în conformitate cu de-
cizia nr. 121/1955 a Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Orașului Sibiu
și a dispoziţiilor Ministerului Culturii, vi s-a aplicat sancţiunea «retrogradare
pe timp de una lună», conform art. 25 din Regulamentul de ordine interioară,
în legătură cu interpretarea greșită a piesei Steaua fără nume/ Sibiu, 1 aprilie
1955/ Șeful Serviciului Cadre/ Lăpăduș Gh.”. Doi ani mai tîrziu se produce,
însă, o sarcastică răsturnare de situaţie. Regizorul sovietic G. Tovstonogov
pune în scenă Steaua fără nume la Teatrul Mare de Dramă „Gorki” din Lenin-
grad, reluînd respectiva metaforă scenică. Spășită și servilă, cenzura româ-
nească a dat imediat înapoi, iar spectacolul sibian s-a reluat în 1957, cu falsa
justificare de „nouă montare”.

Doti scumpă,

Azi, 13 iunie – tocmai o lună de când ne-am logodit. Stau uimit de fericire; privesc
în urmă, numai cu câteva săptămâni, şi parcă aş trăi cel mai minunat vis. Am primit în luna
aceasta un dar dumnezeiesc; un dar cum niciodată n-am crezut că viaţa îmi va dărui. Te-am
primit pe tine – soţia mea unică, neasemuită, sfântă.

Cum aş putea mulţumi Cerului pentru acest dar? Ce cuvinte aş putea găsi cu
care să slăvesc graţia divină care s-a învrednicit de mine; m-a ales dintre toţi şi mi te-a
încredinţat pe tine, plămada cea mai de preţ a lui Dumnezeu. Nu sunt destul de puternice
cuvintele cu care să aduc laudă Domnului. Nu s-au ivit încă semnele prin care să pot dovedi
– măcar jumătate – din toată recunoştinţa cu care mă îndrept spre minunea săvârşită cu mine.
Ȋntr-o singură lună întreaga mea substanţă omenească s-a preschimbat; din lut încărcat de
nimicnicii, darul cel mare, tu, m-ai schimbat în spirit pur. Trăiesc acum la o altitudine
neatinsă, între esenţele ultime, acolo unde numai iniţiaţii pătrund.

Toate se desăvârşesc împrejurul meu de când eşti a mea; toate au primit forme
noi, conţinuturi noi; lumea se roteşte în jurul meu pe alte principii – iar eu, înnoit, înviat de
mâna ta salvatoare, trec definitiv într-o zonă limpede, în care toate au primit, pentru mine,
un înalt înţeles moral. M-am primenit – iar tu ai schimbat în mine apa-n vin.

Nu voi avea destul o viaţă de om pentru a-ţi mulţumi. Nu voi avea destul anii mei
pentru a-ţi purta evlavia recunoscătoare a celui mântuit. Mi-ar trebui vârstele arhanghelilor
pentru a te putea cânta îndeajuns. Mi-ar trebui viaţa morţilor pentru a te putea slăvi
îndeajuns.

Ai venit în viaţa mea ca cel mai suprem destin al meu. Ai venit în viaţa mea, cu
sensul cel mai curat – şi eu te primesc în mine, mereu, în fiecare ceas, în fiecare clipă, cu
fiecare gând, cu fiecare nădejde.

Şi lipsit de cuvintele care să poată să-ţi comunice întreaga mea prefacere
interioară, acum, la o lună de seara când, acolo în blânda şi învăluitoarea taină sibiană, ai
primit dorul meu şi l-ai logodit cu tine, stau copleşit de minunea petrecută cu mine.

Îţi mulţumesc! Îţi mulţumesc!

De ai cuprinde toată fericirea mea, ai străbate nemărginirea. De ai pătrunde
până în adâncimea extremă toată zeiasca mea desfătare lăuntrică, ai trece dincolo de
limitele cosmosului.

Te iubesc – dar ce puţin spun aceste cuvinte din ceea ce simt; ce vag exprimă ele
întreaga mea angajare spirituală. Ţi-aş mărturisi chiar că aceste cuvinte nu transmit decât
o infimă adiere din vântul bogat şi roditor care bate peste mine. Te iubesc – sunt în toată
fiinţa mea pătruns de tine; sunt tu. Şi dorul de tine nu mai e numai dor – e o trecere în toate
fibrele mele a unui fior continuu. Îţi şoptesc numele şi sângele îmi aleargă aprins în toată
făptura. Frenezii necunoscute până acum îmi străbat braţele, mă pătrund prin umeri şi umerii
mi se zbat, de parcă ar creşte din ei aripi, pieptul mi se umple de o tainică fremătare. Te am
în mine mereu şi dorul soarbe din el însuşi vrajă permanentă.

Mă gândesc cât de singur, cât de sărac eram acum abia o lună. Ţelurile mele
zăceau îngropate sub negura incertitudinilor. Doar speranţa de a ieşi din zodia nenorocului
mă vizita din când în când. Astăzi însă stau în lumină. Totul mi s-a concentrat într-un focar
unic şi sublim: tu. Ceea ce speram, ceea ce râvneam mi s-a împlinit înmiit. Singurătatea mea
s-a destrămat sub razele celei mai senine dimineţi. Şi am devenit dintr-o dată cel mai bogat
om; trăiesc în incantaţia divină de a mă şti soţul tău. Visul este realitate – iar realitatea de
până mai ieri, astăzi – datorită prezenţei tale – mi s-a ridicat la gradul înalt de vis.

Nu-i de mirare că sunt cuprins de febre. Un neastâmpăr uriaş mă stăpâneşte:
e nerăbdarea de a fi lângă tine. Zilele ce mă despart de înapoierea mea la Cluj mi se par
veacuri – somnul nu se îndură să mi le scurteze; caut mereu ceva ce să le desfiinţeze; trec de
ici- colo, doar, doar grăbesc clipa nesfârşit dorită, clipa miraculoasă când braţele mele te
vor simţi, din nou, aievea în ele; când buzele mele îşi vor alina, din nou, setea pe buzele tale;
când fruntea mi se va lăsa iarăşi, înfiorată, pe sânul tău.

Abia vineri 15, pornim în turneu 1. Eu merg până luni 18 la Făgăraş, astfel încât
marţi voi fi din  nou în Sibiu, gata de a zbura la tine. Te voi vesti de sosirea mea. Acum sunt
în aşteptarea schemei pentru ca să întocmesc cererea, ce o voi trimite Bucureştiului pe cale
oficial-ierarhică. De altfel, aici, venirea ta e considerată de pe acum un fapt.

Eu nu pot îndura depărtarea aceasta a noastră. Te vreau permanent alături de
mine, vie, aievea, minunată. Pe orice altă femeie am realizat-o în imaginaţia mea mai deplină
decât era în realitate. Tu întreci orice putinţă de vis; orice metaforă. De aceea trebuie să fii
mereu lângă mine. Căci numai aşa voi putea visa. Mi-eşti necesară pentru cel mai esenţial
lucru al individualităţii mele ! Fără tine nu mai pot visa! Ar fi să încerc să-mi stâmpăr setea
cu pietre; să încerc să visez departe de tine, ar fi să nu mai pot exista. Căci existenţa mea e
visarea; iar visul meu eşti tu. Tu, cea care ai pătruns până în măduva conştiinţei mele; tu,
care ai înlocuit toate esenţele dinlăuntrul meu cu tine; tu, cea care m-ai mântuit,

Soţie bună şi sfântă, Doti, dragostea mea,

Radu
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Printre caracteristicile Cercului literar câteva ar merita să fie
evidenţiate într-o mai mare măsură decât s-a făcut până în pre-
zent: căutarea dialogului între generaţii – e semnificativ că Blaga
şi alţi profesori participau la cenaclul acestor tineri –, cultivarea
componenţei cosmopolite (Henri Jacquier, Wolf von Aichelburg,
Umberto Cianciolo, pentru a nu menţiona decât numele mai cu-
noscute) şi atitudinea avansată faţă de homosexualitatea unora
dintre membri. Nu mai puţin importantă a fost şi stimularea ac-
tivităţii femeilor pe tărâm literar. În tabloul cerchist pe bază de
cărţi de joc, „reginele” se numeau Lia Jacquier (treflă), Fana Ker-
nbach (cupă), Eta Cianciolo – viitoarea Eta Boeriu – (pică) şi Vio-
rica Gui (caro). După ani şi ani, Virgil Nemoianu, bun cunoscător
a tuturor acestor relaţii, adaugă la numele cerchistelor Eta Cian-
ciolo şi Fana Kernbach, şi pe cele ale Olgăi Caba şi Ioanei Pos-
telnicu. Pentru a face mai tangibile raporturile dintre I.
Negoiţescu – căci el era marele mobilizator – şi scriitoare cer-
chiste sau apropiate de cerchişti, am ales, din arhiva acestuia
păstrată de Cornel Regman, câteva scrisori inedite. Date fiind
momentele diferite în care au fost redactate, epistolele către
Negoiţescu ale celor trei doamne, Ioana Postelnicu, Viorica Guy
Marica şi Eta Boeriu, permit, de asemenea, o evocare a unor as-
pecte din istoria Cercului.

*

Dintre misivele trimise de Ioana Postelnicu lui I. Negoiţescu
reproducem două: prima scrisoare care s-a păstrat şi o carte
poştală redactată la destul de scurtă distanţă. Datând din lunile
care au urmat dispariţiei lui Lovinescu, ele documentează im-
portanţa acordată de cel puţin unii dintre obişnuiţii „Sburăto-
rului” faptului că printre ultimele pagini scrise de „Maestru” s-au
numărat, ca o veritabilă predare de ştafetă, cele dedicate lui Ne-
goiţescu, cu prilejul „revelaţiei” că el este autorul „Manifestu-
lui” Cercului literar. Că tânărul critic îşi trimite cronica cu care
întâmpină proaspătul roman (Beznă) al Ioanei Postelnicu la o re-
vistă din Capitală constituie poate chiar un gest menit a le întări
celor de acolo speranţele puse în talentul lui. Intitulat „Un ro-
mancier nou: Ioana Postelnicu”, articolul e publicat în numărul
din 14 octombrie al revistei Viaţa şi marchează începutul operei
semnate invariabil „I. Negoiţescu”.

Rândurile scrise de Ioana Postelnicu privitor la proiectul cer-
chiştilor de a invita la Sibiu, pentru a-l comemora pe E. Lovi-
nescu, un număr de personalităţi ale literelor bucureştene din
grupul marelui critic au meritul de a completa informaţiile ofe-
rite de epistolele lui Negoiţescu către Monica Lovinescu şi Dinu
Nicodin publicate în volumul lui, Ora oglinzilor. În ce priveşte
noua manifestare a adeziunii cerchiştilor la poziţiile estetice lo-
vinesciene, credem că nu ne înşelăm dacă vedem în această ini-
ţativă tipic negoiţesciană şi scopul ca semnatarii „Manifestului”
să-şi consolideze poziţiile atât în faţa diverşilor detractori pă-
şunisto-naţionalişti, cât şi a unor profesori care s-au arătat mai
mult sau mai puţin rezervaţi în urma publicării lui. În fine, ar

putea constitui un motiv de mirare faptul că epistoliera îl com-
plimentează, la sfârşitul scrisorii ei, şi pe Radu Stanca. Eluci-
dează chestiunea un interviu dat de către scriitoarea
nonagenară Otiliei Ţeposu, în ultimul an (2004) al vieţii: aici, evo-
când adolescenţa sibiană şi mirificile sejururi petrecute în casa
de vacanţă cumpărată de tatăl ei la Ocna Sibiului, Ioana Postel-
nicu ţine să precizeze: „în grupul acela de copii erau şi copiii
preotului Stanca, între care Radu, care avea atunci 8-9 ani, cel
care a fost mai târziu unul din baladiştii Cercului Literar de la
Sibiu şi director [în realitate prim-regizor, n.n.] al teatrului din
aceeaşi localitate.” 

[1]

[Plic purtând inscripţiile: „Dlui I. Negoiţescu / str Mitropoliei
Nr 12 / Sibiu” şi, pe verso, „Ioana Postelnicu” / Brătianu 9 / Bu-
cureşti”; ştampile: „BUCUREŞTI 14 OCT 43”, „CENZURAT BUCU-

REŞTI 542 B. 1.” şi „SIBIU 17 OCT. 943”]

11 oct[ombrie] [1]943

Ştefăniţă Regman
Scrisori către I. Negoiţescu din trei perioade sau despre prezenţa feminină în Cercul Literar
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Stimate Domnule Negoiţescu,

Răspunsul la scrisoarea D[umi]tale vine târziu. O recidivă a
flegmonului avut în vară şi o lungă convalescenţă m-a[u] îm-
piedecat [sic!] să-mi pot lua timpul de a mulţumi pentru foarte
frumosul studiu asupra cărţii mele. Am fost mişcată de atenţia
şi aplecarea D[umi]tale asupra „Beznei” şi cred că dacă Maes-
trul nostru ar fi trăit, acest studiu i-ar fi făcut multă bucurie fiind
o confirmare a speranţelor lui puse în pana şi spiritul critic al
D[umi]tale, întărite prin acea „planetă de tânăr scriitor”, cea din
urmă slovă publicată, pentru cel din urmă scriitor care[-]i păşise
pragul şi-l [şi pe care îl] luase sub ocrotirea lui spirituală.

Desigur, dacă ar fi trăit el[,] studiul acesta ar fi constituit obiec-
tul unei şedinţe, ar fi fost comentat şi demult ar fi apărut în vreo
revistă. Din păcate el nu va putea apare la „Vremea” deoarece
asupra cărţii mele nu s-a pronunţat criticul oficial al acestei re-
viste, D[om]nul P. [ompiliu] Const.[antinescu]. Tot aşa şi în alte
reviste de acelaşi gen.

L-am încredinţat D[omnu]lui Petraşincu care se va ocupa de
apariţia lui unde va crede că e mai bine, cu atât mai mult cu cât
ţine la D[umnea]ta şi studiul D[umi]tale l-a găsit foarte bun.

Asupra comemorării Maestrului la Sibiu, în urma celor vor-
bite cu Jebeleanu, Petraşincu, Dinu Nicodin[,] va trebui să scri[i]
fiecărui în parte o invitaţie precisă şi detailată, dat fiind că o de-
plasare până la Sibiu, din punct de vedere material este destul
de dificilă (din această pricină chiar, Petraşincu ar dori să se
aranjeze pentru mijlocul lui Nov.[noiembrie], lucru ce m-ar
aranja şi pe mine, bineînţeles din alt punct de vedere).

Dacă – acest lucru îl sugerez din dorinţa de a înlătura o parte
din piedicile materiale şi fără ştiinţa nimănui – s-ar putea găzdui
la cineva aceşti domni, bineînţeles nu e vorba de D.[inu] N.[ico-
din], ar fi nimerit să le comunicaţi.

Mă simt încă o dată jenată de întârzierea răspunsului meu şi
de uscăciunea scrisorii mele care nu răspunde cu nimic căldurii
şi amabilităţii D[umi]tale, dar pe lângă faptul că scriu bolnavă,
îmi lipseşte cu totul obicinuinţa [sic] epistolieră.

Aştept răspunsul D[umi]tale mai prompt decât l-ai avut pe al
meu şi noutăţi despre examenele pe care, desigur, eşti gata să
le dai.

Cu cele mai bune gânduri
Ioana Postelnicu

p.s. Aceleaşi gânduri, te rog să transmiţi lui R.[adu] S.[tanca].
Lui Jebeleanu se poate scrie la Dir[ecţia] presei sau Timpul. Lui

Petraşincu în str. Vitan 52.
p.p.s. Când să închid scrisoarea aflu că studiul D[umi]tale

apare mâine în Viaţa.

[2]

[Carte poştală, expeditor: „Ioana Postelnicu / Bdul Brătianu 9 /
Buc.”, destinatar: „D-lui / I. Negoiţescu / str. Mitropoliei 12 /

Sibiu”; ştampile: „BUCUREŞTI 23 NOV 43”, „CENZURAT BUCU-
REŞTI 493 B. 2.” şi „SIBIU 26 NOV. 43”]

Stimate Domnule Negoiţescu[,]

Spre marele meu regret, nu voi putea lua parte la comemo-
rarea Maestrului împiediecată [sic] fiind de împrejurări din afara
voinţei mele. Aş dori să-mi comunici cum s-a desfăşurat come-
morarea şi ce ecou a avut între „intelectualii Sibiului”.

Nuvela despre care mi-ai vorbit vara trecută n-am văzut-o încă
în paginile Vremii: examenele fiind trecute, nu mai ai motiv să nu
te ocupi de ea.

În ceea ce mă priveşte mă zbat de asemenea cu o nuvelă al
cărei material nu se lasă lucrat cu uşurinţă.

Când se vor limpezi zările vom scrie şi noi mai liniştiţi.

Cu cele mai bune gânduri
Ioana Postelnicu
Buc.[ureşti] 22. Nov.[noiembrie] [1]943

*

Singura epistolă de la Viorica Guy Marica din arhiva lui I. Ne-
goiţescu aflată în posesia noastră e poate chiar unica pe care
această „nouă Louise Labé”, în viziunea, pe atunci, a unora din-
tre cerchişti, a simţit îndemnul să o adreseze tandemului Ne-
goiţescu – Stanca. (De menţionat că, de la Arad, criticul primea,
destul de des, scrisori de la Deliu Petroiu). Suntem la începutul
„despărţirii de Sibiu” a grupării cerchiste, efectiv consumată în
toamna lui ʼ45, când, în vechiul burg, nu mai rămân decât
Stanca, Regman şi Aichelburg. Universitatea se întoarce la Cluj,
unde îşi va deschide porţile studenţilor abia la mijlocul lunii ia-
nuarie a anului următor, ceea ce explică senzaţia de „pierdere
a vremii” a unora ca „Baba” Gui, nevoiţi să stea două lungi se-
zoane pe la casele părinţilor.

Expresie a unei priviri deja nostalgice spre atâtea momente
petrecute în compania celorlalţi cerchişti, pe Corso-ul sibian sau
în aprigele discuţii din casa profesorului Jacquier, unde aveau
loc, cu tot tipicul, şedinţele de cenaclu cerchist, scrisoarea com-
pletează paginile de „Remember cerchist”, publicate de Viorica
Guy Marica în două numere (87 şi 89/2006) ale revistei clujene
Tribuna (prima parte a acestor importante amintiri a fost repu-
blicată recent în revista Secolul 21, nr. 7-12/2015). Ea ar putea fi
considerată chiar un certificat de cerchistă, căci pe lângă faptul
că destinatarii sunt cei doi stâlpi ai grupului şi că, în rândurile ei,
se face referinţă la cei din aripa lui „de Vest” – Deliu Petroiu, Ovi-
diu Cotruş, Ştefan Aug. Doinaş, Eugen Todoran, chiar, – autoarea
scrisorii nu uită să-i evoce pe Cornel Regman, I. D. Sârbu şi Radu
Enescu, creionând, de facto, componenţa principală a Cercului
la acel moment. 

Curios e însă că atunci când se referă la problemele cu care s-
ar confrunta Revista Cercului literar (ultimul număr tipărit fusese
cel pe iunie-august 1945) e invocată „lipsa de material”. Or, e
cunoscut faptul că vicisitudinile erau de altă natură. E ceea ce
revelă Un roman epistolar al lui Negoiţescu şi Stanca, unde e in-
clusă o scrisoare datată pe 21 octombrie 1945 a – de pe acum –
clujeanului Negoiţescu, care îi transmite prietenului: „Doamna
J.[acquier] spune că Iuliu Haţieganu a trimes [sic] banii la tipo-
grafie. E vorba că ar fi putut să trimită şi fratele lui 300.000 de
la Bucureşti, aşa că treci pe la tipografia lui Veştemean să vezi.
Dacă sunt bani în plus reţine-i, căci atunci mai scoatem imediat
un număr. De altfel voi vorbi cu tipografia lui Emil Haţieganu,
poate tipărim gratuit la Cluj”. Din păcate, numărul triplu scos la
sfârşitul acelui an universitar va fi şi ultimul, iar Revista Cercului
literar nu se va „despărţi de Sibiu”, cum anunţa Stanca acolo, ci
pur şi simplu nu va mai putea exista.
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[3]

[din plic s-a păstrat numai un fragment conţinând adresa ex-
peditorului: „V. Gui / Arad / Str. Vicenţiu Babeş 9”]

Arad, 20. IXI [?] 1945

Dragă Nego şi Răducule,

Credeam că aţi plecat demult la Cluj şi că ne vom revedea în
curând în îmbucurătoarele ore de plimbare pe care le între-
prindeam împreună pe asfaltul sibian. Dar am aflat din surse
bine informate că tot pe la Sibiu lânceziţi şi deci nu văd nicio po-
sibilitate de apropiată revedere; deci m-a cuprins subit dorul de
voi şi m-am hotărât să vă scriu.

Mi-a spus Deliu că nu prea o duceţi strălucit cu revista, fiind
în lipsă de material.

O să vă onorez şi eu în consecinţă cu ceva. Dar cum stau tot
timpul pe-o ureche şi mă mai las şi intimidată de auspiciile cri-
ticei [sic] voastre funeste, treaba merge încet.

Am auzit că Universitatea se deschide abia după Crăciun, ce-
iace [sic] nu mă încântă deloc.

Mucezesc în Arad, mă plimb cu diverşi prieteni şi fanţi, mai ci-
tesc câte ceva, dar de predilecţie pierd vremea şi „filosofez” asu-
pra măritişului.

Vedeţi dar că am o activitate foarte fertilă.
Am fost destul de des cu Deliu împreună. Îl aşteptăm pe Co-

truş să vie acasă. Lui Doinaş nici nu i-am văzut mutra încă în
vara asta.

Veştile de la voi vin sporadic şi sunt întotdeauna insuficiente.
Mi-a spus Deliu că intenţionaţi să veniţi la Arad luna viitoare
pentru o şezătoare literară.

Ar fi foarte bine cred şi ar mai aduce o notă de variaţie în ora-
şul ăsta troglodit.

Dragă Nego, să nu uit, m-a rugat un prieten să-i fac rost de
adresa lui Constantin Noica şi cum tu mi-ai amintit odată că eşti
în corespondenţă cu el, fii te rog drăguţ şi trimite-mi-o.

De altfel sper să am cât mai curând veşti de la voi.
Ce face [sic!] Regman şi Sârbu, dar Radu Enescu şi ceilalţi?
Todoran a fost mai multă vreme în Arad şi au fost o dată cu

Deliu pe la mine.
Acum închei, cu cele mai bune gânduri prieteneşti şi cu câte-

un sărut pe vârful nasurilor voastre, atât de diferite.

Servus, Baba

*

Cea de-a treia secţiune a prezentului grupaj conţine, pe lângă
o scrisoare a Etei Boeriu către I. Negoiţescu, redactată în zilele
premergătoare Anului Nou 1971, o poezie – şi aceasta inedită –
găsită în formă dactilografiată printre dosarele criticului. Deşi
în modalităţi foarte diferite, ambele depun mărturie de marea
şi durabila prietenie care i-a legat pe cei doi cerchişti, precum şi
de atitudinea înţelegătoare (din care nu lipsea însă ironia) cu
care „Nego” era privit de cei care constituiau o a doua familie a
lui. Mai mult: sintagma „tu duce sei, maestro e tu padre”, para-
frază a unei replici din tragedia La congiura de’ Pazzi a lui Vitto-
rio Alfieri da Asti, nu considerăm că e destinată numai flatării
ego-ului celui care, la acea vreme, trăia adevărate momente de
glorie literară, ci exprimă și marele preţ conferit de traducătoa-
rea lui Dante judecăţilor prietenului. 

În privinţa rugăminţii conţinute în scrisoare, nu ştim dacă şi
cum a apucat Negoiţescu să „vadă” cu ochi critic volumul de
debut al Etei Boeriu înainte de publicarea acestuia. Cert e însă
că invitaţia familiei Boeriu ca prietenul bucureştean să petreacă
Revelionul în compania ei n-a fost onorată: din scrisorile lui Ne-
goiţescu trimise părinţilor (aflate în posesia noastră) reiese că
acesta a sărbătorit schimbarea anului „împreună cu Doinaşii, la
Nina Cassian”. În 4 ianuarie le scrie părinţilor din Capitală. Cum
dintr-o scrisoare din 19 ianuarie, familia Negoiţescu poate afla
că fiul a „sosit cu bine la Bucureşti”, e uşor de dedus că depla-
sarea lui la Cluj a avut loc între aceste două momente.

[4]

[Plic purtând inscripţiile: „ I. Negoiţescu / Calea Victoriei Nr. 2 /
Bucureşti 401 / Sectorul 4” şi, pe verso, „E. Boeriu / Calea Turzii

34 / Cluj”; ştampile: „CLUJ 26.12.70” şi „BUCUREŞTI 28.12.70”]

Cluj 26 dec[embrie] [19]70

Dragă Nego,

Ca să fiu scurtă şi cuprinzătoare, ştiindu-te fără secretar, uite
de ce îţi scriu: cu toate investigaţiile făcute în sânul familiei n-
am reuşit să aflu – fiindcă nici ei nu ştiu şi se plâng că nu le scrii
– dacă vii sau nu vii la Cluj de Anul Nou. Ori, cum de repetate
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ori mi-ai spus, cu toată seriozitatea ta, să nu dau volumul meu
de versuri la Editură fără a ţi-l da înainte ţie să-l vezi, am depă-
şit termenul predării tot aşteptând să te văd odată cu răgaz ca
să ţi-l pot da spre vedere fără a te pisa cu chestia asta când ai al-
tele pe cap. Acum însă nu mai pot aştepta nici un pic, fiindcă
trebuie să predau poeziile la 1 ian.[uarie] (de fapt primul ter-
men fusese la 1 noi.[embrie]) şi eu cu mare greu am obţinut încă
o prelungire până în 10 ian.[uarie], după care, dacă nu respect
termenul, am fost gentil avertizată de Căprariu că s-ar putea să
nu mai apar deloc. În situaţia asta trebuie neapărat să ştiu dacă
vii sau nu aici de Revelion, pentru ca în cazul când nu vii, să ţi le
trimet [sic] urgent într-un plic recomandat. Şi acum, Nego dragă,
ascultă-mă: tu ştii cât de mult ţin la părerea ta şi poate nu ştii că
n-am publicat până acum nici o poezie pe care să n-o fi citit tu
înainte şi să n-o fi binecuvântat. Deci şi în afara insistenţelor
tale de a-ţi da volumul să-l vezi înainte, eu tot aş fi recurs la tine,
fiindcă „tu duce sei, maestro e tu padre” pentru mine. Fii deci
drăguţ şi răspunde-mi două cuvinte pe c.[artea] p.[oştală] pe
care o alătur, sau mai bine dă un telefon cu taxa inversă de la
Doinaş, într-o seară, cât mai repede, ca să ştiu să-ţi trimet [sic]
poeziile ori să te aştept cu ele aici, pentru cazul în care ai veni,
soluţie dintre cele mai fericite pentru mine în legătură cu poe-
ziile, dar şi pentru noi (adică şi Puiu) fiindcă de Revelion vom fi
singuri cuc, n-am acceptat nicio invitaţie (de fapt nimeni nu s-a
înghesuit încă să ne cheme) şi am fi fericiţi de-a dreptul să-l
facem împreună, cu oricine ai mai vrea tu pe deasupra. Unde
mai pui că mi-e dor de tine de parcă nu te-aş fi văzut de un an. 

Te rog foarte foarte foarte mult vino dacă te trage inima, iar
dacă nu răspunde-mi urgent ca să-ţi trimit versurile.

Te sărut pe favoriţi, 
Eta

Sărutări de la Puiu şi Dadi

[5]

SSoonneett  ppee  oo  tteemmăă  ddaanntteessccăă

O, Nego-aş vrea cu Puiu şi cu tine,

acum că suntem bine copţi în spuză

şi vântul din ecluză în ecluză

pe faţa apei încă ne mai ţine,

aş vrea o noapte, nu, ci împreună

să aburim cu gura noastră zorii

a mii de nopţi. Să ni se umfle porii

de bucuria vremii ce se-adună,

Prin publicarea acestor pagini a căror figură centrală este
I. Negoiţescu, am dorit, de asemenea, să comemorăm îm-
plinirea, în luna august, a 95 de ani de la naşterea criticului.

de vinul stors din inimă cu palma

când palmele ni se-nchideau pe gură,

aş vrea de zile iuţi şi dulci, de-a valma

să ne-amintim, de câte sunt sau fură,

şi nici un nor pe marea noastră calma

să nu se-abată. Nici un nor de zgură.
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*

privesc săriturile cosaşilor prin iarbă
ferice de ei că fac ce vor
sunt la cîmp cu bunicii
dacă tot e vacanţă să nu stau degeaba
nu am venit la ei să pierd vremea
am venit ca să-i ajut
vreau nu vreau
avem un moment de respiro
ne odihnim oasele la umbra unui cireş sălbatic
aşteptăm să ajungă soarele la zenit
bunicul măsoară ora cu palma
niciodată nu munceşte la câmp
cu ceasul lui atlantic primit
după ce s-a întors din armată
ţine la el ca la comoara universului
îl curăţă şi-l trage zilnic
şi mie-mi place mica bijuterie
dar nu am voie să mă joc cu ea (când
îşi dădea ultima suflare i-a spus bunicii
că-mi lasă mie ceasul
ştie că voi avea grijă de el)
mai degrabă mă pot bărbieri cu lama de ras
decât să pun mâna pe ceas
aseară am vrut să văd dacă funcţionează lama
şi mi-am mângâiat obrazul cu ea (cred că-mi 
era dor de mângâierea maternă)
mi-a îndepărtat puful de pe faţă
acum sunt îngrijorată
dacă-mi va creşte barbă
nu îndrăznesc să mă confesez bunicilor
mă vor certa
şi-mi vor spune că devin femeia cu barbă

*

la grădiniţă plângeam după mama
în lipsa ei intram în sevraj

în clasa întâi i-am spus să nu mă urmeze în sală
e prima mea zi de şcoală
sunt mare
nu mai am nevoie de grija ei

în liceu m-am îndepărtat de ea
aşa era moda
mă plângeam prietenelor 
că este depăşită de secolul douăzeci şi unu
că nu-mi înţelege iubirile şi eşecurile

în facultate eram sub acelaşi acoperiş
dar la distanţe de sute de ani
una de cealaltă

doar prânzul de duminică ne obliga
să împărţim acelaşi aer

în timpul căsniciei o evitam
nu voiam să ştie nefericirile mele
momentele de singurătate 
groaza de week-end-urile care
mă blocau alături de noua familie

divorţul m-a găsit la umbra mamei
bandajându-mi rănile
înghiţindu-şi lacrimile
uitându-mi evadările

*

poemul ăsta încearcă să ţâşnească din mine de câţiva ani
a devenit supurant
nu ştiu dacă-s pregătită să-l excizez 
ştie prea multe şi va dezvălui totul despre el
cel pe care l-am iubit
şi l-am urât în acelaşi timp
între noi era un gol în care ne îmbrânceam reciproc 
deşi trebuia să ne protejăm unul pe celălalt
datorită lui exist
sunt construită cu fragmente din el 
pe care le dispreţuiam
acum îmi plac
lumea spunea că semănăm mult
atât de mult încât polii noştri se respingeau
mă întrebam dacă mă iubeşte sau nu
cred că mă iubea
nu ştia cum să-mi dovedească asta
ne părăsea aproape zilnic pentru amanta lui
când se întorcea era alt om
mirosea ca ea
vorbele-i erau întunecate de ea
în privire-i se oglindea ea
atunci îi doream moartea
nu puteam să-i omor amanta
nimeni nu reuşise asta
avea atâţia neputincioşi prinşi în mrejele-i
nu ştiu cum reuşea să-i satisfacă pe toţi
eu şi mama nu mai contam când o întrezărea
el nu-i putea rezista
când îi simţea parfumul se transfigura
se ducea hipnotizat spre ea şi se împreunau
întors acasă reproşurile noastre îl enervau
stăteam în calea împlinirii lor definitive
până acum zece ani
atunci şi-a făcut curaj şi ne-a părăsit
ea l-a furat pentru totdeauna din vieţile noastre

Hristina Doroftei

Poezie
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uneori parcă mi se face dor de el
nu ştiu dacă-l iubeam
sau îl uram
cred că nici nu-l cunoşteam

*

am scăpat de riduri
spune emailul
apăs febril tastele
vreau să aflu
repede
cum a scăpat
ana popescu
de riduri
îmi cade internetul
restartez serverul
hai mai repede
băga-mi-aş picioarele
vreau să aflu secretul
anei popescu
dacă ea a reuşit
să scape de riduri
trebuie şi eu
introduc parola
în cele din urmă redeschid emailul
sunt la un click distanţă 
de secretul anei popescu
tinereţe fără bătrâneţe
viaţă fără riduri
dacă doreşti să afli  
creează-ţi un cont gratuit
doar taxa de înscriere 
în baza de date 
costă zece euro
produsele vor fi gratuite
cu excepţia
taxelor poştale
poţi deveni reprezentantul nostru
obţii cinci la sută 
din fiecare comandă
nu ezita
click aici
dacă vrei să afli
secretul anei popescu
scapă de riduri

*

răsfaţă-mă precum roua firul ierbii
simte-mi durerile

gândurile
nesiguranţele

alină-le cu o atingere
vreau să mă priveşti până în
nucleul celei mai ascunse celule
să-i cunoşti gustul şi structura
iubeşte-mă cum nu ai crezut
că poţi iubi vreodată
împreună să sfidăm gravitaţia

teama
cutumele
moartea

fără nevoi secundare
să fim oxigenul celuilalt
să ne inspirăm unul pe altul
să ne hrănim unul din altul
să fim autosuficienţi
să ne rotim în jurul iubirii noastre
ca două omizi gemene în acelaşi cocon
lichidul care ţâşneşte din noi 
să devină fericire solidă
ştiu că vreau o iubire autistă
dar numai în autism putem
vibra la unison
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amortizare

mă gândesc să port mai des tricoul XXL
găsit între niște cârpe de șters praful.
(de fapt, am și șters de vreo două-trei ori cu el pe jos.)
Să-mi acopere toracele adolescentin în întregime
să nu se întrezărească nici urmă de claviculă
de umeri ascuţiţi
de oase
de sfârcuri.
Mă gândesc să iau perdeaua din sufragerie și să mi-o înfășor
împrejurul șoldurilor purtătoare de curbe armonioase
singurele care par să-mi trădeze anii
apoi
să-i dau drumul.
să se prelingă pe membrele inferioare
să o opresc abia când se-aude trosnitura impactului cu solul
ca și cum ar bloca simţul asumării mele.
mi-aș arunca jeanșii, tenișii, pantofii cu toc, toate rochiile va-
poroase etc. etc.
și le-aș înlocui, treptat, cu zdrenţe care să-mi acopere dege-
tele, unghiile, faţa
spatele, susul și josul.

m-aș vărui în fiecare dimineaţă
din cap până-n picioare
numai ca să pălească măsliniul în repulsia crâncenă a noncu-
lorilor.
i-aș oferi minţii întregul meu trup
mi-aș crea un sanctuar al minţii în trup
sau al trupului în minte.

Promit. v-ascult

dar mai aștept puţin

3D

în globul acesta nimeni nu se complimentează
nimeni nu se-așteaptă la gesturi necugetate
nefiltrate prin gâtul
delicat
al pârghiei înduioșării.
Toate rotiţele funcţionează
în ideală armonie
și sunt gresate de fiecare dată când
alte dispozitive se fac bucăţi-bucăţele.
(E precauţie)

postamentul globului se clatină
pe-o roată de bicicletă
ca pe-un reactor de avion
fără niciun fel de reacţie.
și, totuși, rămâne
postament
solid.
iartă-l când se mai clatină.

Roxana Cotruş

(5:39)

cuţitul meu
are tăiș dublu, e rotunjit la vârf,
iar lama nu mi-am mai ascuţit-o de mult.
de când îmi izbeam fiecare inamic de pereţii moi ai prunciei
fără să clipesc.
pe fiecare margine a lamei cuţitului
e fixată
câte-o bucată de bandă izolatoare sub care-am îndesat burete
din
salteaua pe care dorm de-atunci.
la o săptămână
o dezlipesc și
schimb buretele
(aproape că dorm pe scheletul din lemn al patului)
îl umezesc.
îl izolez.
și de cele mai multe ori
claustrez odată cu el
multe fire de păr:
blond, brunet, șaten, roșcat
(nu vreau să-mi scape niciunul)
cuţitul meu nu taie.
cuţitul meu e-o seră
– ascund și răsare.

din cuţitul meu ies numeroase peruci
pe care le flutur
alergând ca bezmetica prin același târg.
și ca să iasă o afacere pe cinste,
le prefac din kitsch în searbăde multicolore,
fiindcă handmade-ul, indiferent de iscusinţă și seriozitate,
e de bun-simţ să fie socotit.

unisex area

Îţi ţineam slujbă în fiecare zi
te pomeneam la vii, dup-aia la morţi
în funcţie de starea mea
de nervozitate.
de furie.
de amuzament.
de anxietate.
de pseudo-resemnare.
Ţineam pomeniri 20 din 24
și chiar dacă uitam să-ţi rotunjesc numele
din toate unghiurile
pe-o hârtie ruptă dintr-un caiet dictando
(neapărat îngălbenită
– să nu mă compromit –),
în timpul slujbei
îţi citeam poreclele scrijelite-n lobii temporali:
panseluţo, animalule, minunatule
(când la mine, când la tine, când între).
pe cea din urmă
doar când trebuia să-mi găsesc o sursă de amuzament.
Ultima dată ţin minte că te-am pomenit la morţi

și nici nu mai știu cum te numeai.

Poezie
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În bârlog

Din mâinile lui se ridică sunete verzi şi negre
tinere dansează-nveşmântate-n gri-3, înveşmântate-n alb 3
cu pletele curgând până-n tălpi, roşu şi violet – amurg rătăcit
câmpul nu-şi mai stăpâneşte ale sale
florile-şi declară război 
steluţe desprinse din păpădii se zbenguie fără teamă.

covor de întuneric peste oraş
mâinile lui obosite aştern culcuşul
fetele-şi închid pleoapele roz
un prunc zâmbeşte-n copaie
liniştea pe care-o aduce 
explică atmosfera dintr-o altă lume.

Mesaj 

Aici sunt câţiva licurici şi luminează în aşteptarea ta
îţi scriu cu litere pe care nu ştiu să le conturez frumos
clopote de tantal se aud în beznă
– să iubim tot ce va veni!
fata grădinarului trece podul cu un coş de nuiele în braţe
la fereastra mea ard 3 lumânări mici – jertfe
din gândul meu, către cer, zboară nişte porumbei-roşu, negru,

incolor
Lara îi face semn toamnei să vină mai aproape.
sub paşii ei frunze uscate îşi plâng
neputinţa de a rămâne întregi.

Schimbare

Omul de sticlă
voia să-şi coloreze puţin trupul
apelase chiar şi la talentata Melania,
îi era ruşine atât de gol şi atât de transparent
probabil că singura variantă fusese aceasta:
să verse dintr-un butoi întuneric peste oraş
astfel ne-a obligat să închidem ochii preţ de câteva ore
de atunci el tot repetă isprava.

casele adunate-şi aşteaptă locuitorii,
uneori când sunt singure se prind de mâini
pe stradă mai latră câte-un câine cu blana zburlită
apa umple fiecare groapă
în zare nu se văd trăsuri şi nici trecători
un fel de fum gri ne-a acoperit vederea-ceaţă
se aude glasul omului de sticlă
cântă o baladă, toată despre Lara
îmi ţin urechea lipită de fereastră, fără s-o deschid

– e răcoare de toamnă
vocea lui scade până când nu se mai aude nimic, 
de parcă s-ar îndepărta de locul acela 
suflu peste focul lumânării, în cameră suntem

doar eu şi mirosul de ceară topită.
Rătăcire

mă rupsesem de tine precum toarta stropitoarei
tocmai când grădinarul uda

închisesem ochii şi noaptea brusc în inimă
ploua cu bucăţi mari de gheaţă
cum să opresc aceste căderi?

un copil se legăna singur pe trotuar 
strângea la piept cutia de cretă albă
mi-amintisem că-n ghiveci trebuia să înflorească 
portocalul sădit de noi.

lăsam în urma mea dâră de sânge 
miros de amoniac peste tot
pletele-mi erau în mâinile unui monstru – piatră şi fier
am alergat şi-am revenit
acolo unde bătaia clopotului cheamă viaţa
acolo unde înflorise deja portocalul.

Elena Gabriela Feceoru
Poezie
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Cineva mă întreabă ceva

Mașina se strânge
momentul a trecut
Curbele se înteţesc
Animale netezite pe carosabil
Sub mii de cauciucuri
În viteză
Când ai plecat era frig
Erai indian summer
mi-ai dăruit ultima pereche de șosete care m-au încălzit
cu adevărat
când am dormit cu câinii
lângă rulotă
am visat că mă prăbușesc
mi-am înfipt unghiile în geaca ta de piele
tu n-ai simţit nimic
ai plecat cu numele și adresa mea scrise cu creionul în interi-
orul 
camionului
nu le-ai văzut
niciodată
ar trebui să ajung acasă
dar până și eu am o limită

control preluat
ţipătul meu se aude pe autostradă
până departe
nu mă opresc 
sunt în mașină cu prietenii mei
între noi atâta pământ

Anii trec

Nuanţe reci
El când să te uite
să înţeleagă
O fantomă lipsită de griji
Muncește numai pentru ea
încă mai bântuie
El trăiește și merge cu spatele
Ochii lui, când credeam că sunt albaștri,
Ochii lui negri

Stă lipit de saltea 
Se întoarce unde e rece
Intimitate 
Pentru cei care ies astăzi în stradă
Tăiem salteaua în două
Va supravieţui
Dacă cineva
Fără să fie filmat

Trece de două ori prin același loc

Noua rasă de cai răsuflând deasupra ta
Joci rolul că joci un rol
tovarăș de drum
Unele cuvinte le neagă pe celelalte
Mechanically yours
am scuipat în paharul tău
explicit

Aprinde ţigara pe plită și adu-mi-o

Sau pune ceva cald lângă ceva rece
Când m-ai sărutat mi-a amorţit gura
Unii au flori în portbagaj
Așteaptă-l p-ăsta și-apoi sună la interfon

Aștept
Mă cântărește scurt
Schimbul
Sun
deschid 
Urc
1 2 3 4
Deschid
Închid

Pune o pernă la ușă
Nu așa
Mai pune una peste
Șșșșt
Uită-te pe vizor

Vino aici
Așază-te-n colţ
Te-am citit din prima
Ridică-ţi bluza
Apleacă-te
așa
Dă-mi o sticlă să mă piș

Sub pernă
Mașini de poliţie

Uneori

Aștept să se prăjească niște cartofi
Iau vasele de la scurs
le pun în chiuvetă
pun mâna pe telefon
cu aerul că aș face un lucru deosebit de important
urgent fără martori

Poezie

Maria Daneş
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verific cu degetul dacă îmi vine
pot să ies din casă
de ce să fac eu când poate să facă altul
am să-mi pun totuși un șerveţel în chiloţi
uneori mă bucur

n-am făcut aproape nimic ilegal
n-am ajuns la închisoare
mă gândesc că nici de-acum înainte

hai să te clonăm
nimic forţat 1% risc
folosim numai substanţe eco
mediu steril

aștept să se prăjească
nu am să transform obișnuinţa în tragedie
nimeni nu mi-a aranjat atât de frumos șosetele ca tine
le-am desperecheat și le-am îndesat boţite în sertar

Când ai spus că mă părăsești

Mă întrebi de ce tac
Sprâncenele tale formează o singură linie
Care desparte cerul de pământ
Deschid gura
Să-ţi răspund

Hai să ne confirmăm relaţia
Să ne schimbăm statusul
Să postăm toate fotografiile
Cum ne plimbăm în parc
Sau întinși pe iarbă
Îngeri ieșindu-ne din fund

Îmi plăcea de tine
Îţi murise mama
Arătai bine
Erai trist
La câteva zile după ce ţi-a murit tatăl
Am făcut-o pentru prima oară

Ce s-a întâmplat

Cel mai frumos zâmbet
Nici măcar o grimasă reușită
Asimptomatic
Tânăra mă privește de jos în sus nelămurită
- Ești cu patru ani mai tânără decât mama

Ceva m-a ţinut ocupată o vreme
Cad ca un copil care merge
Fără să se piardă
Fără să se desfacă
A fost nevoie de mai multe încercări
Oricine pierde când intră în casă și cântă:
#Ce s-a întâmplat în ziua în care ai murit
Ce s-a întâmplat în ziua în care ai murit#

A fost dimineaţă
Ea a murit și a cântat
Și a cântat

Dar el când să uite?

Cesevedepeperete
Animal cu multe piciorușe
Caracatiţă sau păianjen
Femeia scândură pe care a plouat mult
O mașină îţi trece peste picior
Ai timp să te gândești
O mașină ţi-a trecut peste picior

Un cal întreg sub tine
O femeie se împiedică
Ai timp să te gândești
Vor să fure medicamente
Sub sloganul – trăiește-ţi fiecare a doua viaţă

Producem arme pentru fiii noștri
Au nevoie de 

o curvă la graniţă
Surpată de la mijloc 
Nu vom scăpa de cadavru
E singura noastră șansă
Când sângele te cheamă
Te duci

Altele l-au întâlnit din întâmplare
eu am rămas 

În rândul lumii

Cumva intri în rândul lumii
Lumii din capul tău
Timp de o săptămână aceeași mâncare de pește 
Geanta romantică din piele 
evocând o plimbare toamna, sub castani
Cine te aude
Uneori 
Când te abţii
Să vomiţi
Seara cu trafic infernal din oraș
Mii de mâini care dansează singure
Găsești totul în colecţie de lux
Ca un miel care a înghiţit multe aţe

Pentru mine, numărul acesta nu înseamnă nimic
Din toţi oamenii curge ceva

Efectele încălzirii globale

Degete grăsuţe
Cu urmă de verighetă
Împachetează sandvișuri
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Cu sau fără maioneză
Aici sau la pachet

Guri încolonate
Dinţi apţi să muște

După prima înghiţitură nu e chiar așa de rău
Pentru un căcat de sandviș
Cu șuncă
Nu le înţelegi pe cele cu toast 
Tăiatul cojii
De ce aș rămâne numai cu miezul – 
Îmi spui, gesticulând cu degetul mare,
Indexul și cel mic
De la mâna stângă

degetele tale grăsuţe
Cu urmă de verighetă
Dexteritatea cu care ar felia aerul
E timpul să ne izolăm între pini să punem rufele la uscat
Să pictăm pe lenjeria albă
Aproape letale
Degete topite

hârtie igienică happy end/ zile / îmi las coatele pe marginea
coșului de cumpărături/ capul greu/ saci,      biscuiţi săraţi/ mă
întreb cine separă gunoiul din mine/iubire cu o singură
greșeală

ne-am înţeles că ne întâlnim la ora șase în același loc
n-ai venit, așa că am îngropat conservele în nisip
în seara aceea nu mai aveam de ce să plâng
totuși am purtat ochelarii de soare

stăteai la parter
m-am uitat ore întregi fix la perdeaua ta
și trecea ziua mai ușor
ai zis că e greu să intri într-o gașcă
că la început nu te acceptă
aveai un defect la șold peste care treceam ușor cu vederea

încă puţin beată
m-ai adus acasă cu mașina, cred
nu mai ieșisem cu unu’ cu mașină
în rochia bleu cea nouă
cât de alcoolic e să fii cool
m-ai învăţat toate lucrurile pe care nu voiam să le știu
le spun la nesfârșit
tuturor

după jones

roboţii cu sâni rotunzi,
gluma profesorului japonez
pentru linia de asamblare
ambient relaxant pentru muncitori
aria de lucru a robotului se restrânge
în cazul greșelii umane

niciun accident
femei
Iubitoare
supuse
copiii agăţaţi de fuste
vocea șuieră
(ca lumina intermitentă a reclamelor pe timp de noapte)
Să Murim 
Cu Demnitate

oricine ar înţelege 
mâinile mamelor
frunţile taţilor

în urma noastră 
trupuri aproape îmbrăţișate
după jones
găleţile sunt goale

familiaritatea nu se distinge de adevăr

Sunt în pregătire
Chiar dacă nu-i știu marginile,
Răspunsul e clar
refuz latent
Care va ieși uscat și greu 
Nu sunt în măsură să cedez
Adevărata faţă

când sunt chipul mamei mele am pierdut
când sunt chipul tatălui meu am pierdut
(pe o pasăre se află furnici)
spunea fratele meu

zei atârnaţi de lobul urechii
s-a născut între două continente
doarme într-un 
adăpost provizoriu
el 
pleacă unde îl cheamă sângele
m-ai învăţat să-i tai feliile de pâine în lung
(să nu depună efort) 

când răspund la telefon 
maximum de voce caldă și prietenoasă

își deschide servieta și-mi întinde
o pungă cu jeleuri 
surâde articulând, ia-le
sunt bio

îmi imaginez că erau pentru copiii lui
toată lumea râde

le iau
mănânc câte unul
în fiecare zi
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Intimitate supradimensionată    

mare de locuri de muncă
mare în sus mulţumesc frate
dependent de aparate de ras ești o carne mai târziu
pentru munca grea

nu știu despre tine, dar familia si prietenii mei
erau împreună știu
e greu să-i privești în ochi știu
e greu să tai un zâmbet
mă clatin nu-l freca de mine știam că mori

răul crește
te apleci și atingi cu palma planeta pământ
atent la detalii ca atunci când speli o bătrână la fund
și o freci ușor cu un prosop moale

Oameni ca noi

Tu ești cel pe care l-am așteptat 
Înfășurat într-o pătură
Ca nimeni înaintea ta

Te arunci la pământ
Arată mai mult
Celălalt 
De sub crustă
râcâi cu unghia
Te privesc și dacă ar fi adevărat
Nu m-ar lăsa indiferent

Într-un weekend filme cu zombi
Oameni ca noi de pe care cade carnea
Stăm atârnaţi unul de celălalt
Nu e nimic
nu miroase în cameră

Să luăm cina împreună
Pe partea ta cu mai puţină ceaţă
Cu spatele la perete

Pe câmpul electric toate femeile sunt frumoase
elastic întins
mai bine decât să lucrezi într-un parc de distracţii portabil
Nu te speria
Pentru totdeauna se sfârșește într-o zi
Nu te opri
Mai bine pune pe pauză
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Ioan Evu

Proză

Scrisoarea

(fragment de roman)

Reiau partea a doua a epistolei şi am sentimentul tot
mai acut că rândurile mele sunt un început de roman. Şi îmi vine
să nu-ţi mai scriu… Un roman presupune o anume detaşare,
care îmi lipseşte acum, nerv narativ – ăsta-l am şi eu, dar parcă
prea accentuat –, personaje, decor adecvat, o întreagă recuzită
care-mi scapă. Și, nu în ultimul rând, o cunoaştere temeinică a
psihologiei umane. Pe când eu cred că există şi o psihologie a că-
răbuşilor, a melcilor, a peştilor, a plantelor. În limba greacă
psykhe înseamnă suflet. Un suflet care gândeşte sau o gândire
care simte? Naiba ştie. Uneori nu prea facem distincţie între
gândire şi suflet. Şi e aproape sigur că de aici ni se trag toate de-
zamăgirile, după cum spunea amicul meu, Violoncelistul.

El se autoproclamă pragmatic desăvârşit. E director de
post de radio şi purtător de cuvânt al unei importante firme din
urbe. Are o geantă diplomat; l-am întrebat odată, dacă în geanta
aia îşi poartă cuvântul, şi el a râs – are simţul umorului – nu s-a
supărat deloc, poate şi datorită faptului că am cântat mai bine
de douăzeci de ani în aceeaşi trupă.

L-am admirat întotdeauna pe Violoncelist pentru uşu-
rinţa cu care se lăsa de fumat. E şi un banc pe tema asta: Ber-
nard Show îi spune unui amic, fumător înrăit: „Să te laşi de
fumat? Nimic mai simplu. Eu m-am lăsat de nenumărate ori”…
Violoncelistul a renunţat la acest obicei nesănătos acum vreo
doi ani, se pare că definitiv. Eu fumez de la şaptesprezece ani şi
n-am reuşit să fac decât o pauză de două săptămâni. Într-una
dintre nopţi, m-am trezit din somn, am scotocit prin sertare, am
găsit o ţigară şi am fumat-o cu nesaţ până la filtru, deşi primise
un iz înecăcios de parfum. În dimineaţa zilei următoare, primul
lucru pe care l-am făcut a fost să-mi cumpăr un pachet de „Car-
paţi” de Timişoara… Ah, unde sunt ţigările de altădată?

Cred că nu am voinţa necesară să mă las de fumat sau
poate subconştientul îmi dictează că orice om trebuie să aibă
un drog. Unii aleg drogurile propriu-zise, alţii băutura, cărţile de
joc, cafeaua, fotbalul… Sau femeia. Pe asta am „fumat-o” şi eu,
cu filtru cu tot, până când jarul ei mi-a ars buzele şi cuvintele
mi-au luat foc.

Îl admir pe Violoncelist, dar îl şi invidiez pentru felul în
care ştie să privească doar înainte, conform proverbului ne-
mţesc: „Cine priveşte înapoi când ară nu trage brazdă
dreaptă”… Când i-a murit tatăl, Violoncelistul a trecut destul de
uşor peste acel tragic eveniment. Spun „destul de uşor”, dar
poate că doar aşa mi s-a părut. Violoncelistul nu are obiceiul
ăsta al meu de a exterioriza sentimente… Eu am urmat timp de

o jumătate de an un tratament psihiatric după moartea tatălui
meu. Am fost lângă el când, în urma unui dublu infarct, a intrat
în moarte clinică. Sora mea şi ceilalţi doi fraţi ai mei au ieşit din
salon la insistenţele medicului de gardă care susţinea că sun-
tem prea mulţi în încăpere. A urmat un spectacol tragic-grotesc,
declanşat de faptul că aparatul de oxigen nu funcţiona, nici cel
de şocuri electrice. Medicul mi-a dat o pompă de cauciuc: la a
cincea apăsare a sa pe pieptul tatălui meu, eu trebuia să strâng
globul de aer, asigurând astfel oxigenarea plămânilor.

În cele din urmă tatăl meu şi-a revenit, a deschis ochii,
parcă trezit dintr-un vis ce nu părea să fi fost un coşmar, privind
senin spre cerul tavanului. Apoi, întorcându-şi privirea spre
mine, mi-a zâmbit, şoptind: „Fiul meu iubit”… A murit peste
două săptămâni…

Nopţile şi zilele în care am vegheat la căpătâiul lui, prin
rotaţie cu fraţii şi sora mea, au fost un calvar. Tresăream de fie-
care dată când tatăl meu gemea prin somn, îl întorceam pe cea-
laltă parte, privind cu groază spre ecranul cardiografului. După
două săptămâni – timp în care nu s-a ridicat din pat, şi-l hră-
neam cu linguriţa ca pe bebeluşi, îi puneam plosca şi-l ştergeam
de sudoare cu prosopul umed – şi-a revenit, cerând insistent
mai multă mâncare. A început să se ridice din pat în mers po-
ticnit până la baie. Părea că totul evoluează spre bine…

În noaptea premergătoare morţii tatălui meu am avut
un vis. L-am consemnat într-un jurnal… A fost singurul vis în
care mi-a apărut Domnul… Stăteam lungit printre flori de câmp,
cu faţa spre cerul pe care se conturau nori albi într-o lentă miş-
care. Deodată, acei nori s-au contopit, alcătuind pe cer chipul
unui bărbat de o frumuseţe desăvârşită, cu ochii plini de o bu-
nătate greu de exprimat în cuvinte. Ochii aceia mă priveau cu
blândeţe şi am ştiut că era însuşi chipul Tatălui Nostru Ceresc.
Am tresărit şi m-am trezit cu un sentiment de pace cum nu-mi
amintesc să mai fi trăit vreodată… Dimineaţa am primit vestea
că tatăl meu murise.

*   *   *

Eu sunt, uneori, trist şi singur. Nu sceptic. Scepticii sunt
prea lucizi. Ei n-au nici un fel de iluzii. Pe când eu am aflat din
proprie experienţă că prăbuşirea unei iluzii anunţă naşterea al-
teia, ca o nouă combustie necesară. Sunt un autarhic ce-şi con-
sumă singurătatea în relativă armonie cu micile/uriaşele daruri
ale vieţii: poezie, muzică, lecturi, pescuit, mersul pe bicicletă, şo-
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fatul, un copil – azi, bărbat în toată legea – , mai multe femei pe
care le-am iubit… În treacăt fie zis, pe tine încă te mai iubesc. 

Numele femeilor pe care le-am iubit, se pot reduce la
iniţialele  B.V.N.V.M.R. În total, şase litere. Tot atâtea conţine şi
cuvântul iubire, numai că literele lui se leagă în mod armonios
asemeni notelor unui acord de orgă, plenar, rezonant, convin-
gător… Pe când rostirea iniţialelor fostelor mele iubite într-un
singur cuvânt sună poticnit, sună abrupt ca o lacrimă ce nu
poate să cadă în afară pentru că menirea ei este aceea de a
stinge un incendiu lăuntric. 

Conform cercetărilor efectuate de câţiva oameni de şti-
inţă, dragostea e un simplu proces biochimic, ce se manifestă pe
o perioadă de maximum patru ani… După epuizarea acestui ter-
men, iubirea eşuează, în mod fericit, la cuplurile „împlinite” –
căsătorite, cu acte în regulă – în respect reciproc, prietenie, ca-
maraderie… Concluzia aparţine unui grup de cercetători ameri-
cani, în urma unor studii aprofundate. Auzind-o enunţată în
cadrul unei emisiuni a postului de televiziune Discovery, am avut
revelaţia că fiecare dintre cele şase femei m-au iubit aproxima-
tiv patru ani. Spun m-au iubit, pentru că nu eu am fost cel care
le-am părăsit… Înmulţind patru ani cu şase iubiri, aş obţine do-
uăzeci şi patru de ani de iubire. Aşadar, mă pot prenumăra prin-
tre cei fericiţi? 

Cu toate fostele mele iubite – mai puţin, deocamdată,
cu tine – mă aflu în termeni amiabili. În sensul că, întâlnindu-
ne în mod cu totul întâmplător pe stradă, la piaţă, în autobuz,
ne pupăm, ne îmbrăţişăm, desigur, fără conotaţia erotică a ges-
tului: „Vai, ce bine arăţi! Tot îndrăgostit, tot visător, tot gândi-
rist?… Vino pe la noi într-o seară… Uite, duminica asta suntem
liberi. Soţul meu vrea să te cunoască personal. Ţi-a citit cartea
de poeme – cum îi zice? – am un lapsus memoriae, ajută-mă tu…
Ah, da, Însoţitorul umbrei… Ba nu, Pufi nu ţi-a citit cartea, ci in-
terviul din Cugetul liber, în care te plângeai că nu poţi edita vo-
lumul datorită lipsei de fonduri de la Ministerul Culturii, fonduri
acordate preferenţial, după criterii clientelar-politice… Ştii, Pufi
nu-i poate înghiţi pe neocomuniştii ăştia care ne guvernează.
Zice c-ar trebui trataţi, toţi, cu zeamă de glonte… Ha! Ha! Ori-
cum, soţul meu insistă să te cunoască, vrea să organizeze o ie-
şire undeva, la iarbă verde… Hai, că ştiu că-ţi place şi ţie! Să-ţi iei
şi ghitara cu tine, poate găsim un răgaz să-mi cânţi numai mie,
ca pe vremuri, melodia aia… „Iubire fără acte”… sau „Acte fără
iubire”, tot un drac… Mai vino pe la noi, Vremule drag, rezolvăm
noi cu un sponsor, cu un patron tare, acolo… Ce naiba, nu tre-
buie să te umileşti cerşind în stânga şi-n dreapta… Grăbeşte-te,
eu şi Pufi vrem s-o tăiem peste Ocean... Dacă te hotărăşti să ne
întâlnim, sună-mă pe mobil… La revedere, te pup, pa, pa!”.

Am început să nu mai număr paginile. De fapt, am
uitat să le mai numerotez. Mă simt obosit. Am o cadă întreagă
de rufe puse la înmuiat şi-mi amintesc vorbele fratelui meu mai
mare:

– Ia-ţi, bă, o nevastă! Cât timp o să găteşti şi o să speli rufe
de unul singur?… 

Câtă dreptate avea! Vreau să-mi spăl măcar câteva că-
măşi, dar constat că n-am detergent. Fac o pauză şi alerg până
la ABC-ul din colţul blocului… E duminică şi sper că Dumnezeu,

în infinita Lui bunătate, mă va ierta că am spălat haine în cea
de-a şaptea zi a săptămânii, însă prinseseră un vag miros de
mucegai.

Mâine trebuie să merg în Deva, să-mi ridic cazierul. Fiul
meu are nevoie de el pentru un dosar; vrea să dea examen la
şcoala de subofiţeri de poliţie… I-am procurat un cufăr din lemn
de cireş; în caz că nu va reuşi la examen, va trebui să plece la
oaste.

Cufărul e aproape intact. Mi l-a împrumutat un prie-
ten, poet din Haţeg. Văd pe capacul interior câteva ilustrate în-
gălbenite de vreme şi o fotografie a prietenului meu îmbrăcat în
haină militară. Deşi imaginea e clară, nu-mi dau seama – dato-
rită decorului vegetal ce pare să-l acopere – dacă poetul poartă
pe umeri grade sau „trese” de frunze…

Tot pe capacul interior al cufărului e lipită o filă ce con-
ţine un text pe care-l descifrez cu greu. Recunosc versurile lui
Nichita: „Numai viaţa mea va muri pentru mine-ntr-adevăr/
cândva/ Numai iarba ştie gustul pământului/ Numai sângelui
meu îi e dor, într-adevăr,/ de inima mea când o părăseşte./
Aerul e înalt/ tristeţea mea e înaltă./ Vine o vreme când se în-
vechesc maşinile/ vine o vreme când plouă rece/ şi toate femeile
poartă capul tău/ şi rochiile tale/ Vine şi o pasăre mare, albă/
care ouă pe cer luna”

Cred că iubeşti cu adevărat o femeie abia atunci când
ea continuă să te atragă irezistibil, ca un magnet, chiar şi după
ce ţi-a pricinuit multă suferinţă. Un simplu gest al ei, un singur
cuvânt, e în stare să-ţi şteargă într-o clipă toată întristarea, pro-
funda jignire a sufletului, generată de faptul că te-a înlocuit, fără
nici o explicaţie, cu un alt bărbat… Nu vorbesc despre jignirea
orgoliului de mascul, despre terfelirea virilităţii vanitoase, pe
care o poţi simţi şi atunci când nu iubeşti; cu ea te mai împaci
sau o depăşeşti cu suficientă uşurinţă… Mâhnirea ta e generată
de constatarea că tu singur ai învestit acea femeie cu virtuţi pe
care cu-adevărat poate că ea nici nu le posedă.

Iubirea e oarbă şi lesne punem botu`, cum zice Raul
Antoniu:

– Bă, botanistule, de câte ori ţi-am zis că toate femeile
au în ele sămânţă de târfă? Eu îţi tot repet că orice iubire duh-
neşte în cele din urmă a căcat, dar tu, nu şi nu, că are parfum de
mimoze… Aiurea, bă! Avem atâtea exemple în literatură, că doar
citeşti atâta, ce dreacu!… Tu crezi că Dante, Shakespeare, Emi-
nescu, Goethe, Călinescu… toţi ăștia au fost nişte fraieri ca tine?
Nu pricepi? Femeia despre care faci tu vorbire în poemele şi-n
cântecele tale e o biată fantasmă. Când o să încetezi să mai crezi
în legende răsuflate?

Cu toate astea Raul declară sus şi tare că încă o mai iu-
beşte pe Sonia, cea de-a treia nevastă a lui, de care a divorţat,
căsătorindu-se cu o româncă emigrată în State… Pe cea de-a
patra soţie a cunoscut-o, conform spuselor lui, într-una din
„anevoioasele călătorii pe învolburatele oceane ale blogosfe-
rei”…

Raul se închipuie un Ulisse postmodern, atras nu atât
de mirajul Pământului Făgăduinţei, cât de foşnetul dolarilor noii
sale consoarte, cu gândul de a se întoarce bogat în ţară, după
cinci ani, durată minimă stabilită de autorităţile americane pen-
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tru un astfel de mariaj.
Sonia îl iubeşte încă şi, probabil, îl va aştepta, cosând

goblenuri ca o Penelopă anacronică… Cu toate că Raul  promite
că-i va trimite bani să cumpere o casă unde vor locui din nou
împreună după întoarcerea lui în ţară, Sonia lăcrimează tăcut,
umezind pânza tablourilor reproduse în aţă colorată şi tresare
la gândul că o virtuală Circe ar putea să-i prindă iubitul în mre-
jele farmecelor, împiedicându-l să se întoarcă acasă… Acasă e
mult spus, deoarece Raul a divorţat de Sonia înainte de a o cu-
noaşte pe americancă… Mariajul lor s-a degradat treptat în
urma deselor beţii, însoţite de repetate scandaluri, încheiate de
fiecare dată cu internarea lui Raul în mai multe clinici pentru
dezalcoolizare…

Nicole – aşa o cheamă pe actuala lui soţie – a plecat în
State să rezolve formalităţile necesare învestirii soţului de im-
port cu titlul de cetăţean american. I-a cumpărat lui Raul un
Opel, îi trimite dolari şi-l sună zilnic pe unul din cele două tele-
foane mobile pe care tot ea i le-a cumpărat, să-i spună cât de
mult îl iubeşte. 

– E o cealapă, bă, Vremule, nici măcar nu fac amor cu
ea pe lumină… Invoc pretextul că aş fi pudic…

Pe lângă banii calculaţi pentru „supravieţuire”, până la
întregirea familiei, americanca i-a mai lăsat lui Raul încă 5000
de dolari ca să-şi refacă dantura în România… Bani pe care el i-
a tocat în mai puţin de o lună… Ieri, m-a sunat rugându-mă să-
i împrumut o sută de lei.

*   *   *

Pe măsură ce scriu, constat că anumite personaje se
insinuează în fluxul retoric al epistolei. Dacă voi continua ast-
fel, e limpede că mă îndrept spre o carte. Mă şi întreb dacă nu
cumva publicarea ei ar echivala cu  un fel de spălare a  rufelor
în public…

Dar cu tine, străina mea, nu m-am certat niciodată, ex-
ceptând seara aceea când mi-ai reproşat că petrec prea puţin
timp cu tine… Îmi amintesc că am plecat foarte supărat, hotărât
să pun capăt relaţiei noastre. Te-am şi sunat, după vreo jumă-
tate de oră, cu gândul să-ţi comunic hotărârea pe care urma s-
o pun în aplicare. Nu am apucat să îngaim prea multe cuvinte
pentru că m-ai întrerupt, spunându-mi că regreţi cele întâm-
plate şi că n-ai vrea să ne despărţim pentru câteva vorbe arun-
cate în vânt. Doamne, cât m-am bucurat! Parcă de teamă să nu
se spulbere vraja, m-am aruncat în primul taxi ca să ajung cât
mai repede la tine… Ne-am iubit cu pasiune nebună, până spre
ziuă…

E-adevărat: reproşurile tale erau, în parte, întemeiate…
Însă ştiai că mama mea, trecută de optzeci de ani, nu adormea
niciodată până nu ajungeam acasă. De multe ori o găseam plân-
gând, aşteptându-mă, îngrijorată să nu mi se fi întâmplat ceva
rău. În mintea ei, fiecare absenţă a mea echivala cu o posibilă
nenorocire.

Mama îşi petrece mai tot timpul în faţa televizorului.
Starea ei de îngrijorare şi nelinişte e alimentată zilnic de ştirile
macabre ce se perindă pe ecran. E unul din motivele pentru care

în fiecare dimineaţă când plec la serviciu mă petrece până la
uşă, binecuvântându-mă:  „Dumnezeu să te aibă în paza Lui… că
vezi și tu câte arată la televizor!”

Are mai multe boli pe care medicii le numesc „ale bă-
trâneţii”, cărora li se adaugă pierderi repetate de memorie, cu
reveniri la o luciditate desăvârşită. Atunci îşi aduce aminte, cu
lux de amănunte, scene şi întâmplări din propria-i copilărie. Tot
atunci simt că o iubesc cu adevărat. Probabil, aşa cum se îm-
păunează unii poeţi în versuri lacrimogene dedicate părinţilor
uitaţi, undeva, într-o căsuţă amărâtă printre vâlcelele dealurilor
devenite pe zi ce trece tot mai înalte… Pe drumurile alea prea în-
tortocheate şi pline de noroi îşi tocesc ei cauciucurile limuzine-
lor…

Când nu citeşte în Biblie, mama se uită la televizor.
Uneori confundă realitatea cu cea de pe ecran. Deunăzi, în timp
ce scriam textul unui cântec, a deschis brusc uşa camerei mele,
rostind cu glas precipitat:  

– Haide… vino repede, te cheamă doamna Teo! 
Cum nu cunosc nici o femeie cu acest nume, m-am în-

dreptat contrariat spre uşa apartamentului… Nu era nimeni…
Pe micul ecran se lăbărţa vedeta unui post de televiziune, înfu-
lecând prăjituri sau pişcoturi – nu-mi amintesc exact ce erau –
şi  exclamând printre sughiţuri şi plescăituri: 

– Mamă, înnebunesc, mi se topesc în gură, mă dau în
vânt după ele… au un gust mor-tal!

Succesivele pierderi de memorie, asociate cu desele
confuzii pe care le face mama mea, se datorează unei deficitare
oxigenări a creierului, după cum spun medicii. Îi administrez zil-
nic, conform prescripţiilor, dipiridamol, piracetam, plus una-
două pastile de algocalmin.

Starea ei s-a accentuat, la scurt timp după moartea ta-
tălui meu. Despre el nu vorbeşte niciodată… O doamnă, medic
psihiatru, mi-a explicat că momentele de uitare ar putea fi o
reacţie de autoapărare, că prin uitare subconştientul o ajută să
treacă mai uşor peste suferinţa pricinuită de pierderea soţului…
Au trecut câţiva ani de la moartea tatălui meu, însă ea nu-l po-
meneşte niciodată. S-a închis într-o tăcere senină. Singurele du-
reri pe care le exteriorizează sunt cele reumatismale.

Acum câteva zile, în miez de noapte, a dat buzna la
mine în încăpere, a aprins lumina şi m-a întrebat, îngrijorată:

– Oare ticu-tău şi-o fi luat cheile cu el?
Am  realizat că nu se simte bine. În spital îi dăduseră

multe somnifere: i le-am văzut pe dulăpiorul din salon, de câte
ori am vizitat-o la spital… Am încercat s-o liniştesc, asigurând-
o că, da, tata şi-a luat cheile cu el când a plecat de acasă. În sinea
mea eram şi sunt şi astăzi convins că, plecând, tatăl meu a luat
cu el nu numai cheile casei, ci şi o parte din mama mea. Aceea
pe care o iubeam eu cel mai mult.

Am renunţat treptat să-i mai dau medicamente cu
efect hipnotic şi am constatat că-şi mai revine. După vreo două
zile, am întrebat-o dacă ştie că ticu’ nu mai este… Mi-a replicat,
oarecum îmbufnată: 

– Doamne păzeşte, Vremule! Mă crezi bolundă? Cum să
nu ştiu? Ticu-tău e îngropat… acolo… pe deal, în Valea Seacă… 

Şi arăta cu mâna întinsă undeva, spre Răsărit.
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Ieşirea din spital a Olimpiei a fost una discretă, aşa cum
discretă i-a fost şi şederea într-un astfel de aşezământ. Doar pă-
rinţii ei, emoţionaţi şi încă îngrijoraţi, o aşteptau cu taxiul la
poartă. Au îmbrăţişat-o aşa cum nu-şi amintea să o mai fi făcut
vreodată. Zâmbeau, dar neliniştea încă li se mai citea pe chi-
puri. Până acasă au parcurs drumul în tăcere. Atâta tăcere încât,
dacă nu ar fi simţit mâna fierbinte a mamei sale, odihnindu-se
ocrotitor peste mâna ei, ar fi zis că este singură în taxi. Acasă
totul strălucea de curăţenie. Florile proaspete aranjate frumos
în vechea şi singura ei glastră de cristal dădeau atmosferei din
încăpere un aer aproape sărbătoresc. 

― Vai, dar aţi făcut minuni aici, se arăta ea entuzias-
mată. Nu trebuia...

— Ei, cum să nu facem? Doar nu era să te primim în praf
şi în mizerie, comentă mama ei cu acelaşi glas stăpânit de o sin-
ceră duioşie. Lasă, draga mea, va fi bine, tu să te odihneşti şi să
te linişteşti. Ce zici, nu crezi că ar fi mai potrivit să vii să stai la
noi zilele de concediu pe care le mai ai?

Olimpia nici nu voia să audă de aşa ceva. Se simţea
bine, voia să iasă iar în lume, să comunice, să lucreze şi mai ales,
voia să uite. Şederea acasă ar fi echivalat cu o prelungire a pe-
rioadei de agonie spitalicească. Nu mai era cazul. De altfel, şi în
spital stătuse mai mult decât se cuvenea, dar doctorul Fuio-
reanu insistase şi făcuse toate demersurile în aceste sens. Voia
să se asigure că la externare va fi pe deplin refăcută.

Seara, părinţii au luat trenul spre casă. I-a condus la
gară stăpânită de o tensiune şi o emoţie confuză. Şi asta nu
numai pentru că se despărţea de ei, ci pentru că era prima oară
când ieşea în lume după toate cele întâmplate şi avea impresia
că fiecare privire aţintită asupra ei şi fiecare individ pe care îl în-
tâlnea, îi ştia povestea. Cu toate acestea, păşea înainte, zicând
în sinea ei că este iarăşi un om printre oameni, asemenea ce-
lorlalţi. Nu se sătura să privească forfota mulţimii, agitaţia hao-
tică specifică oricărei gări, să asculte freamătul acela viu în care
se amestecau voci agitate sau liniştite, vesele sau triste, zgo-
mote de trenuri trase la peron sau glasurile penetrante ale me-
gafoanelor. Avea impresia că nicăieri, în nici un colţ al realităţii
urbane, nu există mai multă viaţă şi mai multă zbatere decât în
lumea aceasta a tranziturilor feroviare.

După ce şi-a mai îmbrăţişat o dată părinţii înainte de
urcarea în vagon şi după ce trenul s-a pus în mişcare, a rămas pe
peron, făcându-le cu mâna până ce acesta a dispărut în ceaţa
depărtării. Drumul înapoi l-a făcut pe jos, privind cu nesaţ în
dreapta şi în stânga, oprindu-se în faţa vitrinelor, fără a fi inte-
resată de ceva anume, copleşită de sentimentul că aproape tot
ce-i ieşea în cale avea o amprentă aparte, alta decât aceea pe
care o cunoscuse înainte. 

Revenind acasă, privi cu atenţie camera. Lucrurile erau
la locurile lor, toate purtând aceeaşi tainică pecete a intimităţii.
Doar patul părea să-i fie străin. Aceasta, pentru că încă îi trezea
amintiri dureroase. Febra delirantă, transpiraţia permanentă cu
mirosurile ei grele, respingătoare, nopţile care nu se mai sfâr-
şeau şi stolurile negre de gânduri ce o asaltau nemilos, pe toate
le percepea cu o senzualitate încă vie şi neatinsă de valul uită-
rii. Tocmai patul, se gândi ea, lucrul şi locul în care de când este
lumea se întâmplă atâtea şi de care omul este cel mai intim
legat, de la naştere până la moarte. Aici ai primul tău contact
cu universul, aici îţi savurezi ceasurile de binefăcătoare odihnă,

aici îţi consumi clipele fierbinţi ale dăruirii în numele iubirii, aici
visezi şi priveşti lumea până dincolo de hotarele posibilului. Cu
siguranţă, patul este un loc al paradoxurilor, este deopotrivă,
paradis şi iad, extaz şi agonie. De această din urmă ipostază a lui
îi era ei groază. Se duse la geam şi, dând perdeaua la o parte,
privi cu nesaţ. Lumea avea altă înfăţişare, aerul alt miros. Până
şi zgomotul stradal i se părea mai prietenos.

Închise fereastra, apoi, fără grabă, se dezbrăcă de hai-
nele de oraş. Voia să facă o baie fierbinte, una abundentă şi
calmă, menită să o scape de mirosurile specifice de spital care
nu numai că i-au îmbâcsit hainele până la ultima fibră, dar i-au
intrat şi în piele, în fiecare celulă, în fiecare por, în fiecare por-
ţiune de tegument.

Când îşi descoperi chipul reflectat în oglindă, a fost
aproape surprinsă. Parcă cineva i-a ieşit brusc în faţă de după
colţ. În spital fusese stăpânită de un fel de teamă de ea însăşi,
o angoasă împinsă până la marginea deznădejdii pe care în-
cerca să o depăşească refuzând să se întoarcă spre propria-i fi-
inţă, chiar şi numai prin mijlocirea indiferentă a oglinzii. 

Acum, acasă, constată surprinsă că oglinda nu mai era
cruntul instrument al supliciilor generatoare de spaime. A fost
chiar mirată de uşurinţa cu care se îndreaptă spre ea. Nicio
teamă de adâncurile ei, nicio frică de memorie, nicio inhibiţie.
Nu o mai neliniştea gândul că regăsirea de sine ar fi aidoma
unei reîntoarceri la o casă demult părăsită, în care mai mişună
micile vietăţi ale întunericului şi vibraţiile surde ale pustiului.
Curioasă, stărui în faţa luciului argintiu, ca şi cum atunci ar fi
făcut acest lucru pentru prima dată. Îşi privi corpul. Nu mai fă-
cuse demult asta, dar îi plăcea ceea ce vedea. Îşi zise că docto-
rii au făcut o treabă bună. Era ea, aceeaşi fiinţă delicată, poate
puţin mai palidă, cu un ten mai molatic şi mai lăptos, dar încă
sugerând frageda suculenţă a trupului tânăr. Ochii, ce îşi păs-
traseră culoarea translucidă şi fluiditatea catifelată a mierii, o
răsplăteau cu o privire caldă, poate puţin neîncrezătoare, poate
puţin mirată. Pielea pe gât era încă netedă, dinţii luceau ca nişte
perle aşezate într-un vas senzual. Ştia că are o gură frumos des-
enată de carnaţia proaspătă a buzelor mereu pătrunse parcă
de o voioşie sangvină şi apetisantă. Îşi privi corpul mai departe.
Linia umerilor elegantă, iar sânii rotunzi şi plini, aflaţi într-o abia
sesizabilă poziţie de graţioasă aplecare ce semăna mai degrabă
cu o reverenţă provocatoare îi sporeau încrederea în ea. Olim-
piei îi plăcea să se lipsească de acel banal element de susţinere
tocmai de dragul jocului lor liber. „O perversiune minoră” şi-a
zis odată, când, la un seminar, a surprins privirea mai mult
decât curioasă a unui student fixată asupra lor. Abdomenul, cu
asteriscul ombilical discret şi provocator ce amintea de păcatul
carnal al primilor strămoşi, era încă suplu şi elegant. Coapsele,
într-o îngemănare liniară perfectă păstrau impresia senzorială
a fineţii absolute, coborând mai departe spre provocarea ro-
tundă a genunchilor şi fiorul armonic al gambelor. Una peste
alta, chipul ei în oglindă apărea ca o epifanie a genului de care
chiar nu avea cum să se ruşineze. Cele patru elemente împreu-
nate în trupul ei: apă, aer, pământ şi foc. Cum or fi putut ele să
se amestece, să se combine pentru a zămisli trupul reflectat de
oglindă? Eva sigur nu avea buric. Nici Adam. Ei au fost altfel al-
cătuiţi: el, un mulaj modelat în palme de către Marele Artist
„după chipul şi asemănarea Sa”, din pământ moale – argilă de
calitate, de bună seamă – iar ea din os proaspăt încă neprihănit

Lazăr Zăhan

Proză

Strigătul umbrei
(Roman în curs de apariţie)
fragment
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şi neizgonit din imperiul celest. Abia după ce timpul s-a înstă-
pânit peste lume, noi am început să purtăm pe pântece stig-
matul auritului păcat al împreunării şi al roadelor lui. Dar cine
ştie cum e mai bine, cu buric sau fără? Adică, muritori în lumea
întâmplării şi a păcatului carnal, sau pururi plictisiţi sub cupola
edenului fără orizont şi fără de certitudini. Zâmbi. 

— Pe dinafară sunt o femeie întreagă, spuse cu voce
tare, ca şi când în preajmă s-ar mai afla cineva gata să o audă.
Încă mai am dreptul să sper ceva de la viaţă, pentru că încă am
multe de dat. 

Trecutul răzbătea de dincolo de ea. 
În sfârşit, reuşi să se îmbăieze pe săturate. Se simţea

altfel. Dădu drumul la televizor. Pe toate canalele, doar lucruri
neinteresante. Doar starea vremii, din când în când, mai spăr-
gea atmosfera. Nimic nu s-a schimbat în timpul în care a fost in-
ternată. Îl închise. Nu voia să se mai gândească la asta. Îşi aminti
de muzica bună pe care o avea şi de care era întotdeauna mân-
dră. Îşi puse Mozart, Recviemul, piesa ei preferată în momentele
de tristeţe, sau atunci când lucra la ultimul tablou, pe care îl nu-
mise, la un moment dat, „Primăvara nesfârşită”. Ca şi înainte, se
lăsă acaparată de polifonia acordurilor mozartiene, în timp ce
înlătură hârtia de protecţie de pe tabloul aşezat pe şevalet.
Acesta îi apăru în faţă asemenea unei lumini neaşteptate. Se în-
depărtă, pentru a-l putea privi mai bine. Nimic nu i se mai păru
neobişnuit. Totul era normal, fiecare linie, fiecare pată de cu-
loare la locul ei. În cameră era o lumină difuză, rarefiată parcă,
ce dădea lucrurilor o anumită inconsistenţă. Asta nu o împie-
dică să constate că îi plăcea la fel de mult ca şi atunci când îl pic-
tase. E bine, îşi spuse iar, liniştită.

Îşi aminti de himerica idee a Clopotului de catifea şi de
implicarea ei necondiţionată în realizarea lui. Abia după această
experienţă a înţeles pe deplin delirul fluturilor de noapte care se
rotesc şi stăruie în jurul lămpii incandescente până la calcinare,
până la moarte. Căci, asta a fost şi ea atunci: un biet flutur de
noapte ce a văzut, în participarea la săvârşirea unei fapte bune,
şansa izbăvirii din ceaţa grea a singurătăţii. Acum ştie că a fost
o nebunie şi mai ştie că de asemenea nebunii sinucigaşe unii
oameni sunt capabili uneori în chip inexplicabil. 

Şi ea s-a comportat cuminte, a visat cuminte, a iubit cu-
minte şi s-a dăruit în acelaşi fel. Apoi, brusc, totul s-a schimbat.
Nu ştie ce demon a scos-o din matca normalităţii şi i-a sădit în
suflet sămânţa răzvrătirii, îndemnând-o să se elibereze de zgura
monotoniei, să înfăptuiască ceva sălbatic, ceva deosebit, ceva
măreţ. Nu intuia, atunci, că cine visează la dezmărginire trebuie
să se gândească şi la rătăcire, iar cine râvneşte la măreţie, tre-
buie să fie pregătit şi pentru eşafod. Dar asta a fost. Acum se
simte înşurubată în prezent şi încearcă să creadă că numai din
el mai poate germina viitorului. Îşi dorea cu ardoare ca, dincolo
de bunăstarea carnală pe are o descoperise în oglindă şi pe care
o simţea încă bine aşezată în trup, să nu-şi fi pierdut în neferi-
citul accident bunăstarea de senzualitate şi de suflet de care a
fost întotdeauna mulţumită. 

În timp ce privea tabloul, se gândi că e vremea să re-
vină din nou la viaţă, să pună între paranteze experienţele tre-
cute, să trăiască real chiar şi în condiţiile în care aceasta ar fi o
aventură. Sau poate tocmai de aceea. Şi mai presus de toate, să
nu fie singură. Apoi, descoperirea jurnalului o umplu de melan-
colie şi asta i se păru un privilegiu. Să te regăseşti undeva în
urmă, şi să încerci să suprapui imaginea de acum peste cea tre-
cută este, la urma urmei, o încercare omenească. Fără memorie
nimic nu ar avea sens, o renaştere şi o risipire pe un fundal gol.
Olimpia se bucura şi se înspăimânta. Pe alocuri i se părea că
persoana care citeşte aceste rânduri nu este aceeaşi care le-a şi
scris, ci doar o amintire, o umbră a ei. Dar dacă umbra există,
există şi lumina, negreşit. Şi, voind parcă să se convingă de au-
tenticitatea acestei impresii, cu un gest automat, luă pixul de
pe masă şi începu să scrie. 

*
(…)
*

Târziu aflase Olimpia despre pasiunea doctorul Fuio-
reanu pentru vânătoare. Şi asta cu totul întâmplător. 

Era o zi frumoasă de sfârşit de vară. Tocmai se afla la el
în vizită. Găsise şi un pretext: să se informeze despre mersul lu-
crărilor la Centru. De fapt, salariul mai mic de la facultate şi pu-
ţinii bani pe care îi primea de la spital pentru cursul de terapie,
nu-i permiteau o vacanţă mai consistentă. Se mulţumea mai
treacă din când în când pe la Alex sau să se plimbe pe străzile
strâmte şi întortocheate ale oraşului. Dar cea mai mare parte a
timpului şi-o petrecea citind. Chiar şi atunci când venea la Alex
avea o carte în geantă, iar atunci când acesta era ocupat sau
pur şi simplu se odihnea ea se retrăgea în curte şi citea. 

Tocmai îşi beau cafelele la umbra chioşcului din curtea
casei lui Alex, când acesta a fost căutat de doi bărbaţi. Erau re-
lativ tineri, îmbrăcaţi lejer, în haine potrivite cu anotimpul, doar
că pe mâneca stângă a bluzelor albastre aveau imprimate o
siglă ce indica clar apartenenţa lor profesională la corpul poli-
ţienesc şi se vedea de la o poştă că vin acolo cu treabă. După
modul în care doctorul i-a primit, era clar că îi cunoştea. Fără
alte formalităţi, i-a condus în casă unde au stat mai puţin decât
se aştepta Olimpia. Au ieşit de acolo glumind, apoi, poftiţi de
către gazdă, se îndreptară spre chioşc în timp ce îşi ştergeau fe-
ţele asudate cu batistele umede deja de atâta folosinţă. 

— Mare căldură, îl auzi pe unul dintre ei exclamând, în
timp ce călca apăsat în direcţia chioşcului. 

Alex făcu prezentările. 
— Domnii sunt de la poliţie şi au treabă cu vânătorii. 
— Din când în când, interveni celălalt, zâmbind plin de

bunăvoinţă.
— Domnul Jalea şi domnul Pricop, spuse Alex, arătând

cu mâna printr-un gest simplu şi discret către fiecare. Cei doi se
înclinară uşor, apoi se aşezară pe banca de lemn lăcuit ce flanca
masa de partea opusă locului în care se afla Olimpia. Aceasta le
zâmbi la rându-i şi se bucură în sinea ei pentru faptul că bărba-
ţii au avut delicateţea de a nu o pune în situaţia neplăcută de a
le strânge mâinile asudate. 

Chioşcul era unul simplu, construit din lemn de brad
geluit şi dat cu un strat maroniu de baiţ pentru protecţie împo-
triva intemperiilor şi a carilor. Ca idee se voia o replică după un
model japonez, dar, ca execuţie, era departe de a fi aşa ceva. Si-
tuat între doi platani înalţi, dar încă tineri, se bucura de umbra
lor deasă aproape întreaga zi. 

În timp ce Fuioreanu, scuzându-se, a intrat din nou în
casă, Olimpia se simţi obligată să facă faţă situaţiei, preluând
oficiile de gazdă. Sparse tăcerea, spunând: 

— Aşadar, vânători? Nici nu bănuiam că şi domnul doc-
tor are această pasiune. Nu e greu să ucizi animale? 

Cei doi bărbaţi, acum mai liniştiţi, zâmbiră ca la co-
mandă, apoi cel ce părea a fi şeful, şi pe care Olimpia îl ştia din
prezentări ca fiind Jalea, se simţi obligat să răspundă: 

— Doamnă, noi, vânătorii, suntem singurii dintre toţi
cu adevărat iubitori de animale. Le studiem modul de viaţă,
comportamentul, necesităţile, mediul optim de vieţuire şi multe
altele. Cei ce protestează împotriva vânătorii sunt naivi, ca să
nu spun mai mult. Ce argumente aduc ei? 

— Nu m-am gândit niciodată la argumentele lor. Le-am
auzit vocile şi atât. La vânătoarea de mistreţi, de nu ştiu unde,
au fost împuşcaţi nu ştiu câte sute, se spunea în ştirea respec-
tivă. Mi se părea mult, recunosc… 

Bărbaţii o ascultau politicoşi. Se gândeau că iar au ni-
merit peste acel tip de femeie moralistă gata să profite de pă-
catul plăcerii lor, vânătoarea. Sau, în cel mai bun caz au dat
peste cineva, dar tot moralistă, care nu prea ştie ce şi cum este
cu vânătoarea asta. 

— Da, aşa e, câteva sute, sunt mulţi, dacă rămâi doar la
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atât, spuse cel de-al doilea bărbat. Acum vă rog să vă imaginaţi
ce s-ar întâmpla dacă în rezervaţia aceea timp de trei ani la
rând, nu mai mult, doar trei, nu s-ar face nicio vânătoare. Eu nu
mai zic nimic. Vă las pe dumneavoastră să vă imaginaţi. 

Între timp apăru Fuioreanu. Aducea câteva beri puse la
gheaţă într-o găleată de plastic. Aşeză în faţa fiecăruia câte o
sticlă după ce le desfăcu. 

— Poftiţi, spuse el, schiţând un gest dezinvolt de chel-
ner, dar se pare că v-am întrerupt. 

— Poveşti vânătoreşti, glumi Jalea în timp ce ridica pa-
harul pentru a închina cu ceilalţi. 

— Da? Se prefăcu mirat Alex. Şi doamna Olimpia v-a
crezut? Aţi ştiut să vă alegeţi omul… 

— Facem şi noi ce putem, domn’ doctor. Poveştile vâ-
nătoreşti nu mai au căutare, cine să le mai asculte şi când?
Lumea se grăbeşte. Parcă nici vânătorile nu mai sunt cum erau
odată, nu vi se pare? 

— Asta aşa este, nimic nu mai este cum era odată, nici
măcar noi, spuse Fuioreanu, condescendent. 

— Da, mai ales noi, se grăbi să întărească Pricop. De
fapt, vorbeam despre „crima” de a ucide animale, nu-i aşa
doamna Olimpia? Aici era bătaia dumneavoastră. 

Olimpia zâmbi. 
— Ei, am pus şi eu o întrebare unor oameni despre care

cred că ştiu ce fac. 
— Vânătoarea are şi ea rostul şi farmecul ei, mai com-

pletă Fuioreanu. 
— Şi riscurile, de ce nu? îl completă Jalea, vigilent. Ve-

deţi, doamnă, din cauza lor deranjăm noi oamenii cu aceste
controale. Armele sunt lucruri frumoase, dar periculoase. Din
păcate se întâmplă şi multe nenorociri. La vânătoare, acasă…
Au fost cazuri când copiii au ajuns la ele şi, din joacă, s-au îm-
puşcat. Au fost accidente de acest fel şi în cazul oamenilor mari.
Nu ştiu dacă aţi văzut la televizor un caz incredibil. A fost mai
demult, dar incredibil. Soţia unui vânător, având acces la armă,
a luat-o şi l-a împuşcat în timp ce acesta dormea. O răfuială do-
mestică cumplită. Ca să nu mai punem la socoteală cazurile de
sinucidere cu ajutorul armelor, dar asta este altă problemă. 

— De ce? întrebă prompt Olimpia. 
Surprins de întrebarea femeii, Jalea făcu o pauză mai

lungă, ca şi cum parcă s-ar codi să ducă discuţia mai departe. 
— Odată pentru că ne depăşeşte. Cei în cauză nu ne

cer voie. Apoi apare cealaltă problemă, acea a înţelegerii gestu-
lui ca atare. Să vorbeşti despre sinucidere, indiferent în ce fel se
întâmplă, este dificil. Sigur, asta dacă vrei să nu rămâi la supra-
faţa lucrurilor, aşa cum fac moraliştii cârcotaşi. Câţi oare dintre
noi se pun în pielea celui în cauză?

— Nu ştiu cine poate răspunde la o asemenea între-
bare, dar încercări sunt. Există o întreagă literatură pe această
temă, spuse Olimpia, vrând parcă să-i vină omului în ajutor. 

— Da, aşa este, doamnă, dar cărţile la care vă gândiţi
au fost scrise de oameni de pe margine, de chibiţi, scuzaţi-mi
expresia: sociologi, medici, psihologi, filosofi. Cunoaştem ta-
bloul, dar clipa aceea teribilă, tensiunea ei nervoasă nu a expli-
cat-o nimeni. Aici este marea taină, marele mister. Ce se
întâmplă în mintea bietului om, atunci? Cum mai lucrează ea? 

Omul făcu o pauză scurtă, atât cât să mai soarbă o
gură de bere, după care continuă pe acelaşi ton preocupat. 

— Sunt şi teorii care afirmă că în acel moment dezor-
dinea din mintea acelui om, entropia, cum ar zice teoreticienii
respectivi, este maximă. Eu cred însă că orice am spune rămâ-
nem la nivelul speculaţiilor. Sinucigaşii nu sunt neapărat oa-
menii cei mai răi de pe lume, dar cu siguranţă sunt cei mai trişti
şi mai disperaţi. Dacă ceva este de făcut, atunci nu oripilarea
este soluţia, ci înţelegerea. Şi moartea aceasta tot moarte este,
iar dacă cineva alege împlinirea ei mai devreme, îl priveşte. E
opţiunea lui suverană, nu? Apoi este şi o chestiune de principiu.
Cum adică? El nu are dreptul să hotărască moartea pentru sine,

dar alţii pot face asta, de exemplu tribunalele. Ştiţi că până nu
de mult condamnarea la moarte se practica peste tot, iar acum
încă se practică în multe părţi ale lumii? 

— Sigur, însă acest tip de intervenţie cade sub semnul
altor tipuri de judecăţi: cele juridice. Eu mă refeream la aspec-
tele morale ale problemei. Mulţi se pronunţă în legătură cu ase-
menea gesturi, catalogându-le fie ca fiind laşe, fie curajoase,
spuse Olimpia pe un ton reflexiv. 

— Să mă iertaţi, dar ei nici nu merită atenţie. Inchiziţia
gândea la fel. Un maniheism atât de primitiv şi schematic de-
notă o gândire şi o simţire de aceeaşi factură, nu vi se pare? 

— Probabil că aceştia fac parte din categoria celor ce
cred că judecăţile morale nu doar sancţionează, ci şi vindecă. 

— Iertaţi-mă, dar un om care şi-a tras un glonţ în cap
nu mai poate fi vindecat, ci numai înţeles. 

— Eu vorbeam în general, dar cred că aveţi dreptate. E
greu, dacă nu imposibil de înţeles gestul. Câteodată mă gândesc
că cei capabili de acte sinucigaşe au ceva în plus în alcătuirea
lor mentală. Un cip, un circuit, ceva ce se activează la un mo-
ment dat. Spun asta bazându-mă pe faptul că încă nu s-a putut
alcătui o listă a cauzelor suicidale, dar există liste cu familii în
care fenomenul a fost copios. Gândiţi-vă numai la familia scrii-
torului Ernest Hemingway. Tată, frate, soră, o nepoată şi, des-
igur, el. Or, despre omul acesta chiar că nu se poate spune că a
fost lipsit de curaj. 

— Sugeraţi că este o chestiune de destin? întrebă în
continuare Jalea.

— Ca să fiu sinceră, nu cred în destin, dar dacă vrem să
dăm codului nostru genetic această conotaţie, nicio problemă.
Numai că în desfăşurarea acestei ecuaţii existenţiale intervine
ceea ce ziceam mai înainte: „momentul”. Adică împrejurarea
concretă cu toată încărcătura ei de presiuni. Şi aici cred că in-
trăm în zona fluidă a întâmplării. Picătura care umple paharul.

Doctorul Fuioreanu ascultase discuţia într-o sobră tă-
cere. Olimpia chiar s-a mirat de asta. De la înălţimea cunoaşte-
rii lui, cu siguranţă că ar fi dat discuţiei un conţinut mai bogat.
Dar, prin această repliere în tăcere, probabil că nu voia să mai
alimenteze continuarea discuţiei pe o astfel de temă. 

Între timp o adiere uşoară parcă mai răcorise aerul.
Frunzele mari şi verzi foşneau ca nişte evantaie deasupra aco-
perişului de şindrilă al chioşcului. Pe masă mai rămăseseră doar
sticlele şi paharele cu resturi de bere. Deasupra lor, musculiţele
de oţet parcă executau un adevărat dans al bucuriei. Din când
în când, Pricop tot încerca să le alunge cu câte un gest larg al
mâinii, dar fără succes. 

— Beţive, ce să le faci! spuse el, spre hazul celorlalţi. 
După ce şi-au golit paharele, cei doi au plecat. 
— Interesanţi amicii tăi. Şi plăcuţi. 
— Ei, vână de vânători… 
— Nu ştiam că şi tu eşti vânător, nu mi-ai spus nicio-

dată. 
— Nu s-a nimerit să discutăm. De altfel, particip rar. 
— Când a fost ultima ta vânătoare? întrebă ea curioasă. 
— Ultima? De ce spui ultima? întrebă el fixând-o cu o

privire mai atentă. Vânătoarea poate fi o plăcere de o viaţă,
dacă te ţin puterile. Sigur, vine o vreme când trebuie să te laşi.
E ca şi cu femeile. Ştii poezioara: „Tragi cu puşca, nu ia foc… 

— Păsărica-i cu noroc”, îl completă ea repede, recitând
ca la grădiniţă. 

— Încă sunt membru al asociaţiei, plătesc cotizaţia, par-
ticip la şedinţe, îmi păstrez armele… 

— O, ai mai multe! Oare se cuvine să fiu geloasă? 
— Arma este amanta cea mai de preţ a vânătorului, îl

ajută să trăiască într-un fel de mândrie nobilă. 
— Şi băieţii ăştia gândesc ca tine? Au şi ei amante? 
— Nu ştiu dacă gândesc ca mine, iar dacă nu au

amante, vai de puşca lor, spuse Alex în timp ce o ajuta să aşeze
lucrurile la locurile lor în casă. 
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TTeeaattrruu  ddee  ccaammeerrăă pentru un număr inestimabil de lansatori, su-
ferinzi de statul în casă, de larma copiilor şi de arderi fecunde

.

PPeerrssoonnaajjee

Pelerina Albastră

Martin Baron – inginer de durată

Luciana Baron – bibliotecară

Alin Baron – nepot (6 – 7 ani)

Ava Baron – nepoată (9 ani)

În mileniul III, e.n., pe un povârniş de pe Terra, conti-
nentul Europa, se zăreşte printre salcâmi o construcţie solidă,
cu fundaţie de piatră şi cu o turlă prismatică, luată drept palat,
cetate, fortăreaţă, biserică sau mausoleu. Rezonabilă pe dina-
fară, pe dinăuntru clădirea pare să găzduiască o enigmă. Salo-
nul enorm arată ca înainte sau ca după o mutare esenţială: o
masă solidă în dreapta, cu un mecanism bizar în mijloc, prevă-
zut cu un cadran mare, împărţit în 13 ore; un jilţ imperial ală-
turi; în stânga, un raft rotativ cu CD-uri, DVD-uri, cărţi obişnuite
şi digitale; în fundal, o combină muzicală şi un televizor cu ecran
mare.

Tabloul I

Scena 1

O dimineaţă liniştită de iunie, cu ciripit strident de
păsărele; o persoană impozantă, într-o superbă pelerină de culoa-
rea seninului, cu faţa acoperită de masca soarelui, cu păr bogat,
auriu, răsfoieşte un album cu fotografii, suspendată pe o platformă
rulantă ce imită norul alb în formare. Intră glonţ Alin, desculţ, în co-
lanţi, cu bustul gol, îşi pune un DVD şi face efort să se sincronizeze
cu balerinul care se mişcă magnific pe Bolero-ul lui Ravel. După
mai multe încercări stângace, cade. Din poziţia broscuţei silabise-
ște:

AAlliinn: Nu-mi iese şi gata, pentru că sunt un împiedicat! (Dă cu
ochii de Pelerina Albastră care coborâse să studieze me-
canismul.) Hei amice, ai şi venit? Dacă te prinde moş
Martin la jucăria lui, scoate puşca de vânătoare, e un

dur, să nu zici că nu ţi-am spus.
PP..AA..: (Îl ia pe Alin în braţe, îl sărută pe frunte.) Ştiu de ce eşti su-

părat. Nu-l mai imita pe balerin. E un experimentat. În-
chide ochii, deschide urechea şi lasă-te dus de ritm.
Sunetele nu pot fi prinse cu mâna.

AAlliinn: Dar eu vreau să învăţ dansul acesta, nu să inventez un
dans al meu. În vis reuşesc. Eu în fiecare noapte visez
că dansez, tu ce visezi?

PP..AA..: Eu nu visez pentru că nu dorm niciodată – veghez, prive-
ghez. Vrei să încercăm împreună dansul acesta?

AAlliinn: Vreau!
PP..AA..: O clipă, pelerina mă încurcă! (O lasă în culise, revine într-o sa-

lopetă galben-flacără, bine mulată pentru a-i etala fru-
museţea; ar putea intra un balerin de profesie, cu masca
soarelui)

PP..AA..: Iată, copile, mâinile noastre sunt aripi, picioarele arcuri,
trupul o spirală elastică, o flacără vie care se înalţă şi
coboară, dar răcoreşte, nu pârjoleşte. Ne concentrăm,
numărăm în gând, începem, aşa, sus-jos, atenţie la
ritm, ai încredere în tine. Încă o dată, bravo, acum sin-
gur.

AAlliinn: E grozav, îmi iese! De unde ştii să dansezi fix ca balerinul?
PP..AA..: (Îşi reia pelerina) Sunt şi eu o cheie pentru armonia univer-

sală.
AAlliinn: De ce te ascunzi sub masca soarelui? Eşti un duh bun sau

rău?
PP..AA..: Uneori bun, alteori rău.
AAlliinn: Vrei să fii antrenorul meu? N-am prea mulţi bani în puşcu-

liţă, dar îţi dau cheia mea, să nu rămâi înţepenit în gea-
mul de la baie, am văzut eu pe unde intri. Şi nu te spun
că vii pe furiş să lucrezi la mecanism. 

PP..AA..: Deja m-ai spus!
AAlliinn: Ei, n-am spus chiar tot, numai aşa un pic, ca să nu mai dea

vina pe mine.Tu n-ai spune că umblă un străin prin
casa ta?

PP..AA..: Te iert şi te antrenez pentru bucuria dansului, ţi se potri-
veşte. Se pare că eşti din seminţia focului, n-ai somn, n-
ai astâmpăr.

AAlliinn: (îl îmbrăţişează cu entuziasm) M-ai făcut fericit, îţi mulţu-
mesc. Nu-mi împrumuţi puţin masca?

PP..AA..: Asta nu-i jucărie de copil, voinice! Masca trebuie să se potri-
vească perfect cu obrazul. Eşti tu un pui de soare îndră-
gostit de dans, dar nu tot ce-i al meu e şi al tău.

Victoria Murărescu

Dramaturgie

Pauză pentru fericire

Motto: 
Ora frumoasă, ora poetică e ora absentă de pe cadran.

José Ortega y Gasset



AAlliinn: Atunci nici mecanismul nu-i şi al tău. Ssst, s-au sculat stă-
pânii, ascunde-te repede!

PP..AA..: Ei nu mă văd, dacă eu nu vreau să mă vadă. (Îşi reia locul pe
platformă şi contemplă; intră Luciana energică şi surâză-
toare, în compleu de casă, cu un pămătuf în mână; cântă şi
dansează Habanera, în timp ce face ordine. Alin îi sare în
braţe.)

AAlliinn: Bună dimineaţa, Carmencita! Să ştii că am dansat cu Pele-
rina Albastră. A fost fantastic! 

LLuucciiaannaa:: Te cred, zbenguitule! Eşti lipicios ca melcul. Fuga la duş
şi la micul dejun. Să n-o trezeşti pe Ava, a intrat în va-
canţă. Şi să nu provoci inundaţii. Ţi-am lăsat pe pat lu-
cruri curate de schimb, nu mai întoarce dulapul pe dos.
Şi nu mai băga atâta miere în tine! 

SScceennaa  22

(Luciana deschide larg fereastra, scutură şi şterge praful, mişcându-
se pe aceeaşi melodie. Intră Martin, cam mofluz, într-o salopetă gri
din tercot, imprimată faţă – spate cu cadrane împărţite în 13 ore.
Dă târcoale mecanismului, intrigat.)

LLuucciiaannaa: Şi ţie să-ţi fie dimineaţa bună, moş Martine! Iar mârâi
ca ursul.

MMaarrttiinn: Cum altfel? Aici mi-a umblat cineva cu noaptea-n cap.
O minte şi o mână de Edison! Ciudat, pe camera as-
cunsă apare doar un ochi încins, aţintit asupra mea. 

LLuucciiaannaa: Eu îl văd pe Alin dansând, şi atât! (îi ia febra cu mâna)
Temperatură normală! Se pare că iar ţi s-a blocat vreo
rotiţă. (îl sărută pe tâmplă, el o strânge în braţe)

MMaarrttiinn: Miroşi a zmeură proaspătă, bună de savurat. Blocat am
rămas de cu seară într-o frământare puerilă: dacă ne-
am şti dinainte drumul prin deşertul numit viaţă, l-am
gospodări mai cu folos?

LLuucciiaannaa: Depinde cum ne-ar surâde ceea ce am şti. Noi oricum
facem parte din categoria păguboşilor – un responsa-
bil cu rânduiala cosmică şi o responsabilă cu orândui-
rea cărţilor.

MMaarrttiinn: Exact, se apropie oorraa  ddee  ((rree))cciittiirree, îndată năvălesc ex-
tratereştrii curioşi peste casa vraişte. Trebuie să acce-
lerăm ritmurile. Pe cai, tovarăşi! (Luciana face mişcări
rapide, robotice, pe o muzică adecvată, Martin spală pe
jos şi dansează cu mopul.)

LLuucciiaannaa: Eşti adorabil ca fată în casă!
MMaarrttiinn: Bun de stors, parcă am tras la coasă. La ce te încrunţi

aşa deodată?
LLuucciiaannaa: La ultimul coşmar: eram o statuie plânsă într-o piaţă

aglomerată. Meşterul îmi ştergea lacrimile şi-mi pro-
mitea că-mi reface chipul estompat. Meşterul erai tu!

MMaarrttiinn: Sinistru! Eu m-am visat licean fraged şi haios. Uneori mi-
e dor de uniforma cu număr matricol de inculpat, care
sticlea în fund ca o oglindă oarbă, de parfumul ieftin al
puştoaicelor fără alură de femei consumate la 15 ani,
de părul lor natural frumos împletit, de cordeluţa as-
cunsă conspirativ în buzunar, spre furia profilor ex-
trem de zeloşi. Mi-e dor de acel aer care ne conferea o
identitate dincolo de orice uniformizare.

LLuucciiaannaa: Nivelarea îşi creează necontenit semne distinctive, nu-
mite emfatic pasul cu moda: culoarea anului, tunsura

anului, „lungimea anului”, reverul anului, cracii anului,
ghearele anului, tocurile anului, silicoanele şi fesele
anului, iarba şi licoarea anului, manelele anului, anali-
ştii anului – agonia discernământului, a bunului gust şi
a bunului simţ în competiţie cu limbuţia găunoasă,
stresantă. Când îţi vine să le închizi sonorul, te temi de
începutul unui nou sfârşit.

MMaarrttiinn: Cu ceva vigilenţă şi solicitudine în plus, nepoţii noştri
cresc, totuşi, sub o zodie mai norocoasă. Din păcate, se
maturizează prea repede şi își pierd inocenţa. Cum să-
i fereşti de adevăruri neliniştitoare? Tocmai au desco-
perit că străbunicii au o căsuţă de veci solidă şi certă,
iar cerul e o adresă probabilă. Pun întrebări dure, te
faci că nu auzi.

LLuucciiaannaa: Fericirea nu mai face casă bună cu ignoranţa nici în pa-
radisul acesta muntos. Mai ales că ei n-au parte de o
Domniţă-cloşcă, suavă şi euforică.

MMaarrttiinn: Era într-adevăr frumoasă şi originală Domniţa invocată
de tine, cu toată firea ei orgiastică, dar ignorantă nu
era. Mama o luase sub aripa ei ocrotitoare, fără să-şi
intuiască rivala în „fiica” mult dorită. Era orice fetiş-
cana aceea, nu o învăţătoare banală. Ea producea in-
ocenţi cu ifose, ne voia „domni” prin ţinută, miros şi
vorbă, doar crescuse în puf aristocratic şi se rătăcise
de elita spulberată peste noapte. Te înnebunea cu mi-
reasma ei de floare exotică şi cu cântecul de drumeţie,
o bijuterie între atâtea vvaaddiimmiittee şi ppăăuunniittee,,  cum le
numea o intelectuală subtilă. Tata era şeful Ocolului
Silvic cu muncă de birou, dar prinsese repede şi cânte-
cul şi gustul drumeţiei, pe urmele căprioarei. Eram aşa
de zgomotoşi, că de frica noastră se ascundeau urşii în
bârlog şi vara. Tata şi-a întors brusc faţa de la tainele
cerului, în care mă iniţia seară de seară cu pasiunea de
astronom moştenită de la bunicul, la tainele pămân-
tului. A plecat cu Domniţa într-o drumeţie mai lungă şi
au uitat să se întoarcă.

LLuucciiaannaa: S-ar putea să ai printr-un colţ de lume o soră, un frate,
nepoţi.

MMaarrttiinn: Supoziţii! Nu i-am judecat aspru, chiar dacă am pornit în
lume fără instinct de orientare şi de conservare, ca
orice pui de om abandonat. Poate că li s-a dat cea mai
rară floare – iubirea. Eu am legiferat afectiv dreptul ta-
tălui meu la fericire, în pofida lui Freud.

LLuucciiaannaa: Şi dreptul fiului la cicatricea fără leac?
MMaarrttiinn: Să nu exagerăm, să nu stricăm poezia. Suntem doi scep-

tici senini, nu doi pesimişti încuiaţi. Mi-era dor să po-
vestim ca doi vechi prieteni, dar să pansăm, nu să
lingem rănile. Pentru resentimentari am prin buzunare
ceva compasiune, dar îi ocolesc, căci îşi exhibă energia
nocivă. Sunt cei mai nefericiţi oameni. Ia loc pe tronul
acesta ca o regină pe şatră ce cu onor te crezi. (Martin se
rezemă la picioarele ei, Luciana îi răvăşeşte părul.)

LLuucciiaannaa: Se pare că amândoi am fost o vreme uitaţi în paradis şi
o vreme tăvăliţi prin noroi. Hibrizi cu rădăcini fragile.

MMaarrttiinn: Ierbii i-a fost dat să crească şi în cremene. Nici cu tine
viaţa n-a fost excesiv de generoasă, dar nu ţi-a fost de
ajuns să te miri că exişti, nici n-ai ţipat ascuţit că n-ai
cerut să te naști. Din contră, ţi-ai migălit prin timp des-
tule însemne de femeie-matrice.

LLuucciiaannaa: Vine o zi pe care n-o aştepţi şi-ţi deschide calea spre în-
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ţelegere. Pe tovarăşa mea o chema Nadejda, o basara-
beancă fugită de secetă, mică şi negricioasă, cu oche-
lari de nevăstuică agitată, gata să te înhaţe de
beregată, dar avea în voce vibraţia hărăzită celor pu-
ţini. Ştia să ţină încordate 48 de minţi crude şi sufleţele
speriate. Răţuşca cea urâtă era o lebădă. Păcat că nu se
descoperise clonarea. Nadejda se străduia să ne scoată
din muţenia inoculată de regim cu tact, imaginaţie, fan-
tezie, logică matematică şi lingvistică, dar lupul sta la
pândă în tufiş. Învăţătoarea ne ceruse într-o zi o com-
punere despre mama noastră cea de toate zilele. M-am
zvârcolit în pat ca surdomutul în aşteptarea sonorită-
ţii. Cum să încapă o mamă în zece rânduri? Abia la ră-
sărit cuvintele au curs fără sfială: «Cred că în altă viaţă
mama mea a fost o floare a soarelui, pentru că acum îşi
roteşte treburile după soare, cu pălăria aplecată peste
gânduri. Uneori e rece şi dură ca ploaia cu grindină, dar
mai şi râde, când e ceva de râs. E așa de muncită cu o
droaie de copii, că n-are timp şi chef să ne alinte. Gălă-
gia noastră o scoate din minţi, ţipă la noi de răguşeşte,
dar nu ne bate niciodată. Creştem de capul nostru,
ameninţaţi de toiagul bunicii, ne ţinem de urât şi de
cald. Aş fi vrut o mamă fericită într-o lume fericită.»

MMaarrttiinn: Ai reuşit să mă înduioşezi!
LLuucciiaannaa: Dar pe bombisticul cu patru clase terminate la „Ştefan

Gheorghiu” l-am impacientat. Mă chema zilnic şi mă în-
treba: „De ce plânge mama?”; „Cine ţi-a dictat compu-
nerea? E prea bombistică, n-ai scris-o tu!” Să fi auzit
răspunsuri trăsnite, îi venea să mă strângă de gât!
După un timp au repatriat-o pe Nadejda, ca să-i mai
strice şi pe indigeni. Pe mine m-au izolat în biblioteci
după terminarea facultăţii şi rău şi-au făcut: mi-au pus
în mână pâinea şi cuţitul, iar eu am croit pentru fiecare
cititor fidel o felie de Nadejda.

MMaarrttiinn: Avea dreptate mama când spunea că nerozii îşi găuresc
singuri Titanicul, fără instinctul aisbergului. Erau tare
diferite mamele noastre. Deşi rămăsese o femeie sin-
gură, mama era veselă şi poznaşă. Pe trădători nu-i po-
menea niciodată. Încrustase cu o custură pe ţăruşul
care despărţea raiul de iad TTaarrllaauuaa  lluuii  PPăăccaallăă, cu să-
geată spre valea colectivizată. Acum, acolo îşi întinde
tentaculele de caracatiţă poluantă, oraşul nou sau „re-
zervaţia”. De altfel, era o bună profesoară de geografie,
obositor de instruită în domeniu. Cu ea am făcut cele
mai iscusite călătorii pe mapamond.

LLuucciiaannaa: Povârnişurile au sfidat dogma, dar nu-i chiar o izbândă
să creşti în afara istoriei.

MMaarrttiinn: Îmi şoptea şi mama în trecere că sufăr de lene şi de plic-
tiseală. Am crescut liber şi independent, nu m-am sim-
ţit urmărit, nu mi s-a propus nicio colaborare, eram
neinteresant, nepericulos, ineficient. Comunismul nu-
şi făcuse loc printre constelaţii. Carnetul roşu era pen-
tru băgăreţii suferinzi de voluntarism.

LLuucciiaannaa: Ei nu obligau pe nimeni, făceau în aşa fel, încât să li se
ceară cu ardoare ca favor; băieţii deştepţi de atunci,
sunt „băieţii deştepţi” de acum. Ce să caute un aven-
turier printre ei? 

MMaarrttiinn: Nu le-am dus dorul, am învăţat numai ce m-a atras,
noroc că au desfiinţat repetenţia. Se pare că şi acum
pe unii îi trec cu forţa în clasa următoare, pe alţii îi

obligă în felul lor deştept să-şi cumpere diplome de ti-
traţi.

LLuucciiaannaa: Categoria „căldiceilor” se tot lăţeşte. Aplaudaci pentru
o posibilă zi fatală. Mama era dintre cei puţini, mereu
„în clocot”. Absentă uneori cu gândul din clipă, trăia
într-un prezent al viitorului. Avea intuiţie şi discurs pre-
monitoriu: «O să vă iasă vouă fum pe ochi! Ne-aţi luat
aerul bun, râsul sănătos, pământul fertil, apa rece şi
apa caldă, lumina electrică şi lumina din cărţi, căldura
din sobe şi din suflete, pâinea cea de toate zilele şi pe
Dumezeu.»

MMaarrttiinn: Pe toate ni le-au reportat cam vlăguite. De nu le-ar re-
juca la ruleta rusească!

LLuucciiaannaa: Se pare că ne pândeşte mai degrabă o nouă mizerie co-
mună, nu fericirea pentru toţi. S-ar putea să-ţi schimbi
şi perspectiva, şi idealul după o hoinăreală prin lume.
Oricum nu poţi nunti măsurabilul cu nemăsurabilul.
Avem nevoie de o ppaauuzzăă  ppeennttrruu  ffeerriicciirree care să ne eli-
bereze de spaimele trecute şi viitoare.

MMaarrttiinn: Tu cauţi nuanţe şi creanţe pentru fericirea personală,
dar eu sper că toţi cei cu ureche muzicală se vor ar-
moniza în dansul ce reclamă o nouă durată.

LLuucciiaannaa: Uiţi că mecanismul e stupefiantul care ţi se potriveşte
ţie.

MMaarrttiinn: Aşa cum ţie ţi se potriveşte oorraa  ddee  ((rree))cciittiirree la care te
onorez cu prezenţa din proprie convingere. Dacă apeşi
prea tare pe coarda sensibilă, plesneşte.

LLuucciiaannaa: Adică, indiferent de starea de spirit, trebuie să fiu mul-
ţumită cu ce mi se oferă şi să zâmbesc, ca să nu ofen-
sez pe nimeni cu dorul meu de ducă.

MMaarrttiinn: Aş vrea să înţelegi că nu-i acelaşi lucru să-ţi cari în spate
măgarul numit viaţă, ori să te care el pe tine. Nu-i chiar
indiferent nici cum coborâm de pe măgăruş: urmele
noastre spun sau nu că am fost. Nu vrei să sfidăm îm-
preună constelaţiile?

LLuucciiaannaa: Teoretic orice e posibil, practic rămânem nişte sfidaţi,
chiar dacă ţi se agaţă de nume o coadă de cometă. Toţi
lăsăm în urmă un cadavru în descompunere, după 2-3
zile de priveghere pioasă, în care ne asigurăm că sun-
tem suficient de morţi şi de eficienţi pentru bacteriile
lacome.

MMaarrttiinn: Cinismul acesta odios e şi o dovadă că universul îşi per-
fectează legile pentru pentru salvarea speciei, nu pen-
tru individ. De aceea, mă străduiesc să surprind pe
cadran ora specială care îi lipseşte omenirii. 

LLuucciiaannaa: Ai o fixaţie nobilă, greu de contestat. Nu știam că spe-
cia există fără individ, nici că eu sunt mai mult o femeie
generică.

MMaarrttiinn: De unde atâta înverşunare dintr-odată? Parcă ţi-e frică
de o catastrofă nucleară, gata să-ţi spulbere planeta
venerată. Tu ai fost mereu pentru mine femeia seda-
tivă, care se strecura cu discreţie la pieptul meu și-mi
lustruia aripile. 

LLuucciiaannaa: Te surprinde că pot să fiu şi ceea ce ţi se refuză când îţi
întinzi capcane prin jocul de-a durata. De adevărul in-
tegral, de fericire şi de eternitate au fost chinuite toate
marile spirite ale omenirii, dar şi-au aruncat peste vea-
curi priviri piezişe, cu absolutul la pălărie în locul penei
de păun. 

MMaarrttiinn: Eu pot să-ţi ofer un miracol, nu o banală fugă prin lume.
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Şi pe tine te fascinează telescopul, singurul amant care
te aruncă în transă. Nu e însă important nici câte stele
sunt, nici câte reuşesc să număr, nici să descopăr o
nouă constelaţie, ci să fiu pe fază la o anumită aliniere
şi unificare a succesiunilor multiple ale clipei. Aşa că nu-
mi pot impune un termen fix şi nu-mi pot sugruma
visul părăsind telescopul pentru a contempla trecutul
în muzee. Pur şi simplu nu pot fi antipodul mamei tale.
Vorbim despre nuanţe temporale diferite şi tu o ştii. Te
erijezi în paznic al timpului obiectivat, măsurat cu ba-
nalul ceasornic, în vreme ce eu fac efort să-i răpesc
acestui vrăjmaş o fracţiune infimă pentru timpul trăi-
rii.

LLuucciiaannaa: Cinismul e contagios, parcă am fi la ora de sinceritate.
MMaarrttiinn: Sinceritate pură ar fi tăcerea. Poate că ora de sinceri-

tate lipseşte de pe cadran. 
LLuucciiaannaa: Doamne, păzeşte-ne mai întâi de noi înşine, ajută-l pe

omul acesta să lase universul în pace şi să-l accepte
cum ne-a fost dat, să nu mai râvnească la cele oprite.
Ne-ar fi fost de ajuns şi o durată ceva mai scurtă, s-ar
fi perindat pe Terra mai mulţi norocoşi şi am fi fost
nişte morţi mai reuşiţi pentru vanitoasa înviere.

(Pelerina Albastră dă drumul unui râs molipsitor, în cas-
cade)

LLuucciiaannaa: Râsul acesta o fi de aprobare sau dezaprobare?
MMaarrttiinn: Nu ţi-ar strica puţină decenţă. Nu vezi că şi tu atentezi

prin cuvinte la cele deja orânduite?
LLuucciiaannaa: Decentă ar fi acum o cană de cafea, vine un miros alin-

tător dinspre bucătărie. S-o fi sculat Ava şi face pe bu-
cătăreasa.

MMaarrttiinn: Nu ne pune iar piper în cafea?
(Luciana şi Martin ies în fugă)

SScceennaa  33

(Pelerina Albastră coboară şi lucrează la mecanism, studiază schi-
ţele şi fişele, strecoară una în sân, comentează ludic)
PP..AA..: Ingenioasă jucărie! Ştiinţă şi artă, raţiune şi frumuseţe, me-

tale rare filigranate, vis periculos. Savantul nostru ciu-
guleşte noaptea la masa rodată a Timpului.
Descifrează şi încifrează universul în formele magice.
Te obligă să-i dai importanţa cuvenită. Prin 1752, cel
devenit ceasornicarul Curţii regale franceze, inventase
un nou dispozitiv de reglare a pasului ceasornicelor, cu
ambiţii strict comerciale. Pentru siguranţă, i l-am tri-
mis pe cap pe Figaro, cu ceata lui de acoliţi, ca să-l ţină
ocupat pe „comerciantul” cu cel mai fin umor şi să-i
bulverseze pe europenii infatuaţi. Ceasornicari iscusiţi
s-au tot perindat, Figaro a rămas. Şi „moş Martin” me-
rită o farsă pe măsură. Ce-ar fi să-i meargă ceasul in-
vers? Deocamdată! 

(Intră Alin, decent îmbrăcat, se înclină ca un prinţ, pune un CD și se
instalează în jilţ.)
AAlliinn: Amice, îţi place Dunărea albastră? Pe muzica asta îmi vine

să zbor. Dacă vrei, te învăţ valsul!
PP..AA..: Parcă m-ai tocmit „antrenor”!
AAlliinn: Ai cumva un nume? Nici nu ştiu cum să te strig. Te-am bo-

tezat Pelerina Albastră.

PP..AA..: Îmi place, dar nu mă striga! Ascultă muzică în tăcere. În-
vaţă să ai răbdare şi să vorbeşti când eşti întrebat.

AAlliinn: Şi dacă nu mă întreabă nimeni nimic? Vrei să mă fac mut?
Degeaba muncești să dezlegi enigma din mecanism.
Luciana zice că enigmele n-au dezlegare.

PP..AA..: Pe toate le ştie bine Luciana, mai ales să facă din tine un
copil bătrân. Te rog, doar puţină tăcere, am un calcul
mai complicat de făcut. (câteva secunde de tăcere)

PP..AA..: Întinde încet mâna spre cadran, năzdrăvanule, aşa! Acum
eşti cel mai performant senzor şi cel mai derutant pen-
tru savant. Merităm câteva piruete mai de soi – în
gardă, fiecare pe picior propriu, priveşte şi încearcă.

AAlliinn: Uau!
PP..AA..: Noi suntem valurile albastre ale timpului. Mâinile ceva mai

arcuite, aşa! 
(Reapare Luciana, în ţinută festivă, aranjată pentru oorraa

ddee((rree))cciittiirree;; pare mult mai tânără)
LLuucciiaannaa: Valsezi uluitor, copile! Muzica îţi curge prin vine! 
(I se arată Pelerina Albastră; ea crede că are halucinaţii)
Cred că am băut prea multă cafea!
PP..AA..: Dansaţi cu mine, Doamnă?
LLuucciiaannaa: (parcă nu atinge parchetul) Zborul acesta e real? Mă

ştiam o nătângă!
PP..AA..: Pe toate le face mai flexibile Timpul!

(Se aud paşi, P.A. se face nevăzută)
AAlliinn: Ţi-am spus eu? Apare şi dispare ca omul invizibil, pe care

tata îl crede o făcătură de atomi.
LLuucciiaannaa: Despre cine vorbeşti, îngeraşule?
AAlliinn: Nu te mai prosti, doar ai dansat cu Pelerina Albastră!
LLuucciiaannaa: Ţi s-a părut!
AAlliinn: Tu mereu îmi strici jocul, aşa eşti tu!
AAvvaa: (intră sărind de pe un picior pe altul) Unde-i, mă aiuritule,

Pelerina Albastră? Mai nou vezi cai albaştri pe pereţi.
AAlliinn: Îţi arăt eu ţie cai roşii! (copiii se încaieră, Luciana arbitrează,

se amuză.)
LLuucciiaannaa: (autoritară) Ajunge cu lupta greco-romană, se apropie

oorraa  ddee  ((rree))cciittiirree! (copiii se ridică, îşi aranjează ţinuta) Mai
ştiţi ce laitmotiv am ales pentru azi?

AAlliinn  şşii  AAvvaa: (împreună) OOrraa  ffrruummooaassăă,,  oorraa  ppooeettiiccăă  ee  oorraa  aabb--
sseennttăă  ddee  ppee  ccaaddrraann..

LLuucciiaannaa: Sunteţi minunaţi! Ce carte aţi ales pentru jocul de-a
insula pustie?

AAlliinn: Păi, eu aş lua cu mine poveştile lui Andersen. Tata mi-a citit
aseară Degeţica.. Vreau să fiu prinţul Degeţel, să plutesc
pe ape într-o coajă de nucă, să dorm pe o frunză de
nufăr şi s-o scap pe Degeţica de broscoiul hidos.

LLuucciiaannaa: L-ai fi amuţit şi pe Andersen! În sfârşit, vrea cineva să
fie mai mic decât îi e dat să fie.

AAvvaa: Mama mi-a cumpărat o carte pentru copii care citesc sin-
guri. Şi poveştile lui Petre Ispirescu sunt frumoase.
Mami mi-a lipit paginile la Tinereţe fără bătrâneţe și
viaţă fără de moarte, dar am citit-o prima, din curiozi-
tate. Un pic m-am speriat, prea mult n-am înţeles. Cred
că e o poveste pentru oameni foarte bătrâni. Să nu-ţi
fie frică, Luciana, tu nu eşti bătrână tare, nu te cere
moartea.

LLuucciiaannaa: Moartea vine când vrea ea să vină.
AAvvaa: E o fiinţă sau un duh rău? Ai văzut-o măcar o dată?
LLuucciiaannaa: Nimeni n-a văzut-o umblând haihui.
AAvvaa: E o aiureală în mintea mea! De ce ne mai naştem dacă
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murim? Dacă toţi ar refuza să se nască!?
LLuucciiaannaa: Omenirea n-ar mai fi! Vei înţelege la vremea potrivită.

Viaţa şi moartea sunt „anotimpurile” omului.
MMaarrttiinn: (intră fluierând) Ce v-a apucat să citiţi şi să vorbiţi despre

moarte? Aţi epuizat toate subiectele?
AAvvaa: Tragi cu urechea, moş Martine? (i se caţără în braţe, il giu-

giuleşte) Ce dor mi-era de tine! Parcă ai fost plecat pe
tărâmul fericirii veşnice.

AAlliinn: Pelerina Albastră s-a întristat. Se uită cu drag la noi. Aş vrea
să-i fac o poză fără mască. Ce-ar fi să-l invităm la cină?

LLuucciiaannaa: Roagă-l frumos să ne onoreze cu prezenţa! Dacă vreţi
să participaţi la oorraa  ddee((rree))cciittiirree, trebuie să vă spălaţi pe
dinţi şi să vă îmbrăcaţi elegant, rapid! (copiii ies)

MMaarrttiinn: Au fost excepţionali cititorii şi data trecută, şi totuşi ora
poetică nu s-a înscris de la sine pe cadran. Nu trebuia
să citiţi nici în glumă din cărţoiul roşu. OOmmaaggiiuu ne-a
stricat pe vecie ora frumoasă.

LLuucciiaannaa: Prin joc, i-am învăţat conceptul de evocare. I-am purtat
cu gândul printr-un prezent al trecutului. E modul meu
de a crea o durată interioară. Avem o istorie plină de
hârtoape, trecutul e o realitate sumbră, se zvârcoleşte
în noi ca o tenie vlăguitoare. Tu mă crezi străină de
anumite durate, dar eu sunt un simplu meşteşugar, nu
un născocitor ca tine. Ca să dezlegi tâlcul orei poetice,
eşti nevoit să spargi nişte reguli, să-ţi asumi un risc şi
un eşec şi să gândeşti ceva mai generos despre pere-
chea ta.

MMaarrttiinn: De la înălţimea lui Faust aş exlcama: „Eternul femi-
nin/ne trage-n sus”, dar eu sunt un aventurier în cău-
tarea fericirii pentru toţi. Măcar o fracţiune să-i ciuntim
întunericului.

LLuucciiaannaa: Azi te vreau obiectiv, cu picioarele pe pământ. Avem
un concurs cu premii în cărţi celebre. Concurenţii vor
citi pe rând fragmentul preferat din cartea lor prefe-
rată. Cel mai bun se aude mai bine pe sine. Vom fi sur-
prinşi de varietatea şi valoarea preferinţelor, dar vor
citi și un fragment impus, la prima vedere.

MMaarrttiinn: Sper că nu ţi-ai propus să faci din ei profesionişti ai lec-
turii.

LLuucciiaannaa: Nu-s necesare asemenea ambiţii. Eu îi vreau „în clo-
cot”, senini, conştienţi de sine, fără teamă de efort, de
viaţă, de om şi de moarte, cu respect pentru cele di-
vine şi fericiţi cu cele pământeşti. Să accepte minciuna
ca ficţiune formatoare şi salvatoare, nu ca mod de exis-
tenţă şi secretul personal ca abstragere discretă din
turmă. E detestabil omul despuiat de orice intimitate,
înverşunat să-ţi impună prin lege viciul personal şi nu-
ditatea mentală.

MMaarrttiinn: Ai merita o ppaauuzzăă  ppeennttrruu  ffeerriicciirree şi ceva mai mult!
(Se lasă un joc de umbre peste siluetele contopite)

TTaabblloouull  IIII

SScceennaa  11

(O nouă dimineaţă, anunţată prin ciripitul păsărilor, o altă dispo-
ziţie. Pelerina Albastră meșterește de zor la mecanismul lui Martin.
Pe sub faldurile bogate se joacă de-a v-aţi ascuns Alin).

PP..AA..: Te-am prins, păcăliciule! Iată-te și copil! Cauţi ceva anume
sub haina mea?

AAlliinn: Te-ai prins! Am vrut să văd dacă ești o mamă sau un tată.
Ieri m-ai pus să dansez cu ochii închiși, nu prea te-am
văzut. Ai venit devreme! Mi-ai spus că nu-i frumos să
vrei ce nu-i al tău. Trebuia să te las să intri pe horn ca
moș Crăciun, da’-ţi murdăreai pelerina de culoarea ce-
rului. Sunt mort după văzduh. Aș vrea și eu o pelerină
albastră, n-am decât una roșie de mușchetar, pentru
carnaval, da’ mi-a rămas mică, parcă-s răţoiul Donald.

PP..AA..: Ce-ai zice de una liliachie?
AAlliinn: Păi liliacul e de multe culori. E bine una violetă? Și una albă

pentru Ava – ea se joacă de-a mireasa. E surioara mea
frumoasă și un pic rea. Plătesc cu cardul lui Martin, nu-
s cerșetor.

PP..AA..: (Îl ia pe genunchi, îi zburlește părul, îi stimulează candoarea)
Cum poţi afla dacă sunt o mamă sau un tată?

AAlliinn: Simplu, după toace! Mami are niște pantofi uite-așa de în-
alţi, ajunge cu ei până la nasul lui tati. Dar tu ai papuci
de mătase, ai labe mari și voce groasă ca Boby – cred că
ești un tată. Când mă inviţi în castelul tău de pe Calea
Lactee?

PP..AA..: Peste un secol! Ţi-ajunge să-mi uiţi adresa?
AAlliinn: Vezi dacă gândești cu voce tare când te uiţi prin telescop?

Mai am nevoie de o coordonată astronomică pentru vi-
teza gândului. Degeaba ai ascuns fișa lui Martin în sân.
Îi fac alta!

PP..AA..: Aș putea să ţi-o șterg din minte.
AAlliinn: E pusă bine.
PP..AA.: Nu ţi-e dor de părinţi? Unde sunt ei acum?
AAlliinn: La muncă, unde să fie? Așa-i pe Terra. Melodia lor prefe-

rată e ”Money, money”. Pe muzica asta trebuie să-ţi
scuturi bine dosul când dansezi, stai să-ţi arăt, că pe
asta sigur n-o știi.(Alin înșiră pe degete și ţopăie). Ne tre-
buie bani mulţi pentru alimente, facturi, haine, ben-
zină, cărţi, jucării, CD-uri, DVD-uri, pentru cadranul
lacom și pentru vacanţa de vară. Și ceva dulciuri, dacă
ajung banii. (își reia locul pe genunchi.)

PP..AA..: Banul – vrajbă și bucurie, un repertoriu de viitoruri posibile,
după ironicul lucid Borges. Ai fost grozav! Cine-i Boby?

AAlliinn: Dulăul vecinului, n-auzi cum latră?
PP..AA.: Crezi că vocea mea și a lui îs totuna?
AAlliinn: Ei, nici chiar așa, nu fi răutăcios, nu prea înţelegi limba co-

piilor, altfel puneai fișa de unde ai luat-o. Martin mă
crede hoţ. Mai spune-mi o dată ce sunt eu!

PP..AA..: Tu ești o fărâmă de cer.
AAlliinn: Ba eu sunt un copil rău, nu o poezie. Vreau să mă fac pom-

pier cosmic, să sting stelele în care caută Martin a 13-
a oră.

PP..AA..: Pacoste mică! N-ai vrea niște dulciuri? 
(De sus coboară un coș în formă de stea, cu dulciuri și fructe exotice
în staniol divers colorat; Alin scotocește, alege, gustă, aruncă peste
umăr ce nu-i convine în direcţia Pelerinei Albastre, apoi înfulecă;
PP..AA.. meșterește și se ferește de lovituri)
AAlliinn: Cred că-s din vată de zahăr, mă gâdilă în stomăcel. Aromele

de flori îs cam greţoase.
PP..AA..: Ce dezordine ai făcut ! (Alin se face că nu aude; e proiectat în

coș și suspendat la doi metri de parchet)
AAlliinn: Ajutor! Promit că fac ordine! Mă fac băiat cuminte.
PP..AA..: Parcă ziceai că-ţi place văzduhul! Ce-ar fi să dai o raită prin
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Univers?
AAlliinn: Cine știe cât de mare e Universul!? Are margine sau e o

minge ca Terra? Iartă-mă, amice, vreau să rămân aici!
(E coborât în forţă, strânge rapid și pune totul în coș)

PP..AA..: Ai grijă! Cu mii de ani în urmă îmi devoram copiii. Așa spune
legenda. Dacă-mi trezești instinctele rele, s-ar putea să
te mănânc.

AAlliinn: Ce tare te-am supărat, chiar sunt o pacoste! Ssst, se aude
Martin! Dacă ne prinde la mecanism ne coace fundul la
amândoi.

MMaarrttiinn: (îl vede doar pe Alin) Când te-ai și furișat aici, curiosule?
De unde ai coșul acesta bizar?

AAlliinn: E un dar de la Pelerina Albastră; navă extraterestră la ne-
voie. Gustă și tu, eu am mâncat și încă n-am murit.
Dacă spui „bună dimineaţa”, îţi arăt ceva interesant. 

MMaarrttiinn: Bună dimineaţa, tigrule!
AAlliinn: Uite, ceasornicul tău mă crede senzor. Jur pe amprentele

mele că nu l-am atins. Poate am primit energie de la
dulciuri.

MMaarrttiinn: Nu mai întinde mâna spre cadran! Dacă mai intri aici, îţi
fac moroanţe.

AAlliinn: Adică îmi faci ceva delicios?
MMaarrttiinn: Ceva dureros!
AAlliinn: Eu doar am privit, am vorbit fără întrebări și am făcut mi-

zerie. La mecanism a lucrat Pelerina Albastră. Mirosea
a miere de salcâm, aproape ne-a golit borcanul.

MMaarrttiinn: Am văzut, ai grijă să nu dai în diabet. Luciana crede că
eu sunt lingăul.

AAlliinn: Și tu mă crezi meșterul stricătot, sâc!
MMaarrttiinn: Te uiţi la prea multe desene animate, ai început să vezi

fantome !
AAlliinn: Fantomă sau nu, el e aici și se amuză sau se încruntă. Tu

nu-l vezi pentru că nu ţi se arată. Poate ai uitat să-i spui
poezia preferată.

MMaarrttiinn: Ce poezie, mă pezevenchiule?
AAlliinn: Păi, ttaattăăll  nnoossttrruu din cer și de pe pământ.
MMaarrttiinn: O spun în gând la culcare. E drept că varianta asta n-o

știu. Vrei să mă rog și la tatăl tău pământean, nu-i de
ajuns că m-a făcut păzitor de copii?

AAlliinn: Vezi dacă te culci prea târziu? Spune-i poezia la sculare,
poate te aude. Luciana zice că te culci când cucurigesc
cocoșii și dormi până îţi bombănește musca undeva.

MMaarrttiinn: Ce să-i faci, noaptea se pândesc stelele. Trebuie să fiu pe
fază pentru a 13-a oră.

AAlliinn: Sunt destule ore și cam plicticoase. Tu nu ne duci nicăieri.
Hai să jucăm rummy, are deja 13 piese, ori șah – te las
să câștigi.

MMaarrttiinn: Lăudărosule, abia te-am învăţat să joci! Ieri mi-ai încur-
cat rău schiţele și fișele, eram aproape de o revelaţie.
Îmi vine să te mănânc!

AAlliinn: Și tu? Doi canibali la un copil? Nici oscior nu rămâne.
MMaarrttiinn: Fugi la micul dejun, devorator de timp ce ești!
AAlliinn: Deja l-am digerat, e ora de fructe, nu despre asta vorbeam?

Habar n-ai pe ce lume trăiești, așa zice buni. Și că pe
deasupra ești un mincinos.

MMaarrttiinn: Așa vorbește Luciana despre mine? Și-a găsit papagalul.
AAlliinn: Tata crede că ea te-a părăsit și îi pare rău pentru tine. Lu-

ciana a zis că ddaaccăă  nu te culci odată cu soţia ta și nu
mai faceţi nimic împreună o să dormi singur, și tu ai zis
că-i o idee bună, economisești timp și energie pentru

cadran. Exact așa a fost, te-am auzit cu ochii mei. Ea,
prostuţa, credea că nu poţi trăi fără ea.

MMaarrttiinn: Copil băgăcios! Creier electronic ce ești! I-ai spus și lui
tati ce ai auzit cu ochii tăi ?

AAlliinn: Încă nu, câţi euroi îmi dai? Trebuie să plătesc pelerinele.
MMaarrttiinn: Îţi dau una după ceafă, șantajist ordinar. Lasă-mă pe

mine să-i spun adevărul ca între bărbaţi.
AAlliinn:: Păi eu ce sunt ?
MMaarrttiinn: O pacoste, asta ești !
AAlliinn: De ce te superi? Luciana nu e așa importantă ca mecanis-

mul?
MMaarrttiinn: Ba e foarte importantă, dar ea nu e mecanismul, și nici

tu, nici Pelerina Albastră.
AAlliinn: El poate tot ce vrea, e un mesager cosmic!
MMaarrttiinn: Încă n-ai plecat să-ţi devorezi fructele pământești?
AAlliinn: Oamenii digeră, nu devoră că nu-s crocodili. Luciana mi-a

explicat digestia, acum știu de ce tot mâncăm și de ce
tot facem pipi și caca. Vrei să te învăţ și pe tine?

MMaarrttiinn: Nu, mulţumesc, cred că știu.
AAlliinn: Nu prea știi, fugeai de la orele de anatomie.
MMaarrttiinn: Luciana e o bârfitoare ranchiunoasă, iar tu un spiriduș

care ne învrăjbește. Cine te-a numit purtător de cu-
vânt?

AAlliinn: Cred că îi e dor de tine, zice că iubirea ta e în stele. Asta e,
ce vină am eu?

MMaarrttiinn: Mai bine să auzim cum sună digestia în limbaj de grădi-
niţă.

AAlliinn: Pardon, am fost admis în clasa zero, nu știai? Deja m-au ex-
matriculat, și deja e vacanţă. Poate se desfiinţează șco-
lile până la toamnă. Mă învaţă Luciana, știe orice.

MMaarrttiinn: De ce te-au exmatriculat ?
AAlliinn: Cică n-am șase ani de acasă, pun întrebări indecente, mă

plictisesc și deranjez orele, încurc anotimpurile – am
zis că ghioceii nu-s flori de primăvară, răsar și-n ianua-
rie dacă au chef, și au zis de mine „hiperactiv obraz-
nic”.

MMaarrttiinn: Ce naiba ai întrebat ?
AAlliinn: Păi de ce eu am cocoșel și colega de bancă are pupuică, pe

unde intră bebelușii în burtica mamei și pe unde ies, și
chestia asta cu digestia. Au zis că nu-s probleme de
clasă zero. Mi le-a lămurit buni. Doamna învăţătoare
are un burtoi cât balonul meu de gimnastică, cred că
fată vreo trei.

MMaarrttiinn: (răstit) Oamenii nasc, nu fată!
AAlliinn: Tu pe cine naști, pe a 13-a oră? (Se aude iar râsul contagios

al Pelerinei Albastre)
MMaarrttiinn: Pur și simplu mă înnebunești! Tu ești drac, nu copil!
AAlliinn: Ha, poate îmi cresc corniţe! (se pipăie în frunte)
MMaarrttiinn: Hai să ne limităm la digestie!
AAlliinn: Nu ţi-o spun pe toată, că o știi. Cel mai important e că în noi

se fabrică sângele, adică viaţa. (îi examinează mâinile
lui Martin) Uite ce vine groase ai, parcă-s râme, cred că
ești un pic bătrân.

MMaarrttiinn: (își studiază mâinile, le ascunde la spate) Să dea Domnul
să ajungi și tu bătrân!

AAlliinn: Asta cu resturile solide și lichide nu-i o chestie prea reușită,
cam pute, dar e grozav că în noi se fabrică viaţa și nu
trebuie să ia Dumnezeu ţărână și scuipat ceresc să ne
tot refacă.

MMaarrttiinn: Excelentă viziune asupra FFaacceerriiii, l-ar înveseli și pe CCrreeaa--
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ttoorr. Mai puţin faptul că putem exista prin noi înșine,
atât cât ne permite Timpul. Descoperi bucuria de a
înţelege măreţia CCrreeaaţţiieeii. Gata cu bazaconiile! Uite cât
s-a făcut ceasul, eram așa de inspirat. Trebuie să-mi re-
ordonez totul și să recuperez ce am pierdut. Se pare că
mișună niște hoţi pe aici. Asta cu digestia pare o po-
veste adevărată, dar cu Pelerina Albastră nu prea.

AAlliinn: Tu crezi că eu sunt un făcător de povești, așa ca Andersen
?

MMaarrttiinn: Doar un înfloritor! Sau cine știe!?
AAlliinn: Și Pelerina Albastră se uită prin telescop și zice că e fasci-

nant universul văzut de pe Terra cu ochi de om.
MMaarrttiinn: Asta nu prea e simplă fantezie de copil. Oare mai are și

alte pepiniere pe alte planete?
AAlliinn: De așa ceva chiar n-am auzit, dar ţi-am refăcut formula și

sistemul de numere din minte; liniile-s cam strâmbe,
ţi-am desenat și ceva în plus.

MMaarrttiinn: (se uită pe fișă) Formidabil, ești o pacoste genială! De
când știi tu să scrii și să numeri?

AAlliinn: De mult! Am învăţat singur pe tableta electronică. M-a de-
zamăgit Pelerina Albastră – e un prieten furăcios.

MMaarrttiinn: Nu e furăcios, păzește tainele Universului.
AAlliinn: Dar noi cum ne păzim tainele? El știe așa de multe despre

noi. Știe când te culci și când te scoli; se duce încetișor
să le pupe pe frunte pe Ava și pe Luciana, ca să fie fe-
ricite, îi place să ne jucăm cu lego – eu îi fac moara de
vânt cu care se luptă Don Quijote și îi spun povestea, el
face TTeemmpplluull  lluuii  CCrroonnooss, dar mi-l șterge din minte, el
știe de ce.

MMaarrttiinn: Cred că și eu știu!
AAlliinn: Luciana spune cele mai frumoase rugăciuni de mulţumire

pentru «viaţa asta nenorocită» și el râde cu poftă. M-a
rugat să nu-l spun că a valsat cu Luciana, că se supără
și nu mai vine.

MMaarrttiinn: Păi tocmai asta faci, pârâciosule, tu nu păstrezi nici un
secret, până la urmă ne încaieri și cu Dumnezeu.

AAlliinn: Vezi să nu-i încurci! Pelerina Albastră nu e Șeful cel Mare.
Aveam încredere în tine, de aceea ţi-am spus. Dacă îl
scot de tot din sărite și nu mă iartă?

MMaarrttiinn: Du-te și te joacă și cu Ava. Ai și un camion de jucării so-
fisticate și stai călare pe mine.

AAlliinn: Ava se crede prinţesa războinică, un-doi mă gherează.
MMaarrttiinn: Se apără de tine cum știe ea!
AAlliinn: Tu de ce mă alungi? Luciana m-a trimis să te mai bat și pe

tine la cap, că ea nu mai poate. Se face frumoasă pen-
tru recepţie, ce-o mai fi și asta? Dacă nu tac, se ciupește
cu penseta și mă înjură. Dar oglinjoara de poșetă e de
vină. Atât mai are, sărăcuţa!

MMaarrttiinn: Babetă egoistă, se pregătește de recepţie dar nu mă
lasă să lucrez.

AAlliinn: E clar că o urăști pe Luciana, de aceea nu-ţi merge jucăria
cum vrei tu. Poate că a 13-a oră se face cu voia bună.
Cântă ceva vesel, ca la petreceri!

MMaarrttiinn:(cântă furios) ,,Nu mă duc la Carolina,/ nu mă duc, mă
duc la ea,/ las’ să vină ea la mine/ ș-apoi om vedea de-
i bine,/ ș-apoi om vedea!”

(Cad zgomotos piese din mecanism)
AAlliinn: Nu-i place mânia, păcat, e trăznet cântecul! Încearcă și me-

lodia cu care zici că ai cucerit-o pe Luciana.
MMaarrttiinn: (nostalgic),,Când or fi oameni mai mulţi/ la mine să nu te

uiţi/ când or fi mai puţinei/ ochii tăi să fie-ai mei.”
AAlliinn: Ura, a pornit minutarul!
MMaarrttiinn: Incredibil, a luat-o înapoi! Parcă ar fi fost programat să

parcurgă invers durata. Tocmai de ce se temea Lu-
ciana. Nu cumva ai întins iar mâna spre cadran, ești du-
bios de energizat!?

AAlliinn: Ai grijă, omule! Ce e îînnaappooiiuull cam înţeleg. Nu vreau să
ajung iar bebeluș, a fost cea mai grea perioadă din
viaţa mea: să stai atâtea luni culcat pe spate, să se
ţuguie toţi la tine ca apucaţii, să te îndoape cu legume
puturoase mixate, să faci 2-3 ani în pampers, nu-i nicio
bucurie. Te rog frumos, oprește-l pentru mine și pentru
Ava! Jur că n-o mai bat, că nu mai fac pipi pe colac, că
mănânc toţi copăceii de conopidă și de brocoli, că stau
ca mortu la școală și că te las să lucrezi.

MMaarrttiinn: Nici vorbă, nu-l opresc! Marile descoperiri sunt impre-
vizibile. Ne întoarcem la origini să vedem cu ochii
noștri ccee și ccuumm. Spermatozoid te fac, să nu mai com-
plotezi cu Pelerina Albastră împotriva mea.

AAlliinn: Foarte bine, dacă nu-l oprești, tu nici măcar sămânţă n-o să
mai fii și n-o să mai urli la mine. Te rog să-mi dai fișa!

MMaarrttiinn: Unde ești, Luciana? Îmi vine să fac ca Tarzan. De când mi
l-ai expediat, puteai să smulgi sprâncenele și mustaţa
la tot cartierul. Și câte-o barbă nelalocul ei!

SScceennaa  22

(Apare Luciana, în uniformă de menajeră, cu un aer de ștrengă-
riţă amuzată, purtând triumfal – parodic un platou mare cu bună-
tăţi pământești, pe marșul din AAiiddaa; Alin și Martin o aplaudă)
LLuucciiaannaa: Ce gabarit sonor ai, moș Martine, te-aș fi auzit și din

fundul lumii. Eram la datorie, îţi preparam resursele vi-
tale și cosmice cu lăptuc de matcă, poate îţi mai amin-
tești și de regină (face o reverenţă, pune tava pe masă,
așterne un șervet mare brodat, aranjează farfurioarele).

AAlliinn: Fix ce-mi place mie! Pot să mănânc și eu cu Martin? Daru-
rile cerești sunt cam pufoase, îmi fac foame.

LLuucciiaannaa: (cu tandreţe) Poftă bună, dragii mei!
AAlliinn: Poate guști și tu un pic că ţi-o fi și ţie foame!
LLuucciiaannaa: Mulţumesc, generosule! Îţi mulţumim și ţie, Doamne,

pentru bucatele acestea și când ne-o fi mai rău, ca
acum să ne fie, Amin!

MMaarrttiinn: (se îneacă) Pușchea pe limbă, mi-a luat-o ceasornicul în-
apoi!

LLuucciiaannaa: (vede coșul) Acestea sunt darurile cerești? (le pipăie, le
miroase, le gustă) Aromele îmi par cunoscute, și totuși...

MMaarrttiinn: Să nu zici că ești tentată să crezi în Pelerina Albastră.
Doar știi că fantezia copiilor n-are limite. El știe de
unde le are. Pentru Alin a trăi și a fabula e totuna.

LLuucciiaannaa: De la o vreme P.A. se joacă frumos cu noi de-a aproa-
pele. Mai bine ar comanda mană cerească pentru toţi,
ne-ar mai șlefui un pic mintea, și ne-ar mai rafina exis-
tenţa.

MMaarrttiinn: Ești lipsită de viziune. Cu o planetă de șomeri, specia s-
ar degrada lent până la epuizare. Adio păstor fără
turmă! Îţi mulţumesc pentru bucatele condimentate
cu sudoarea frunţii. Își au și păcatele originare și bles-
temele rostul lor. Te rog să mă elberezi de tocătorul
ăsta de nervi, am treabă!
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LLuucciiaannaa: Toată viaţa ţi-ai arogat o singură treabă și încă n-ai ter-
minat-o.

AAlliinn: Norocul nostru! N-ai auzit că i-a luat-o ceasul înapoi? Cred
că vrea să ne omoare. Pelerina Albastră zicea că e ne-
voie de mult elan vital și de sinceritate absolută pentru
a 13-a oră. Cred că am ţinut minte corect.

LLuucciiaannaa: Hai să ne jucăm amândoi de-a ce vrei tu.
AAlliinn: Dacă Martin nu mă mai vrea și zice de mine ,,tocător de

nervi”, mă duc la altă casă și o iau pe Ava cu mine.
LLuucciiaannaa: Sunt destule case frumoase pe străzile de la poalele

dealului, poţi alege!
AAlliinn: Să-mi aleg altă casă după culoare? Dacă sunt mai răi? Am

văzut eu că răsfaţă mai mult pisicile și căţeii. Mai bine
să mergem la înot! Martin crede că ne poate întineri
ori că ne face nemuritori? Lui nu i-ai povestit că pe toţi
ne cere moartea când vrea ea? De mâine bunicul meu
e Pelerina Albastră.

LLuucciiaannaa: Poate stră-, stră-, străbunicul! Crezi că el te duce unde
vrei tu?

AAlliinn: Nu mă duce că e și mai ocupat – păzește tainele Universu-
lui. Mă invită la casa lui peste un secol, da’ măcar știe
să danseze ca lumea, râde așa de frumos și se încruntă
fioros, mă ia în braţe și pe genunchi, mă sărută pe
frunte, mă face avion, senzor, fărâmă de cer și pacoste
mică, vrea să fiu copil, nu «partenerul tău de discuţii».
E un străbunic năzdrăvan și comic, era să mă mănânce.
I-a încurcat schiţele și fișele lui Martin și i-a șterpelit
una. Poate fură tot cadranul și putem face ocolul pă-
mântului în 80 de zile cu Martin. Când e vesel și cântă-
tor e cel mai!

LLuucciiaannaa: Te coci prea repede printre adulţi. O iei mereu înain-
tea timpului, parcă ai fi un centru al lumii. Sau ești?

TTaabblloouull  IIIIII
SScceennaa  11

(Același salon, un alt impuls al zilei către noapte. Martin, în
aceeași salopetă, cu mai multe cadrane, își pune la gâtul golaș un
papion strident colorat; Luciana poartă un neglijeu din satin).
LLuucciiaannaa: N-ai obosit, Măria Ta, cocoșat deasupra mecanismului,

plin de cadrane și pe dinăuntru și pe dinafară?
MMaarrttiinn: Asta înseamnă că în mine nu e gol și pustiu, ci mult en-

tuziasm. Tu ești cam despuiată, draga mea! Aruncă și
tu pe tine un semn de sărbătoare. (Îi prinde la gât un
papion similar). Te poţi oglindi în ochii mei, dacă atât ţi-
a mai rămas. Trebuie să ne afișăm în faţa lumii ca doi
supravieţuitori de rasă.

LLuucciiaannaa: Praf în ochi! Se știe că m-am lăsat ușor sedusă de un
aventurier care simula forţa și raţiunea.

MMaarrttiinn: Fiecare cucerește ce poate, rareori ce vrea.
LLuucciiaannaa: Dar nu oricine clocește ideea unui ceasornic care să

comprime invers durata.
MMaarrttiinn: Mă simt titan cât timp crezi că-i isprava mea.
LLuucciiaannaa: Pare un atentat terorist împotriva Timpului și împo-

triva omenirii. Am putea redeveni ţărâna sacră din de-
alul primordial, în cazul cel mai fericit, ori giganţi,
dinozauri, maimuţe darwiniste, feline la pândă cu in-
stincte nealterate, plante carnivore – te și văd scutu-

rându-ţi pistilul de omizile scabroase.
MMaarrttiinn: Ai o imaginaţie diabolică. Ce păstor își distruge integral

turma? Tu cu siguranţă o să fii o urzică toxică.
LLuucciiaannaa: (face puţină ordine) Ia te uită, cineva a scris ocupat pe

singurul scaun salvat de creditori.
MMaarrttiinn: Alin îl ţine rezervat pentru Pelerina Albastră. A divorţat

de bunicul Martin.
LLuucciiaannaa: Bine, dar noi nu trăim în așteptarea lui Godot, nici cu

scaune imaginar ocupate, pentru că Marele e aici prin
cel mai viclean mesager.

MMaarrttiinn: Mă bucur că aţi rezolvat problema marilor absenţe. Va
fi un spectacol care merită văzut și trăit, fie și de la dis-
tanţă. O răsplată pentru anii când vedeai în mine un
ratat sublim.

LLuucciiaannaa: Să zicem că am ţinut ceva încredere de rezervă.
MMaarrttiinn: De sărbători suntem mai concesivi, și maţele ne ghio-

răie mai muzical. Îmi doresc o recepţie pe măsură. Am
auzit că deja te-ai cosmeticit.

LLuucciiaannaa: O fac ritmic și eficient. Mama era convinsă că Dumne-
zeu ne-a dat ceva minte și pentru a ne păstra chipul
neconfuz. Abia aștept să văd ce măsoară monstrul
acesta din platină pură, care ne-a înghiţit ce aveam mai
de preţ. De toate sărbătorile reale și fictive, de toate
aniversările posibile, mi-ai dăruit rotiţe dinţate și dis-
pozitive sofisticate pentru ceasornicul enigmatic.

MMaarrttiinn: Te-am făcut coproprietară.
LLuucciiaannaa: Nici n-ai observat că umblăm cu ciorapii cârpiţi.
MMaarrttiinn: Detalii nesemnificative în raport cu idealul. Sărăcia nu-

i chiar un viciu nociv. Ţi-ai luat tu altfel partea leului.
LLuucciiaannaa: Crezi că te-aș mai lua de bărbat dacă s-ar întoarce tim-

pul la nunta noastră?
MMaarrttiinn: Dacă s-ar întoarce, ai avea aceeași minte!
LLuucciiaannaa: Mda! Ai trage iar chiulul de la altar. Ai fost cununat în

contumacie, precum condamnaţii care se evaporă de la
proces. Mă duc să-mi scot rochia de mireasă de la naf-
talină, poate mă ia cineva de nevastă chiar. Sper că nu
mi-ai vândut-o!

MMaarrttiinn: Se poartă altă dantelă, altă culoare, altă croială și ...altă
măsură. Mai bine vezi dacă avem destulă cafea și tărie.
Va trebui să-i ţinem în vogă pe lansatori măcar 3-4 ro-
tiri de ceasornic. Ce va ieși, vom vedea. Nici Dumnezeu
nu știe încă!

LLuucciiaannaa: Asta-i o lansare mai rafinată, prin telepatie, ţintuiţi în
propria casă, cu ochii pe propriul ceasornic pentru sin-
cronizare. Nu se măsoară nici cu ceșcuţa, nici cu păhă-
relul, nu se ronţăie, nu se scoate fum pe nas, nu se
foșnește, nu se șușotește la adresa nimănui, ca să nu
dispară iluzia pură. De altfel, lansatorii devotaţi sunt o
specie pe cale de dispariţie, stresaţi de autolansare.

MMaarrttiinn: Eu îi preţuiesc pe toţi care stau cu ochii pe ceas și mă
bazez pe ei. Trebuie să-i conving că ceasornicul mi-a în-
treţinut iluzia de cuceritor și de viaţă plenară. Vreau să
fii mândră de inginerul tău de durată.

LLuucciiaannaa: Și dacă Pelerina Albastră se joacă iar cu noi ceva mai
nemilos?

MMaarrttiinn: Poate nu știe că noi știm că se joacă. Nu prea avem ce
pierde, oricum ne destramă timpul, ori că merge în-
ainte, ori că merge înapoi. Măcar ceva beţe în roate să-
i punem acestui prieten infidel cu fantezie malefică –
un soi de Prepeleac care pune carul înaintea boilor.

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

3 / 201652



LLuucciiaannaa: Vorbește în șoaptă, Pelerina Albastră ne monitorizează
și-n ziua de odihnă.

MMaarrttiinn: E mai prielnică păcatelor. În fond, trebuie să ţină cineva
frâiele lumii pline de aventurieri ca mine.

LLuucciiaannaa: Crezi că e cineva pregătit să se întoarcă o oră în para-
dis cu preţul adevărului integral?

MMaarrttiinn: Suntem nevoiţi să experimentăm pe propria piele, să ne
defalsificăm fără pudoare în faţa lansatorilor posibili.

LLuucciiaannaa: Tu știi precis unde se sfârșește minciuna-minciună și
unde începe adevărul-adevăr? Eu am făcut și bune și
rele, dar regret doar ce n-am făcut – din pudoare, din
comoditate, din instinct de conservare și uneori din
moralitate. Adevărul impudic ne-ar putea scoate din
minţi pe noi înșine. Ne-am putea sfâșia ca fiarele când
simt mirosul sângelui.

MMaarrttiinn: (deșiră o sfoară) Soluţia ar fi să ne legăm strâns spate în
spate ca să nu ne mutilăm. (desenează un cerc) Luaţi loc
în purgatoriu, stimată doamnă. (Cei doi se așază jos în
cerc, spate în spate; își trec funia unul altuia tot mai
strâns)

LLuucciiaannaa: Abia mai pot respira! Să fie așa de otrăvitor adevărul
nostru? Nu suntem chiar mincinoși de elită, am acţio-
nat mai mult prin excludere. Tu m-ai învăţat să mint
frumos și cu folos, fără să stârnesc resentimente.

MMaarrttiinn: Tu m-ai făcut ce sunt acum – un mascul feroce, nevoit
să-și marcheze teritoriul.

LLuucciiaannaa: Mă furnică de plăcere recunoașterea directă că nici
unul din noi n-a fost ce credea celălalt că s-ar putea să
fie.

MMaarrttiinn: Ne-am îngăduit câteun respiro strict pământesc. Am
avut exact ce am meritat – o iubire scârţâitoare, dar
longevivă. Marile iubiri se consumă ca focul de paie, în
suspine prostești, despărţiri belicoase ori sinucideri
neasistate.

LLuucciiaannaa: Mă simt datoare să-ţi mărturisesc că eu am divorţat de
tine cu acte în regulă, de ani buni. Am observat că nu
citești ce semnezi și ţi-am trimis actele pe o tavă de ar-
gint. Cum să rămâi oficial legat de cineva care nu răs-
punde noaptea prezent, iar ziua n-are timp să te
întrebe ce mai faci?

MMaarrttiinn: Dar n-ai plecat, erau prea strânse legătorile sau legătu-
rile?

LLuucciiaannaa: N-am instincte de pasăre migratoare. Femeia-necesi-
tate nu-i dezertoare. N-avea cine să-ţi spele ciorapii și
să-ţi aducă tava cu merinde, stăpâne! Iar copiii ne cre-
deau perechea perfectă.

MMaarrttiinn: Și ce motive, mă rog ar mai fi fost?
LLuucciiaannaa: Am crezut că o căsnicie e sacră, până ai venit acasă cu

falca dizlocată de un soţ gelos, iar tu mi-ai spus că ai
fost eroul unei altercaţii de stradă. Dar aanniimmaalluull m-a
căutat a doua zi să-mi arate scrisorile în care mă făceai
ba nimfomană, ba frigidă, chipurile, ca să-i seduci ne-
vasta, ceva mai vulgară în vorbitul de rău. Știi care mi-
a fost mâhnirea cea mai mare? Un Don Juan de calitate
nu se lasă prins. Măcar i-ai spart și tu nasul sau numai
ceasul? Ca să te lecuiesc de ,,corespondenţă” ţi-am
aplicat pedeapsa capitală: să ne creștem copiii îm-
preună. Ţi-am afișat atribuţiile pe ușa dormitorului
comun. Erau formidabili micuţii, scoteau untul din tine.
Terapie intensivă! Ce proaste-s mamele care dau bir cu

fugiţii cu pruncii după ele!
MMaarrttiinn: Scăpări minore de tinereţe pe care le credeam uitate.
LLuucciiaannaa: După o vreme de resemnare mută, m-am revoltat într-

o zi că nu mă iei niciunde cu tine, te complexa exube-
ranţa mea. Mi-ai spus cu nerușinare că tu pierzi puţin
pentru că dai foarte puţin. Atunci mi te-ai revelat ca
ucigaș de iubire. De aceea am eliberat definitiv flutu-
rele ce se zbătea în lampa prea încinsă. Femeia din
mine era liberă să exploreze și să deguste viaţa.

MMaarrttiinn: Stai așa, nu mișca! Dacă suntem descăsătoriţi cu acte în
regulă, nu mai avem mare lucru de mărturisit, pentru
că amândoi am acţionat legal și moral. Într-un fel ai
dreptate, nici eu nu prea înţeleg de ce se căsătoresc
două forţe antagonice ca bărbatul și femeia. Platon în-
suși, citat și invocat după interese, nu înţelegea bine ce
putea fi o dragoste între un bărbat și o femeie.

LLuucciiaannaa: Mă rog, fiecare trage jarul sub ,,adevărul” lui. Eu m-am
măritat din instinct de proprietate, pentru un șarpe
personalizat, nesupus unor ispitiri variabile, dar s-a do-
vedit nărăvaș. Erau la modă proprietatea comună și
omul multilateral dezvoltat.

MMaarrttiinn: E totuși liniștitor să faci dragoste și ca cetăţean onora-
bil, cu patalamaua sub pernă și cu facturile la zi.

LLuucciiaannaa: Și dacă n-am călcat nici unul strâmb vreme de un spec-
tacol? Cu ce le ţinem atenţia încordată lansatorilor?
Trebuie să curgă spre cadran cât mai mult elan vital,
doar ai primit mesajul prin Alin. Cu sinceritatea ne dăm
binișor în spectacol.

MMaarrttiinn: N-avem încotro, trebuie să mai și inventăm, să apelăm
la ficţiune ca minciună salvatoare, pentru a ţine pasul
cu necesitatea.

LLuucciiaannaa: Tocmai aici e hiba, n-ai pic de imaginaţie erotică, ești
obișnuit să ţi se ofere, ceea ce m-a împins spre altceva
și altcineva.

MMaarrttiinn: Știam! De fiecare dată îţi schimbai parfumul și culoarea
lenjeriei intime, uneori și fineţea. M-ai înșelat de 16 ori.

LLuucciiaannaa: Amicul nostru comun Kraus spunea că numai de la 16
în sus ne înscriem în standardele mondiale.

MMaarrttiinn: Nu te scuza, sunt și plante poligame și majoritatea ne-
cuvântătoarelor. Avem noi apucături de pinguini?

LLuucciiaannaa: Cum ne-am suportat fără să ne scoatem ochii și să
punem sare?

MMaarrttiinn: Cu diplomaţie! Am fost fiinţe altruiste, am împărţit bu-
curiile și cu alţii, iar grijile le-am păstrat pentru noi. Am
simulat cu mare artă supunerea creștinească faţă de
celălalt. Dacă faci amor numai pentru multiplicare, ţi
se atrofiază una-alta.

LLuucciiaannaa: Se pare că avea dreptate Kraus ca tot păţitul. «Familia
e o celulă de mare siguranţă, punct fix de plecare și so-
sire, certitudinea că nu te vânturi prin lume cu patul
personal și cu toată garderoba după tine, că nu puiezi
chiar pe unde și cu cine se nimerește. O adresă exactă
în Univers, asta e căznicia.»

MMaarrttiinn: Și bietul Kraus face parte din încrengătura celor inca-
pabili să-și spele singuri ciorapii. Când și-a găsit sirena
în pat cu un amorez cam prăfuit, s-a îmbătat criţă, ca
să-i demonstreze că e și el bărbat. Dondănea ţinându-
se de garduri: «Nu există scăpare – femeia ori te face fi-
losof, ori savant, ori beţiv, ori curvar, ori impotent, ori
falimentar.»
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LLuucciiaannaa: Trebuia să-l convingi că egalitate între sexe înseamnă
și iscusinţă de înșelare reciprocă – singura raţiune care
ne adună și ne risipește.

MMaarrttiinn: Amărâtul ăsta și-a greșit perechea, dar tu ai fost pentru
mine eroina principală în farsa jucată de viaţă: tandră
din calcul, preţioasă în selecţie, plină de fantezie în bu-
cătărie, cam gospodină în pat, de o spontaneitate fa-
tală în bibliotecă, exersată în jocul vieţii, cu lacăt greu
la adâncul fiinţei și mare șoimăriţă.

LLuucciiaannaa: Bărbatul raţional fuge de un asemenea exemplar, nu
și-l face ostatic pe viaţă. Caraghiosule, m-ai convins că
vocea mea e ruptă din stele, ai fost singurul care m-a
făcut să cânt, și am cântat așa de fals că de jenă mi-ai
pus inelul pe deget, iar eu ţi-am pus viaţa mea la pi-
cioare.

MMaarrttiinn: A dat bine de ochii și de gura lumii, oricum iubirea vine
de la sine și trece de la sine ca orice beţie.

LLuucciiaannaa: Numai că rămâi cu mahmureală cronică.
MMaarrttiinn: Tu chiar crezi că ai fost dorită de atâţia bărbaţi?
LLuucciiaannaa: De mult mai mulţi! Vreo patruzeci m-au cerut de ne-

vastă. Aveam probabil un iz discret de roabă biblică.
MMaarrttiinn: Așa mai merge, căci nu prea ai veleităţi de curtezană,

asta-i cea mai iscusită artă. Tu doar simulai o senzuali-
tate emancipată, dar nu prea te lăsai atinsă. Erai ten-
tată mai degrabă să-i spiritualizezi pe bărbaţi, s-a cam
dus biblioteca noastră cu cărţile ei rare. Așa ai plătit
toate poliţele – în cărţi – cea mai dulce răzbunare.

LLuucciiaannaa: Ce-ai fi fost tu fără oorraa  ddee  ((rree))cciittiirree? Un inventator care
nu înţelege ce inventează. Nici așa nu-s prea sigură că
știi ce faci.

MMaarrttiinn: Te înșeli în privinţa mea, cum m-am înșelat și eu în ce te
privește. Mult timp m-am crezut singurul fraier în stare
să întindă mâna spre tine, dar se pare că am avut des-
tui suplinitori. Îmi închipuiam că te pot face fericită
doar cărţile și treburile casnice. Mă uitam cu invidie
cum mângâiai rufele proaspăt spălate și impecabil căl-
cate. Am dedus că nu prea te mișcă savantlâcurile băr-
batului tău, că le consideri o infirmitate. Am găsit
apreciere unde mă așteptam mai puţin. Ce vină am eu
că am fost un bărbat râvnit? În tinereţea mea femeia a
fost suprema aventură, iar cântecul de petrecere leac
pentru monotonie.

LLuucciiaannaa: Înţeleg, doar suntem două bobiţe din aceeași rouă a
nopţii. Meritam să-ţi fiu trofeu de vitrină. Ar fi fost stu-
pid să te gândești numai la mine, ca o babă bigotă la
dumnezeul ei din zdrenţe! M-am păcălit ca o copilă fără
minte.

MMaarrttiinn: Pe atunci nu știai că ne modificăm continuu, că iubim de
mai multe ori, puţin altfel, ori o singură dată cu inten-
sităţi fluctuante. Și totuși, nici tu, nici eu n-am cunoscut
iubirea luxuriantă, fără nimic divin. Pe Dumnezeu nu
l-am înșelat niciodată. Subjugaţi de jocurile viclene ale
iubirii, ne-am creat unul pe altul și am aureolat ppeerree--
cchheeaa. Iată-ne aici, legaţi de-a binelea! Crezi că e absolut
necesar ca fiecare să se arate cu ostentaţie cel care
este? NNuu  ee  aarrmmoonniiaa  UUnniivveerrssuulluuii  ffăăccuuttăă  ddiinn  DDiissccoorrddiiii??

LLuucciiaannaa: Ai obosit, dragul meu. O simt în tremurul inconfunda-
bil al vocii tale. Rezemă-te mai bine de mine, așa! Fără
tine nici eu nu prea știu ce să fac cu mine. Suntem iar
doi nerozi în curs de îndrăgostire, fericiţi în felul nostru

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

3 / 201654

măreţ și ridicol.
MMaarrttiinn: Ajunge, nu mai putem prezenta lucrurile în realitatea

lor nudă, deja sângerăm!
LLuucciiaannaa: Nu suntem singurii; nuditatea adevărului e o formă

gravă de atentat la pudoarea majorităţii, ca orice nu-
ditate de trăire afișată în văzul și urechea lumii. Și un
mod vulgar și penibil de despuiere a fiinţei intime.

MMaarrttiinn: Nu-ţi face mari iluzii, din viciu se va face veșnic lege –
un despotism care te obligă la iubirea păcatului. Crezi
că tăcerea era mai convingătoare? Și benefică?

LLuucciiaannaa: Problema e că nici noi nu știm cât adevăr și câtă min-
ciună e în spusele noastre. Suntem nevoiţi să ne in-
ventăm în fiecare clipă pentru a menţine focul.

MMaarrttiinn: Să nu uiţi, draga mea, că eu am venit spre tine dinspre
suflet și că ești primul om în faţa căruia m-am spove-
dit. De ţi-am greșit cam mult, îmi cer iertare!

LLuucciiaannaa: Noi am trăit și multe zile de intensă fericire, rătăciţi în
noi înșine, două crizanteme într-o tulpină.

SScceennaa  22

(Se aude un zgomot straniu, legăturile plesnesc și cad de la sine,
cei doi se dezmeticesc, se întorc cu faţa, în genunchi, se privesc cu
furie, își ard câte o palmă, se îmbrăţișează pasional, apoi se reped
la cadran.)

LLuucciiaannaa: Uluitor, minutarul a intrat în a 13-a oră! Ce inscripţie
apare și dispare în acest vacuum ca într-un efort de na-
ștere?

MMaarrttiinn: (silabisește) PPaauuzzaa  ppeennttrruu  ffeerriicciirree! Ce lumină stranie în
miez de noapte! Mai e timp să ne gătim pentru rece-
pţie? (Alin și Ava, în pelerinele violet și alb făgăduite,
aduc pe braţele întinse o pelerină turcoaz pentru Luciana
și o pelerină albastră pentru Martin.)

AAlliinn: (către Martin) Tu primești în dar aceeași culoare cu musafi-
rul. Poate te invită la casa lui. Ţi-am pus mobilul în bu-
zunar. Pelerina Albastră zicea că ne iubește și ne salută
din mers. Se grăbea spre altă urgenţă.

AAvvaa: Ești un bunic norocos! Mie să-mi trimiţi o scrisoare lungă.
(nepoţii îl îmbrăţișează)

MMaarrttiinn: (transfigurat) Îi aud, au ieșit din case, cântă, râd și dan-
sează pe o melodie inedită, cu o energie de nestăvilit.

LLuucciiaannaa: (deschide larg fereastra) Privește-i, iubitule, au pelerine
în culorile curcubeului.

MMaarrttiinn: O reînnoire a legământului cu omenirea?
AAvvaa: (se învârtește ameţitor în pelerina ei albă) E incredibil. O oră

în care toţi suntem fărâme de cer. Ne cheamă cu ei!
(iese de mână cu Alin)

MMaarrttiinn: (se așază în jilţ; către Luciana) Stai pe genunchii mei, mi-
reasa mea! Mă simt descătușat și fericit, deși degetele
mi se încovrigă, inima îmi inundă pieptul, în ochi mă
înţeapă cristale diamantine. E atât de fascinant să în-
dupleci forţele eterne să medieze generos între cer și
pământ. Mi-e tare somn! Cântă și dansează cu ceilalţi,
draga mea, dar nu exageraţi, căci nu se știe ce aduce
ceasul...(Martin adoarme în jilţ, Luciana îl sărută pe
frunte.)

LLuucciiaannaa: Somn ușor, dragul meu!
(Femeia ia poziţia statuii PPiieettàà la picioarele lui Martin. CCeeaassuull  bbaattee

oorraa  1133!!)

Și cortina cade !



Nu există carte mai plăcută (cred că ăsta-i cuvîntul cel
mai potrivit) decît cea pusă la cale de Un Cristian și Robert Șer-
ban în Vorbesc în gînd, cu voce tare (Casa de pariuri literare, Bu-
curești, 2016). Și chiar dac-ar exista, tot nu poate lua locul
acestei taclale animate de inteligenţă, purtată - fără ifose, dar
cu responsabilitate și participare – printre probleme cît actuale
și acute, cît personale și mișcîndu-se dezinvolt între dezbatere
și confesiune. Era, firește, de așteptat de la cei doi un aseme-
nea stil de spontaneitate și a replicii și a implicării, de naturaleţe
a dialogului și de seriozitate fără vorbe mari. Cu atît mai mult cu
cît Robert Șerban e hîrșit în interviuri și dialoguri (și nici Cristian,
chiar făcînd pe ucenicul celui dintîi, nu e departe de a fi) și știe
prea bine de cîtă supleţe și de cît nerv, de cîtă coerenţă și de cîtă
imprevizibilitate e nevoie pentru ca un dialog – fie televizat, fie
printat - să nu te adoarmă. (Cît de versat și abilitat e Robert în
arta dialogului pot depune chiar și eu mărturie: nu sunt chiar
sigur, dar cred că mi-a luat și mie un interviu pentru emisiunea
lui tv – Piper pe limbă, de nu cumva era vorba de prima serie, A
cincea roată-, numai că nu mi-am dat seama cînd a făcut-o; pe

cînd așteptam să înceapă, mi-a spus că a terminat înregistra-
rea; bine că n-am văzut emisiunea). Emisiunile lui fac, în bună
măsură, brand-ul cultural timișorean și stau în prima linie a fap-
telor media de cultură. Pe trei centre de interes își focalizează
Cristian întrebările, fiecare din ele reprezentînd cîte o ipostază
de-a lui Robert: editorul, poetul și jurnalistul cultural; prin toate
trece, desigur, și un fir confesiv, de la anecdota biografică la con-
fesiunea mai de gravitate, așa încît putem vorbi de un Robert
par lui-même.

Cum Robert a luat, după socoteala lui aproximativă,
„peste o mie de interviuri”, prima provocare lansată de Cristian
se adresează tocmai intervievatorului, pledînd amîndoi pentru
valabilitatea în (oarece) durată a speciei. E, firește, un pro domo,
dar sunt lucruri asumate - și asumate cu bun-simţ. Pe deasu-
pra, spuse provocator, cu mici petarde explodate din loc în loc.
„Un interviu e ca un act sexual”, zice Robert lansînd o primă pe-
tardă și colorînd cu senzualitate nonșalantă discuţia, ca și cum
ar fi vrut s-o frivolizeze. În realitate, problemele presei culturale,
ale emisiunilor culturale sunt discutate cu seriozitate, iar expu-
nerea de experienţă proprie pe care o face Robert, dincolo de jo-
curile de modestie, are relevanţă. Amîndoi sunt admiratori ai
lui Iosif Sava (ai emisiunilor lui, de fapt) și (mai) cred într-un fel
de misiune iluministă a televiziunii; una „dintre mizele pro-
funde” ale acesteia, zice Robert, „este să-ţi ridice telespectato-
rul de pe scaun și să-l trimită către o carte, la un concert” etc. Nu
știu însă dacă se mai mizează pe așa ceva și cred că nici Robert
nu prea crede de vreme ce cîteva rînduri mai încolo explodează
în direct: „Se citește pe naiba!” Una peste alta, toată această
parte despre jurnalismul cultural e incitantă și din ea s-ar putea
scoate o ambiţie programatică (de către cei în cauză; fie și cauză
pierdută).

Pare sinceră imediat (oricum, e în stil de sinceritate)
toată discuţia despre poezie, despre formarea lui Robert ca poet
și despre evoluţia și succesele/bucuriile lui. Inclusiv despre suc-
cesele erotice mijlocite de poeme (în adolescenţă, normal). Un
fanatism poetic relativizat îi e propriu lui Robert, dar purtat și el
cu nonșalanţă (aparentă ori ba). Discuţia se abate și spre con-
textul vieţii literare, dar sunt și destule propoziţii programatice
(chiar dacă Robert nu e Valéry și nu sloboade prea multe fraze
de poetică). Dar măcar, chiar dacă scrie „puţin”, chiar dacă „pu-
blic(ă) rar”, crede că e „poet mai tot timpul”. Și e. 

Noile media, facebook-ul, condiţia poetului în era in-
ternetului, soluţiile găsite de unii și de alţii (nu de noi) pentru a
mai da culturii scrise o șansă (Robert, cu experienţă, admiră lec-
turile publice organizate de occidentali și le prezintă ca mari
succese; am auzit însă și de lecturi la care publicul consta strict
în barmanul de serviciu), dar mai ales starea editorială a poeziei
sunt și ele dezbătute în același ton nonșalant și responsabil.
Regia întrebărilor puse de Un Cristian e de admirat; spontanei-
tatea inteligentă a răspunsurilor cu atît mai mult. Pe scurt, o
carte chiar foarte plăcută.
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Al. Cistelecan

Despre

Spovedania lui Robert



Sunt din ce în ce mai convinsă că, peste un veac, surful
pe www-ul va fi o plimbare printr-un imens cimitir al eroilor,
trist, anonim, egalizator. Mă gândeam la toate aceste în timp ce
căutam tot mai multe informaţii despre Adriana Carrasco – un
nume destul de comun pe trei continente vorbitoare de limbă
spaniolă –, poeta mexicană ale cărei texte au fost publicate la
Casa de Editură Max Blecher (Dezmembraţi, 2015), în traducerea
lui Claudiu Komartin. Fiindcă oamenii au nevoie să pună o bio-
grafie îndărătul textului scris, mă întrebam: o fi având privirea
hăituită a Marianei Marin? sau frumuseţea de amazoană a An-
gelei Marinescu? chipul tragic și anonim al lui Judith Mészáros?
resemnarea Marianei Codruţ? Are, desigur, piele de nisip și ma-
xilare puternice; din viaţă se mușcă până la os.

Adriana Carrasco s-a născut în Mexic, în 1985. Își pe-
trece copilăria la Cuernavaca, pe care Alexander von Humboldt
îl numește „oraș al eternei primăveri”; în inima Americii cu mi-
reasmă precolumbiană, Adriana trebuie să fi învăţat că nu
există nimic dincolo de maximalism; jumătăţile de măsură nu
sunt ale primăverii. Urmează studii în Ciudad de Mexico, la Uni-
versidad Autónoma, și obţine o licenţă în asistenţă socială. Ac-
tivează în mai multe azile și centre de asistenţă, iar experienţele
îi catalizează scrierea volumului Desmembrados (2009). Adriana
a murit în 2012, în apropiere de locuinţa ei, într-un schimb de fo-
curi între bande rivale. În eveniment, moare și partenera ei, fo-
tografa Maria Hirschpek. Poezia este, pesemne, geamăna
morţii.

Adriana scrie o poezie dură, de cuarţ și siliciu, un stri-
găt de difamare și purgaţie. Un presentiment al tragismului bio-
grafic trebuie să fi avut Adriana pentru că toate textele pe care
le-a adunat Claudiu Komartin par niște reportaje ale infernalii-
lor. Teatrul de război este ilimitat, iar tirul încrucișat te poate,
oricând, transforma în carne sfâșiată. Numai că Adriana nu a
tăcut; ea scrie o poezie de revoltă autentică, iar orice bănuială
de histrionism se sparge, dar nu ca un balon de săpun, ci cu bu-
buit de obuz. Ea vine din stirpea damnaţilor și parcă nu m-ar
mira foarte tare dacă aș afla că și-au înscenat moartea, numai
ca să poată fugi de toată caricatura lumii, undeva, prin perdelele
de vegetaţie ale Amazonului, Adriana și Maria, îmblânzitoare de
ţipari electrici. Lumea pe care ar fi lăsat-o în urmă Adriana este
aceea în care există „flaconul cu acid/ care-a desfigurat o gene-
raţie întreagă”, programe ale distrugerii, dar și coduri de edu-
care a unei victorii imposibil de ocolit: „Nu mă mai tem,
Alejandra: cu pieptul meu/ pipernicit, cu gura asta strâmbă,
părea că/ am fost programată de la naștere/ să fiu victimă./ Eu,
care sunt încăpăţânată și rea,/ care îngrijesc oameni dezmem-

braţi/ și îi spăl cu un burete aspru ca Mexicul,/ eu care fac dușuri
reci și citesc/ literatura pornografică a Americii,/ care le arunc în
faţă literaţilor/ tot adevărul despre mamele lor și/ care le-aș
scoate ochii cu ghearele, eu,/ Adriana Carrasco, ademenesc fe-
tele cuminţi/ și îi pun coarne președintelui în fotografii ofi-
ciale./.../ Străină și singură, cu o trompetă în mână,/ mă
pregătesc să suflu sau să o-nfig/ în gâtul unei canalii, în gaura
unei sfinte.” Iconoclastă și defetistă este, în poezia ei de auto-
destrucţie, Adriana, simbiotică – să zicem – unui Marius Ianuș al
nostru: „adevărat îţi spun/ fiecare e târfa cuiva”. Pathetică și te-
rifiată de propriul vizionarism, Adriana stigmatizează: „în orașul
ăsta bolile incurabile/ sunt singurătatea/ secretomania rânce-
zind/ ca rahatul în cortex frica/ de a nu fi părăsit/ primul/ gestul
muribundului care-ar/ lua cu el/ colţul de lume pe care îl știe”. 

Un cutremur precum cel din 19 septembrie 1985 – să
nu uităm că Adriana s-a născut în același an – o engramează de-
finitiv, așa că nu e numai metaforă în „Eu sunt copilul cutremu-
rului/ cea expulzată direct dintre dărâmături,/ fără ursitoare și
bufniţe înţelepte/ la căpătâi, ţâșnind/ direct din uterul mamei
mele/ ca dintr-un morman de moloz/ în care se-ncurcă șomo-
ioage de păr”, dar forţa unor astfel de imagini este de necon-
testat, aducând laolaltă distrugerea continuă, cea care se
petrece pe nesimţite, și cea care se petrece devastator, buldo-
zer peste deja piatră de mormânt. Sentimentul dominant este
acela că nașterea însăși este „breșă în lucruri”, cel abia născut
este deja „mutilat” prin însăși condiţia umană. Cred că despre
dezmembrarea-naștere glosează Adriana Carrasco – și despre
dezmembrarea ca exerciţiu de supravieţuire în faţa a „tot ce mi-
au arătat oamenii”. Din farsa identităţii de condiţie între indi-
vizi, poezia are toate șansele să ridice toate păcatele – n-am
aruncat interpretarea înspre ideea cristică, dar...! –, părând un
soi de photoshopări ale sinelui în peisaj apocaliptic: „Mi se
spune că poeziile mele par/ scrise de mai mulţi poeţi, de mai
multe/ voci care se ridică și coboară în/ întuneric, ca mâinile di-
rijorului atins de Alzheimer/ pentru că fărâmiţarea limbajelor
a-nceput/ și extincţia e aproape.” 

„Legiunea” poetică pe care o consemnează Adriana
Carrasco este exorcism și furie a devastării templului. Lumea
întreagă e un cuib din care puii s-au aruncat unul pe celălalt, la
capătul Dezmembraţi-lor a rămas numai poezia – cu blândeţea
îngheţată a unei ierni fără sfârșit. Dacă sunteţi în căutarea poe-
ziei contemporane – cea numai urlet & spasm –, Dezmembraţi
este destinaţia finală. Dintre perdelele acestea de fum – câtă lu-
ciditate, atâta noapte –, cu desăvârșită eleganţă, mâna sigură a
traducătorului Claudiu Komartin.

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

3 / 201656

Rita Chirian

Critică literară

Frumuseţea ochilor din care curge sânge



În detrimentul obsesiei naţionale pentru superlative,
Al. Cistelecan alcătuiește în Ardelencele și în Zece femei portrete
literare ale unor scriitoare ce vin din raftul secund sau poate te-
rţiar al literaturii, din „lada de zestre acesteia”. Într-un amestec
de tonalitate ludică, pe alocuri irevereţioasă și tușe real empa-
tice, autorul creionează aceste portrete mizând în egală măsură
pe elementul biografic, pe receptarea critică și pe analiza rece și
lucidă a dimensiunii estetice. Rezultă o serie de portrete ale
unor scriitoare ce nu atrag atât de mult prin evenimenţialul sau
esteticul prezentat, ci prin stilul propriu criticului, o îmbinare de
naraţiune, note profund ironice și umoristice și eseu exegetic
punctat de același stil ludic-ironic, însă neatins în validitatea ar-
gumentelor estetice. În notă postmodernă, remarcată de Ion
Pop, Al. Cistelecan creionează o formă secundară a scrisului ro-
mânesc, prin scriitoarele uitate ale literaturii române.

Ardelencele, apărut în 2014 la editura Eikon din Cluj-Na-
poca grupează autoarele nu doar după criteriul genului, cât și
după un criteriu geografic. În capitolul introductiv,Al. Cistelecan
identifică temele principale ale scriitoarelor din Ardeal, teme ce
le vor subordona invariabil sămănătorismului, alături de este-
tica practicată „vor scrie de plai și de istorie, pe linie naţională
și iredentă”. Caracteristică este, remarcă criticul „paradigma pu-
dibondă” pe care o depășesc timid doar Maria Suciu Bosco și Ve-
ronica Micle. În linia acestei paradigme, Al. Cistelecan va
identifica nu arareori în poezia feminină românească note de
senzualitate pe care majoritatea autoarelor o diminuează în în-
cercarea de a se adapta convenţiilor sociale. Nu în ultimul rând,
capitolul introductiv dezvăluie și resortul procesual al scrierii
cărţii, „asta e arheologia mea, mai inefabilă, mai tandră”. Criti-
cul procedează ca un arheolog ce dezgroapă din istorie perso-
naje feminine, scriitoare, în cazul căror esteticul e de cele mai
multe ori depășit de evenimente și biografic, transformându-
le în reale personaje literare.

Statutul de personaje pe care eseistul îl acordă autoa-
relelor studiate transpare din subtitlurile titlurile capitolelor in-
dividuale, ce nu sunt constituite atât de mult de numele lor, cât
de sumare caracterizări. Astfel Maria Suciu Bosco e „preoteasa
fatală”, Veronica Micle e „muza rezolută”, Lucreţia Suciu e o „Di-
donă de Ardeal”, Maria Ciobanu devine „sorioara lui Coșbuc”,
iar Elena din Ardeal e „alta amărâtă turturea”. Toate autoarele
sunt încadrate astfel în câteva categorii ce sintetizează nu atât
de mult dimensiunea literară a creaţiilor lor, cât dimensiunea
evenimenţială a biografiei lor. Maria Suciu, „prima Didonă”,
„preoteasa fatală” inaugurează tipologia poetelor frumoase, fa-
tale și care-și plâng dorul pentru iubitul plecat. Sfidarea nor-

melor sociale și morale specifică tipologiei Didonei e pusă faţă-
n faţă cu îndrăzneala artelor contemporane, iar Al. Cistelecan
consideră că, pentru a sfida normele sociale din lumea preoţi-
lor contemporani Mariei Suciu, era nevoie de mai mult „tupeu”
decât au nevoie poetele contemporane. Ironia caracteristică
discursului îșiface simţită prezenţa „nu știu câte alte poete se
mai pot lăuda cu merite atât de solemne”. În versurile Mariei
Suciu, autorul remarcă principla direcţie tematică, suferinţa în
dragoste, ce „molipsește natura și facedin propriul chin epide-
mie”. Concluzia analizei pune din nou faţă în faţă tipologia poe-
tică a Mariei Suciu cu literatura contemporană feminină,
adăugând o nouă doză de ironie „e doar diferenţă de aparat, nu
de tipologie sau temperament”.

Veronicăi Micle, „muzei rezolute”, i se dedică de fapt
două studii, primul având drept obiect poezia, iar al doilea ele-
mente de biografie regăsite în corespondenţa dintre ea și Emi-
nescu. Ca figură literară, Al. Cistelecan identifică în Veronica
Micle un „caz interesant de bovarism și un psihic mobil”, poeta
transformându-se scrierile într-un jurnal de stări ce denotă vi-
vacitatea psihică. Bisturiul axiologic al criticului nu poate trece
cu vederea diferenţa dintre maniera în care poeta își proiec-
tează patima devoratoare „fatală ca o ciocnire de aștri” și în care
reușește să o realizeze „cade în psihologia măruntă și Veronica
străbate cu viteză distanţa dintre muză și ţaţă”. Addenda dedi-
cată scrisorilor dintre Veronica Micle și Eminescu beneficiază de
un titlu și un subtitlu la fel de spumoase în ironie ca și stilul tu-
turor capitolelor „Idilă cu Momoţel și Tropoţel- o problemă de
voyeurisme cultural”. Nu scapă de ochiul critic nici eminescolo-
gia din ultimii ani care „denotă un dramatic blocaj interpretativ,
de o simplitate dezarmantă”. Apariţia volumului Dulcea mea
doamnă/ Eminul meu iubit e considerată norocul anului emines-
cian aniversar 2000, pentru că scrisorile nou publicate comple-
tează dosarul idilei între cei doi. Într-un exerciţiu de admirabilă
deconstrucţie de imagine, Cistelecan explică necesitatea trece-
rii de la Hyperion la Tropoţel, într-un proces de lezmajestate în
care poetul e umanizat. Analiza discursului dezvăluie o senzua-
litate la început ascunsă și apoi aflată în evoluţie „Veronica în-
cepe să fie un corp în adoraţie, nu doar un subiect de afect”.
După ruptura dintre cei doi, senzualitatea e „reîncălzită prin re-
torică”, dar nu din motivaţii pasionale, ajungând ca la final poe-
tul să amâne la nesfârșit orice întâlnire cu Veronica. 

Prima romancieră, Emilia Lungu e catalogată prin de-
butul în poezie, caracterizat de temele specific sămănătoriste
(natura, dragostea și durerea) ce în volumele ulterioare vor fi
marcate de combativitate socială. Totuși, Emilia Lungu este
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prima femeie din literatura română ce scrie proza „roma-
nţioasă, de telenovelă sud americană”. Într-un acces de gene-
rozitate critică, autorul remarcă cronologia contorsionată a
poveștilor care „poate sugera ceva intuiţie modernă”. Lucreţia
Suciu Rudow, o „Didonă de Ardeal”, scrie o poezie a iubirii ne-
împărtășite și a suferinţei, dovedindu-i lui Al. Cistelecan că „ar-
delencele cele sunt voluptoase cenzurate”. În versurile Mariei
Baiulescu, „o matroană adevărată”, autorul remarcă prezenţa
unui concept artizanal despre poezie.„Sorioara de Coșbuc”,
Maria Cioban, se evidenţiază printr-un lirism pedagogic, pro-
fund tributar mediului rural și opus mediului citadin. Pudoarea
atât de necesară în societatea contemporană autoarei o obligă
la a transfera senzualitatea asupra poeziei de natură. În poezia
Aureliei Pop Florian, Cistelecan remarcă prezenţa scenariului
pascal în evoluţie, întrucât dacă primele texte se află sub sem-
nul doliului, cele de mai târziu vor evolua înspre rugăciune și
apoi înspre înviere. O altă autoare ce dă dovadă de comporta-
ment pedagogic în poezie este Viora din Bihor. În versurile ei
are loc o foarte suavă „poetizare a corporalităţii”. Totuși, Ciste-
lecan nu-i poate ierta pedagogismulși o taxează ludic în conclu-
zia capitolului „poetă și scriitoare cu talent de directoare de
școală”. Capitolul dedicat Doinei de la Criș debutează cu o frază
care ar putea fi misogină dacă n-ar fi atât de adevărată „cam ju-
mătate din poezia noastră feminină (de nu din toată literatura)
este scrisă fie înainte de măritișul poetelor, fie după pensiona-
rea lor”. E o realitate aici pe care feminismul încearcă să o con-
trazică de zeci de ani și e poate ceea ce face din aceste două
volume ale lui Al. Cistelecan o necesitateîn istoriografia noas-
tră literară, cel puţin sub aspect documentaristic. Cea mai mare
parte a autoarelor menţionate se încadrează într-una dintre
aceste două categorii, iar acest fapt le influenţează radical și
scriitura. Doina de la Criș, „o poetă de festivităţi” devine o voce
a urbei, ale cărei poezii se pliază pe tipologia serbărilor școlare.
Alături de aceste texte apar și poezii erotice, fapt ce aduce după
sine următoarea concluzie “când nu era la serbare (unde era so-
lemnă) paranteză, Doina erau foarte melancolică și amărâtă“.

Prezentând scriitoarele din familia lui Rebreanu, Al.
Cistelecan remarca influenţa lui Coșbuc și lui al lui Eminescu
atât asupra surorii poetului, Livia,cât și asupra fiicei acesteia,
Pussy. Un cu totul alt registru stilistic apare în textele Marianei
Moșoiu, ale cărei poeme „merg spre zonele extatice sau de uma-
nitaianism programatic și conduită creștină”. În sfera moder-
nismului se încadrează Florica Ciurea. O figură interesantă este
ultima autoare prezentată, Zorica Lascu Teodosia, o poetă gân-
diristă, ale cărei începuturi sunt marcate de rafinamente ne-
oclasiciste dar care, după ce se călugărește cu numele Teodosia
își va îndrepta lirica în direcţia sacrificiului prin iubire și dăruire.
Ea reprezintă un caz singular în economia volumului și arareori
întâlnit în poezie, de poetă care vieţuiește în mediul monahal și
își pliază tematica poetică în funcţie de acesta.

Zece femei apărută la editura Cartier în 2015, urmăre-
ște într-o manieră metodologică similară zece poete din afara
spaţiului ardelean. Capitolul introductiv conturează o tipologie
a poeziei feminine românești plasată sub aceeași paradigmă ca
și în Ardelencele, cel puţin în perioada de început. Ulterior, în
simbolism, nota dominantă e senzualizarea lirismului feminin
pentru ca în poezia anilor ‘60 senzualitatea să fie reprimată în
misteriozitate și debordanţă feminină. Toate elementele repri-
mate și toată senzualitatea vor fi transpuse în grotesc începând

cu poetele optzeciste și ajungând până în zilele noastre. Astfel,
parcurgând primele etape ale devenirii lirice feminine româ-
nești, autorul dezvăluie zece poete de o feminitate „spectacu-
loasă”. Maniera stilistică e foarte apropiată de cea utilizată în
Ardelencele, întrucât pentru fiecare dintre cele zece poete, Cis-
telecan începe cu notiţe biografice, pe care de multe ori le dez-
groapă ca un arheolog din publicaţii de mult uitate sau din
zvonuri, dar reușește să contureze portrete foarte vii. Urmează
apoi o catalogare a criticii de întâmpinare și a locului acestor
autoare în istoriografia literară, pentru ca la final autorul să de-
dice câteva pagini de analiză propriu-zisă textelor literare.

Biografia Ririei, prima dintre cele zece autoare prezen-
tate stă sub semnul obsesiei pentru Eminescu. În permanenţă,
personajul Riria, așa cum îl conturează Cistelecan, e plasat pe
fundalul contemporaneităţii într-un stil ludic și ironic „azi n-ar fi
ieșit din televizor, pricepută cum era la filosofie, la feminism la
literatură, la patriotism, la europenizare și la toate”. În versurile
Elenei Farago, Cistelecan remarcă un anume iz autentic, opozi-
ţia faţă de etichetă și pledoaria pentru sinceritatea de expresie
și trăire, însă ironia inerentă stilului decurge din alăturarea
acestor convingeri de natură estetică cu realitatea versurilor,
care se dezvăluie a fi simple versificări. Notiţele biografice sunt
umbrite de dialogul foarte viu și de multe ori acid lansat de Cis-
telecan peste generaţii, în care criticii interbelici sunt taxaţi fără
milă pentru derapajele subiective. Cel mai vinovat de astfel de
derapaje pare a fi Lovinescu „omagiul degeţelului continuă însă
și-n primele scrisori, măcar că printre scuze și relatări”, „va fi
fost probabil o intenţie de cochetărie”. Totuși, meritele Elenei
Farago în lirica românească rămân de necontestat „odată cu ea
poezia feminină iese din diletantismul de salon și din veleita-
rism sentimental, trecând de la bovarismul liric al inimii la es-
tetica unui sentiment”. Dintr-o primă etapă sămănătoristă,
Elena Farago va trece sub influenţa și la insistentele lui Lovi-
nescu înspre direcţia simbolistă. Criticul interbelic este cel care
o determină să își modifice opţiunea estetică. Într-un veritabil
exerciţiu deconstructivist în care desface atât palierele limba-
jului cât și straturile convenţiilor sociale, Al. Cistelecan trans-
formă justificarea socială adusă de Lovinescu reprimării iubirii
în argumentul pentru care consideră poezia Elenei Farago de
„un simbolismpremature”. Drept consecinţă a acelorași convin-
geri, Al. Cistelecan afirmă că simbolismul Elenei Farago este pre-
luat de la Minulescu, poeta devenind „un Minulescu monoton,
refulat în suspine și nostalgii bemolizate”. În Elena Farago au-
torul va identifica până la urmă „un suflet de Emily Dickinson”,
dar o poezie monotonă, tributară sămănătorismului ori minu-
lescianismului. Probabil că personajul cel mai bine realizat din
dintre cele zece femei scriitoare este Natalia Negru, numită de
Cistelecan „femeia drog”. În cazul acesta, textele literare ale au-
toarei constituie nimic mai mult decât explicaţii conexe ale unei
biografii „de scenariu hollywoodian”. Autorul găsește în biogra-
fia Nataliei Negru îndeajuns de multe motive pentru a trans-
pune personajele melodramei în contemporaneitatea noastră
cu efecte dintre cele mai hilare. Căsătorită la început cu Șt. O.
Iosif și apoi cu Dimitrie Anghel, Natalia Negru îi va duce pe ambii
soţi la o gelozie oarbă, manifestată însă diferit în cazul fiecăruia,
dar care, până la urmă le aduce moartea, transformând-o în
ochii societăţii contemporane ei în vinovată absolută pentru
pierderea celor două valori literare ale neamului. În viziunea lui
Cistelecan, Dimitrie Anghel cel gelos și rănit se potrivește în pei-
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sajul contemporan „sigur azi Anghel ar presta la Trădaţi în dra-
goste sau la alte emisiuni de tapaj sentimental și ar face naţiu-
nea să-i plângă pe umăr”. Proza scrisă de Natalia Negru este
văzută drept o extinsă explicaţie despre triunghiul amoros pe
care l-a provocat, o încercare de disculpare. Poezia derivă direct
din sămănătorism, fiind punctată de reveria de natură și senti-
mentele materne. Fibra cea mai originală a prozei Nataliei
Negru este identificată în senzualitatea debordantă, ce iese la
iveală în cele mai neașteptate moduri, însă pe care autoarea
știe să o disimuleze sub masca discreţiei, neîncercând să pro-
voace normele sociale ale vremii. Tot sub semnul unei senzua-
lităţi debordante stă și poezia lui Alice Călugăru, ce pleacă de la
o viziune sămănătoristă, trece înspre poezie reflexivă pentru ca
la final să-și găsească adevărata expresie în incantaţie de sen-
zaţii. Autorul face o analiză pe etape a textelor lui Alice Călu-
găru, incluzând elemente de critică de întâmpinare, atât
pozitivă, cât și negativă, întrucât, în cazul acestei autoare, opi-
niile au fost întodeauna împărţite. Totuși, încă de la volumul de
debut se remarcă o investirea naturii cu senzualitate și erotism,
disimulate la început sub masca poeziei de natură, dar ulterior
dezvăluite, ajungând să miză centrală. Poeta dezvăluie o capa-
citate vizionară halucinatorie, depășind simbolismul prin culti-
varea senzaţiei „cât mai precise, mai concrete și mai intense”. În
capacitatea vizionară a lui Alice Călugăru, Cistelecan vede „preg-
nanţă și intensităţi eminesciene”, “„mai rău decât Cărtărescu în
Muzeul Antipa”. Alăturarea poetei de vizionarismul eminescian
și de capacitatea halucinatorie a lui Cărtărescu dezvăluie o reală
apreciere din partea criticului. Silul ironic al Cistelecan se în-
dreaptă acum împotriva unor opinii critice nefundamentate,în-
trucât dacă Pavel Ţugui demonstra „o propensiune vădită spre
simbolism”, Cistelecan îl completează „cum ziceam, vădită nu-i
deloc”. În poezia lui Alice Călugăru, Cistelecan identifică super-
lativul poeziei feminine, cel puţin sub aspectul senzualităţii
„Alice rămâne cea mai aprigă iubită din poezia noastră; o ade-
vărată năprasnă erotică”. Claudia Milan deschide seria celor trei
neveste simboliste. Atât în cazul ei, cât și în cazul Agathei Baco-
via, autorul remarcă totala subordonare a lirismului faţă de li-
rismul soţilor lor, Claudia Milan făcându-se vinovată de cădere
în minulescianism și retorism, iar Agatha Bacovia beneficiind de
un singur atu literar, „o imaginaţie bijuterească”. În categoria
„amantei devotate”, Otilia Cazimir e un Topârceanu feminin, Cis-
telecan caracterizând prezenţa și relaţia cu lumea literară într-

o manieră telegrafic că și extrem de ironică „un fel de nepoată
redacţională”. Celelalte trei autoare prezentate se remarcă mai
degrabă prin personalităţi ieșite din comun decât prin versuri.
Astfel, Lucia Alitoh e „prinţesa, poetă și spioană”, scriitoare cu
o atitudine princiară dar lipsită de un talent literar autentic. Ca-
pitolul excelează in ironii la adresa autoarei, alintată Lucica sau
Luci. Olga Cantacuzino, „basarabeana electrică” este o altă scrii-
toare a cărei biografie atrage atenţia în mod deosebit, în spe-
cial prin atracţia pe care aceasta a exercitat-o asupra unor
nume importante din cultura universala ca de exemplu Valery,
Claudel sau Gide. Spre deosebire de temperamentul ei, poezia
sa este nostalgică, programatică și chibzuită. Autorul exclamă
într-o notă de profund regret ironic „Eh, de ar fi poezia Olgăi
cum era Olga!”. A treia „nevastă simbolistă”, Sanda Movilă îm-
bină în mare măsură spectaculosul biografiei cu talentul literar.
Pe lângă opiniile critice favorabile pe care le trezește creaţia
acesteia, autorul remarcă prezenţa unei „reverii senzuale acute”
plasată în atmosfera simbolistă. De fapt, aici, în senzualitate și
lascivitate rezidă și cea mai originalul fibră a scrisului acestei
autoare, pe care ea însăși o refuză în virtutea respectării unor
norme sociale „Sanda emai poetă acolo unde se ascunde, unde
se tupilează după prinţese și domniţe, unde bovarismul ei struc-
tural se poate desface nestânjenit”.

Scrise întru-un stil ludic, ironic și savuros, prezentând
biografii „hollywoodiene”și taxând fără milă derapajele critice
și estetice, cele două volume ale lui Al. Cistelecan reprezintă, pe
lângă un evident efort documentaristic, un tur de forţă exege-
tic demn de toată admiraţia. Însă poate că aspectul cel mai ad-
mirabil este adaptabilitatea metodologică. E destul de dificil de
identificat un principiu valoric general valabil și aplicabil pen-
tru scriitura feminină, întrucât autoarele din cele două volume
provin din epoci și vârste literare atât de diferite. Totuși, ultimii
ani literari au conturat acel detaliu ce diferenţiază radical scrii-
tura femininină de cea masculină: senzualizarea (deoarece, de
vreo două decenii încoace, femeile scriitoare au senzualizat în-
treg universul în mod programatic). Astfel, Al. Cistelecan își va
împrumuta firul roșu metodologic și axilogic din cea mai acută
contemporaneitate literară feminină, aplicând poetelor și pro-
zatoarelor de la începuturile literaturii române grila senzualită-
ţii și corporalităţii și reușind să identifice, dincolo de
pudibonderia obligatorie a timpului, veritabile voci feminine su-
puse simţurilor.
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Un tată ţine un epistolar cu fiul lui inexistent, plecat
întâi în Groenlanda, angajat acolo la o firmă care produce
vodcă din gheţari, ajuns după aceea în Islanda, unde se că-
sătoreşte cu vicecampioana naţională la bridge (căreia-i
devine un soi de porte-bonheur). Se adaugă apoi scrisori de
la mama fiului inexistent, de la o fostă logodnică a acelu-
iaşi, de la părinţii logodnicei, de la un anticar care a fost
un fel de frate de cruce al fiului inexistent ş.a.m.d. Iată
prima parte a Vieţii ficţiunii după o revoluţie – un fel de cău-
tare a fiului inexistent de către un tată cu un bias ideologic
pe care fiul nu i-l poate admite.

Fostul şef al cenzurii comuniste ţine un epistolar
postrevoluţionar (aproape autoadresat, fiindcă nu i se răs-
punde) cu victima preferată a cenzurii lui, la bête noire a
întregii lui cariere – care se întâmplă să fie taman Oscar
Rohrlich, a.k.a. Radu Cosaşu, care-i declarase cândva, an-
terevoluţionar, că e mai apropiat ideologic de el (recte de
cenzor) decât de propriul lui tată. A doua parte a cărţii e,
aşadar, un fel de căutare a fiului ideologic de către un tată
inexistent – pe care pseudo-fiul nu îl poate, la rândul lui,
admite. 

Astfel construită, Viaţa ficţiunii după o revoluţie e cea
mai gravă dintre cărţile lui Radu Cosaşu. Sigur, dincolo de
extraordinarul lor umor de suprafaţă, toate sunt grave,
toate au râsul frivol şi destabilizator până la tragic, precum
la Hrabal, să spunem – cu care Cosaşu seamănă categoric
mai mult decât cu iubirea lui de-o viaţă, Kundera; că tot
veni vorba, i se potriveşte mănuşă lui Cosaşu acea remarcă
din O întâlnire în care Kundera spune că umorul infinit al
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Neputiinţa de a nu iubi utopia

lui Hrabal era mai destabilizator pentru comunism decât o
duzină de manifeste. 

Ce face, însă, atât de gravă – de data asta la vedere
– cartea aceasta, de asemenea de un comic atroce şi de-
vastator, a lui Radu Cosaşu? Iată ce: pe de o parte, e docu-
mentul unui dezvrăjit de utopie care, ştiind bine cât de
atroce e utopia la care a căzut, suferă cumplit că nu poate
să se revrăjească. Pe de altă parte şi în acelaşi timp, e do-
cumentul unui decepţionat în dragoste care nu poate să
nu-şi iubească amorul lui dintâi. Iadul e neputinţa de a
iubi, ştim că spune undeva un personaj al lui Dostoievski;
în cazul lui Cosaşu, iadul e neputinţa de a nu iubi, imposi-
bilitatea de a te desprinde definitiv de puritatea angelică a
utopiei. 

Spun „utopie” – şi subînţeleg simultan „ficţiune” şi
„comunism”. Amândouă, geminate, au fost cândva centrul
de o gravitaţie infinită al lumii lui; şi amândouă, după o re-
voluţie (după cea din ‘56, după cea din ‘89), au devenit subit
caduce, nu a mai fost loc în lume pentru ele. Pentru că nu
mai există loc pentru utopie în lumea zisă liberă, puisqu’il
n’y a plus de place pour les poètes dans ce monde, cum zice
în scrisoarea lui de adio Gherasim Luca, pentru că imagi-
naţia nu mai poate fi la putere, Cosaşu nu se poate nici-
cum împăca (nu se îngăduie, cum se zicea pe vremuri – şi
cum zice, de altfel, şi un personaj al lui undeva în cartea
de faţă) cu felul în care ficţiunea e nevoită să supravieţu-
iască după revoluţia care a dezvrăjit lumea. Cu felul în care,
de fapt, ficţiunea nu poate să supravieţuiască în această
lume. Într-un fel, cartea aceasta a lui Cosaşu e singura că-
reia nu i se potriveşte cu nici un chip titlul Supravieţuirile –
fiindcă în ea nu despre supravieţuire este vorba, ci despre
imposibilitatea ei. Revoluţia a lichidat complet utopia. Nici
o supravieţuire a ei nu e cu putinţă.

Am recitit o parte dintre Supravieţuiri după ce am
încheiat cartea recentissimă a lui Radu Cosaşu. Şi am văzut
cât se poate de limpede că, dincolo de suprafaţa lor jocu-
lară, intertextuală, infinit ludică, mocneşte această dispe-
rare neagră, această neputinţă de a nu iubi utopia, al cărei
document extraordinar e Viaţa ficţiunii după o revoluţie. 



Depășind dimensiunea domestică a unei poezii
hipersenzitive, ușor edulcorată de inflexiunile sale onirice,
cea mai recentă carte a Adelei Greceanu –  Și cuvintele sunt o
provincie – reprezintă, fără îndoială, unul dintre cele mai discu-
tate și apreciate experimente poetice din ultimii ani. Dincolo
de aspectul insolit pe care acest nou volum îl poate iradia, pus
laolaltă cu produsele principalelor direcţii poetice de actualitate
din spaţiul autohton, viziunea Adelei Greceanu se fundamen-
tează pe un concept de import nordic, a cărei profunzime este
comparabilă, în prezent, poate doar cu cea din Nordul e o stare
de spirit semnat de Gabi Eftimie. Nu întâmplător, sentimentul
de complementaritate pe care îl simţi în momentul unei lecturi
paralele a volumului Adelei Greceanu și a textelor lui Kristofer
Flensmarck – poetul suedez pe care, de altfel, autoarea română
însăși l-a tradus în paginile antologiei Colonia poetică – devine
din ce în ce mai acut.

Evitând să trasăm o schiţă atotcuprinzătoare a esteti-
cii suedeze care a amprentat mai mult sau mai puţin câteva din-
tre experimentalele volume de poezie ale anilor recenţi, o
direcţie principală pe care Adela Greceanu o adoptă aici constă
tocmai în problematizarea capacităţii limbajului de a reflecta
umanul, denunţând procesul degenerativ al unui autism uni-
versal. Mai precis, miza poetică a unui astfel de volum nu se mai
dă în raport cu substraturile cele mai absconse ale semnifica-
ţiei, ci, paradoxal (?), la suprafaţa cuvintelor, în coaja superfi-
cială a învelișului sonor, în inflexiunile aparent inutile ale
semnificantului. Totul devine formă, imitând, asemenea parti-
turilor lui Arvo Pärt, geometria perfectă a unui cristal de gheaţă.

Astfel, chiar din poezia lui Kristofer Flensmarck aflăm
că „limbajul e insuportabil”, schiţând premisele unei revolte a
organicului ce anunţă o apocalipsă. De fapt, noua apocalipsă,
noua criză se dă aici chiar în nucleul subtil al cuvântului, care
nu mai este un instrument de sondare, de ierarhizare a unui
cosmos intern ori de exhibare a unei autenticităţi intrinseci, ci
un simplu vehicul prin care umanul se străduiește să capete
concreteţe. De altfel, încă din primele pagini ale cărţii Adelei
Greceanu, ni se spune că „Dacă m-ar privi cineva din spate,/
cum stau acum la fereastră/ și mi-ar vedea coama brună/ atâr-
nând pe spinarea de femeie sau de fetiţă, s-ar putea gândi:/ Iată
imaginea singurătăţii!/ Și, într-o oarecare măsură, ar avea drep-
tate./ Dar numai până când cuvântul lui,/ «singurătate»,/ s-ar
întâlni cu cuvântul meu,/ «provincială»./ Atunci a începe să am
dreptate.” (Provincialii). Cuvântul pare a fi folosit dintr-o inerţie,
în baza unei formule canonice, strict convenţionale, ci nu din

necesitatea definirii unui complex propriu intimităţii. În abse-
nţa unui substitut valid, cuvântul rămâne singura opţiune de
expresie, care, de fapt, vine să amendeze inexistenţa unui me-
canism superior de interconexiune a identităţilor: „Ceilalţi, dacă
vor să spună «munte»,/ sunt în stare să scrie un roman./ Sau
pur și simplu/ să te privească într-un anume fel/ și asta să în-
semne «munte».” (Adila).

Cuvântul nu mai este un construct organic, inerent bio-
logicului, ci se reîntoarce la
stadiul de artificiu, fundamentat pe o jonglare semantică strict
arbitrară. Iubirea „chirurgicală” pe care o aminte te Flensmarck,
precum și „melancolia faptului de a fi deschis” rezonează stins,
ca nostalgia unui supravieţuitor al bombardamentelor nu-
cleare, în straturile de adâncime ale volumului poetei române.
În ciuda oricăror tentative de schiţare a unui mecanism cotidian
care să dea o consistenţă ideii de umanitate (așa cum se în-
tâmplă în poemul Mariana), apropierea de celălalt este echiva-
lentă, în viziunea Adelei Greceanu, cu ciocnirea sterilă a unor
corpusuri lexicale imprecise, profanate, seci. În acest sens, ver-
bele de tipul „a spune”, „a vorbi”, „a zice”, „a povesti” revin ob-
sesiv în cartea poetei române, dar abia la finalul volumului
(poemul Vestitorul primăverii),   acestea își trădează cinismul,
confirmând instaurarea unui autism degenerativ care  înstă-
pânește biologicul și mineralul și care contaminează, în cele din
urmă, cele mai elementare mijloace de expresie. Poate marele
merit al acestui volum constă  și în marele paradox pe care au-
toarea îl sfidează, reușind să contureze printr-o suită de struc-
turi lexicale vide o poezie ce atacă incisiv structurile semantice
pe care, aparent, se fundamentează actul literar. Rezultatul? –
un experiment textual, asemenea unui mecanism circular, în
care literalul subjugă literarul, și invers. „A fi în stare mai de-
grabă/ să scriu un roman,/ un mare text-magnet,/ care să în-
semne/ șuruburi, șaibe, cuie, piuliţe.” (În provincie) – tocmai
pentru că sensul însuși a devenit relativ, iar cuvântul – un sim-
plu capriciu deposedat de o finalitate exterioară sieși. Cuvintele
devin, fiecare în parte, o suită de provincii individuale, rupându-
și, deci, lianturile cu un procesor central, înstrâinându- și locul
geometric în care substraturile lor semantice erau codate și de-
codate. Ce mai rămâne în afara unui astfel de mecanism lexical
vid? O nouă formă de melancolie, dar și un interesant exerci-
ţiu literar de introverţie. Exerciţiu pe care Adela Greceanu reușe-
ște să îl delimiteze cu o subtilitate inteligentă în cel mai reușit
volum al său și, totodată, în unul din cele mai îndrăzneţe și mai
proaspete volume de poezie ale ultimilor cinci ani.
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Limbajul - o nouă formă de melancolie



La Văsieș, critica a observat deja o mutaţie structurală,
în sensul că, dacă în primul volum (Lovitura de cap; CDPL, 2012 )
tehnicitatea era cea care dădea poemului un aer de schema-
tism și trăire care nu a putut fi transmisă până la capăt, în a
doua sa carte (Instalaţia, Cartea Românească, 2016), autorul a
devenit mai relaxat, cu înclinaţie înspre versul de anvergură mai
largă, care îi conferă posibilitatea redării unei lumi interioare
mult mai coerente și mai substanţiale.

Acest volum pornește cu o artă poetică care se delimi-
tează de restul poemelor prin faptul că traduce o confesiune
despre o transformare a eului, confesiune care vorbește de-
opotrivă la nivel personal și universal, adică pentru o generaţie
scufundată în dezabuzare, în inerţie și în robota pe care o pre-
supune trăirea într-o societate care nu oferă posibilitatea dez-
voltării în plan spiritual. Nu e un manifest, căci elanul vital
lipsește, se văd doar luminiţe ale speranţei care mai pâlpâie în
distanţă. Postumanul devine atmosferă generală într-un cadru
în care individul, lăsat singur, implodează și ceea ce rezultă e o
mașinărie, un simulacru, căci suma părţilor nu constituie între-
gul fără catalizator; catalizator care, se va vedea mai târziu, este
personajul liric de care este îndrăgostit eul și care reușește să-i
revrăjească lumea, trăgând după el coerenţă. La început, tonul
este unul expectativ, implorator, însă care mustește de lucidi-
tate (Numai să apară cineva să mă răsfeţe, / să-mi facă plăcerile re-
torice în scurt- / circuitul neînţeles și de asta îngrozitor în creștet.),
nuanţele aducând la suprafaţă, spre sfârșit, anxietatea unor
gânduri care anticipează posibilitatea anulării salvării de la sta-
tutul de simplă instalaţie, formă fără organicitate. (Tocmai am
terminat Citizenfourși sînt puţin speriat. / Dacă tu, când o să te
trezești, n-o să-ţi mai amintești de mine.). 

Dacă douămiismul aducea discursul visceral, violent,
Văsieș propune un eu contradictoriu ipostaziat deopotrivă în
maturizarea excesivă care trage după sine cerebralitate și nai-
vitatea plină de fibră sensibilă (Pentru că eu mă uit la cablurile
de curent / și nu le ating, să nu cadă zăpada de pe ele.) a unui copil
care vede și înţelege dezastrul, însă speră în continuare că ceva
se va arăta în drum. De aici și obsesia generală a volumului pen-
tru lumină și derivaţii săi, obsesie ce va genera orientarea către
o poetică a nostalgiei pentru o lume pierdută, în plin rural, ale
cărei detalii se vor împleti cu cele ale realităţii obiective, creând

un simulacru, o lume de adăpost (Într-o după-amiază de vară din
copilăria mea Bavaria, anii ’70 / am fugit din grădină sătul e atâta
muncă, ameţit de soare. / Am fugit în casă să beau din cana gal-
benă agăţată în cui, / să mă rezolve sunetul de smalţ pe dinţi. / Pe
verandă, plutind în fotoliul din umbra, am citit mesaje la taică-meo
pe telefon […]). Aici, în Pastorala Alemană, prin confecţionarea
acestei biografii ficţionalizate care aduce laolaltă date incom-
patibile, autorul reușește evitarea căderii în discursul romantic
și a unei simple descrieri a unei lumi idilice. Confesiunea din
versul iubirea mea e atomică, dar nu-i poate ajunge (deși cam
plată exprimarea, lăsând la o parte că ambii termeni sunt abs-
tracţi) revelează un joc de hazard în care individul n-are pic de
autoritate. În aceste situaţii contextuale, identităţile serializate
vin mănușă (Într-o poză, doi băieţi / stau cu spatele ţinîndu-se pe
după umeri, cu genunchii / ușor îndoiţi, ca și cum s-ar întoarce beţi
acasă. / Din spate sînt identici.). În continuare, într-o lume care se
consolidează, deși nu are substanţă, identităţile se scurg și ele
de miez. Poemul Vreau să vă reamintesc altceva f important, su-
fletul lui Alex creează un scenariu narativ în care instanţa poetică
este definită prin absenţă și prin maladie (Prezentatorul mă ia
de după umeri și spune că / sînt așteptat să dansez și să cînt / ime-
diat ce o să mă fac bine, adică în curînd.), însă acestea vor fi în-
vinse, căci încetul cu încetul se încheagă o identitate a eului
poetic prin refuzul de a abandona ideea arhicunoscută a pri-
nţului Mâșkin (Singurul lucru care mă preocupă real / a rămas fru-
museţea din preadolescenţă, aia inconștientă, / cu urme complicate
pe gît și pe umeri de la soarele dimineţii.). Capacitatea de a vedea
lumina, care palpită în fundal ca becurile de avarie, are nevoie
pentru a redeveni funcţională de un catalizator precum perso-
najul liric feminin. Din momentul acesta, discursul devine cate-
goric, fără hiatusuri și inflexiuni. 

Ce i se poate imputa acestui volum sunt anumite pa-
saje care împrumută prea vădit tonul poemelor lui Dan Sociu,
precum poemul Caseta neagră sau pasaje ca dar mă trezesc ime-
diat pentru că visele au retrimis-o în lume și o anumită doză de
verbiaj care apare doar în ultimele poeme ale cărţii și care se
resimte printr-o inadecvată folosire a jocurilor de voci, creând
senzaţia de turaţie în gol. Însă, cu toate acestea, este evidentă
tranziţia pe care Văsieș reușește s-o genereze în spaţiul litera-
turii române. 
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Întoarcerea poeţilor şi filosofilor Renaşterii spre Anti-
chitate poate fi interpretată ca experienţă orfică, cîtă vreme re-
prezintă căutarea şi reînvierea unui ideal de viaţă şi artă pierdut
în noaptea timpului. Italianul Francesco Petrarca este poetul
cărturar renascentist care şi-a consacrat întreaga viaţă recupe-
rării moştenirii literare a Anticităţii, cu aceeaşi pasiune cu care
Orfeul mitic, coborînd în Infern, încearcă s-o reînvie pe Euridice.
Călătoriile sale prin ţările Europei secolului al XIV-lea, pentru
descoperirea şi publicarea manuscriselor unor cărţi păstrate
mai ales în mănăstiri, marchează o schimbare a rolului poetului
în societate, care se deosebeşte de trubadurul medieval, prin
formaţia lui umanistă în tradiţia Antichităţii, considerată
moartă de Evul Mediu închis în orizontul tradiţiei sale creştine.

Petrarca este primul mare poet cu conştiinţa istorici-
tăţii poeziei create de un şir de avataruri faţă de care se dife-
renţiază tocmai prin figura şi activitatea de cărturar, care i-a
adus o parte din gloria şi onorurile nemaicunoscute de alt poet
pînă la el, poate doar de anticii Pindar şi Horaţiu, devenind mo-
delul umaniştilor Renaşterii. Dar Petrarca trebuia să se rapor-
teze şi la istoria poeziei scrise în limba italiană, impusă de
reprezentanţii dulcelui stil nou, mai ales de Dante, el însuşi un
poet cărturar pe care l-a avut ca model, chiar dacă nu l-a recu-
noscut ca maestru, fiindu-i rival la cununa de lauri primită de
autorul CCaannţţoonniieerruulluuii la Roma pe Capitoliu în 1340, dar acor-
dată în eternitate celui care a scris DDiivviinnaa  CCoommeeddiiee. Căci poste-
ritatea a văzut, spune Francesco de Sanctis, Poetul în Dante, iar
în Petrarca, Artistul.

Petrarca marchează însă un alt moment în istoria poe-
ziei, şi anume Renaşterea, corespunzătoare în mit întoarcerea
lui Orfeu din Infern, cu promisiunea zeilor de a-i reda viaţă Eu-
ridicei. Autorul CCaannţţoonniieerruulluuii trăieşte pe cont propriu drama mi-
tică, cu bucuriile şi durerile, dar şi cu îndoielile ei, în tainica
iubire faţă de Laura şi moartea ei. După mărturia depusă pe un
manuscris al lui Vergiliu, tînărul Petrarca a cunoscut-o pe Laura
de Noves în ziua de 6 aprilie 1327 în biserica Sfînta Clara din
Avignon, iar în 6 aprilie 1348, a aflat de moartea ei ca victimă a
unei epidemii de ciumă. Cifra 6, ca şi 9 pentru înaintaşul său flo-
rentin, are pentru Petrarca semnificaţie mistică, încredinţîndu-
l că femeia căsătorită cu Ugo de Sades, mamă a 11 copii, a fost
o apariţie divină, menită ca şi Beatrice a lui Dante să-l inspire în
poezie şi să-i călăuzească destinul de poet. Dar în vreme ce Bea-
trice rămîne în viziunea medievală a lui Dante o prezenţă înge-
rească, în CCaannţţoonniieerruull lui Petrarca, Laura este reprezentată ca
fiinţă în carne şi oase, a cărei frumuseţe îi vrăjeşte sufletul. Iată
cum i se înfăţişează Laura poetului în canţona XXX:

„O tînără-am văzut sub verde laur,
mai albă şi mai rece ca zăpada
cînd n-o răzbeşte soarele cu anii,

cuvîntul ei şi aurul din plete
mi-au săturat atît de darnic ochii,
c-o văd mereu, cum vezi din larg limanul”.

Poetul realizează portretul iubitei, comparînd fiecare amănunt

fizic cu frumuseţile naturii şi ale universului. Părul ei blond de-
păşeşte în strălucire razele soarelui, încît „ar trebui şi-n soare/
invidie să trezească”, faţa îi este mai albă decît zăpada, iar bu-
zele ei sunt asociate metaforic „rozelor de sînge”. Imaginea pă-
rului de aur care o individualizează pe Laura este recurentă,
încadrînd-o în natură, ca în aceste frumoase versuri: „Părul ei de
aur îi era risipit în vîntul/ Care-l răsucea într-o mie de bucle”, cu
ecouri în pictura lui Botticelli. Natura însăşi, ca sursă de imagini
pentru descrierea frumuseţii iubitei, este stăpînită, la fel ca su-
fletul poetului, de magia femeii, încît pare – remarcă Francesco
de Sanctis – „un ecou al Laurei”(1. 

Numele ei o asociază laurului în care zeul Apollo a
preschimbat-o pe Daphne, prilejuindu-i în sonetul V asemenea
jocuri verbale care anticipaeză manierismul:

„De cîte ori suspinul meu te cheamă
pe numele ce-n piept mi-a-nscris Iubirea,
cu LAU de i-ascult întîi rostirea,
în şoapte moi şi dulci fără de seamă.

Regină aud apoi şi nu mi-e teamă
să-mi întăresc, cîntîndu-te, simţirea,
dar TAci strigă sfîrşitul căci slăvirea
nu-i pe puterea ta ce se destramă.

Numele tău el însuşi dar, ne-nvaţă
Cu LAUde şi cu REspect a-l spune
Cînd mi te-arăţi, mărită doamnă-n faţă”.

Dar frumuseţea interioară a iubitei răzbate prin ochii
ei, asociaţi focului coborît din cer în feluritele lui forme de ma-
nifestare, ca simbol al iubirii:

„Aceştia sunt frumoşii ochi ca două
scîntei ce-n mine ard mereu, drept care
să-i cînt n-am să mă satur niciodată”.

(LXXV)
Trupul pare a-şi redobîndi importanţa pe care o avea

pentru poeţii şi artiştii Antichităţii. În tratatul moral SSeeccrreettuumm,
scris în latină şi conceput ca un dialog al său cu Sfîntul Augustin,
Petrarca răspunde afirmaţiei filosofului creştin că „dacă poţi
iubi numai  ce îţi apare vizibil, e semn că ai iubit trupul”(2, citînd
versul păgînului Ovidiu: „Sufletul l-am iubit odată cu trupul”, şi
împărtăşind credinţa antică despre iubire.

Şi totuşi, retorica sonetelor  şi canţonelor lui Petrarca
rămîne tributară poeţilor stilnovişti şi în special lui Dante din
VViiaaţţaa  nnoouuăă, femeia iubită fiind – spre a-l cita pe George Căli-
nescu – „aureolată în manieră medievală”(3. Frecvent este aso-
ciată unui înger, precum în acest catren din sonetul CLVI:

„Un chip de înger am văzut, candoare
cu-atîta frumuseţe-ngemănată,
încît mi-e gîndul rai şi iad deodată
şi tot ce văd, fum, vis şi umbră-mi pare”,

amintind de Dante. Spre deosebire însă de iubirea spirituală a
lui Dante, iubirea lui Petrarca faţă de Laura este psihologică,

Ofelia Prodan
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după cum el însuşi mărturiseşte în „testamentul” intitulat UUrr--
mmaaşşiilloorr: „Cînd eram foarte tînăr, m-a chinuit o dragoste puter-
nică; dar a fost singura, şi a fost pură; şi aş fi fost multă vreme
subjugat de chinul ei, dacă moartea, crudă dar providenţială,
nu ar fi stins definitiv flacăra aceea cînd abia mai pîlpîia”(4.
CCaannţţoonniieerruull are în centru trăirile sufleteşti, intensificate de sen-
timente contradictorii, oscilînd pe un fond de melancolie între
bucurie şi tristeţe, exprimate în versuri ce alcătuiesc – în apre-
cierea lui G. Călinescu – „un roman sentimental posibil şi com-
plet, în care a pus profunditate”(5. Această iubire psihologică
este tainică, chiar platonică – s-a spus. Dar iubirea lui Petrarca
are o tensiune dramatică. CCaannţţoonniieerruull  este expresia frămîntări-
lor sufleteşti şi îndoielilor chinuitoare ale conştiinţei acestui
Orfeu modern, preocupat nu de a-l cunoaşte precum Dante pe
Dumnezeu, ci de a se cunoaşte pe sine ca om într-un  „lung dia-
log al poetului – susţine Alexandru Balaci – cu propriul suflet”(6.
Odată cu Petrarca, Infernul şi Paradisul din DDiivviinnaa  CCoommeeddiiee
devin aspecte ale vieţii interioare a poetului, relevante fiind în
acest sens versurile sonetului CXXXIV:

„Nici pace n-am, nici lupta nu mă-mbie;
mă tem şi sper, şi ard şi sînt de gheaţă,
şi zac răpus şi zbor pînă-n tărie,
nimic nu prind şi-o lume strîng în braţă.

Stăpînă am ce-n mîna ei mă ştie,
dar nu mă vrea, căci nu mă lasă-n viaţă;
Iubirea-ntr-ajutor nu vrea să-mi vie,
nici viu mă vrea, nici cum să scap mă-nvaţă.

Văd fără ochi, strig fără limbă-n gură,
să mor rîvnesc şi chem după-ajutoare,
mi-s ceilalţi dragi şi mie-mi caut vina.

Zîmbesc în lacrimi, totul mi-e tortură,
viaţa şi moartea-mi sunt la fel de-amare

şi numai tu, stăpînă, eşti de vină”.
Iar în sonetul CCLXXIII, Petrarca deplînge nu atît moartea Lau-
rei, ci soarta sa de Orfeu însingurat, care crede şi se îndoieşte în
acelaşi timp de posibilitatea unirii mistice cu iubita pierdută în
lumea umbrelor şi a învierii ei în eternitate, prin magia cînte-
cului care actualizează mitul:

„Ai stins, o, Moarte, dulcea ei privire
şi-ai aşternut în faţa ei paloare,
slăbind din minunată cingătoare
un suflet pur ca mirul din potire.

Mi-ai luat tot ce mi-a fost spre izbăvire
şi-ai amuţit cuvîntul ei, cîntare.
îmi umpli cupa cu suspine-amare
şi silă mi-e de tot, fără-osebire

Un singur gînd mă smulge din mîhnire:
îşi lasă doamna uneori mormîntul
şi moartea ei mă cată-n fapt de seară.

Şi de-aş putea să-i scriu atunci cuvîntul
şi strălucirea, flăcări de iubire
ar mistui şi-o inimă de fiară”.

Meditaţia lui Petrarca asupra morţii Laurei  este adîncită în TTrrii--
uummffuull  mmoorrţţiiii, din volumul TTrriiuummffuurriillee scris în terţine după mo-
delul DDiivviinneeii  CCoommeeddiiii, fiind descrisă în analogie cu viziunea
creştină asupra adormirii Sfintei Fecioare ca un triumf al fru-

museţii vieţii asupra morţii în iubire:
„asemeni unei dulci lumini ce moare
încet încet cînd hrana îi lipseşte,
aceeaşi pîn’la ultima suflare.

Albă, ca neaua-n munţi cînd fulguieşte
şi-n preajmă-i vîntu-a bate nu se-ndeamnă,
făptura ei părea că odihneşte.

Un somn senin, ca zarea cînd e toamnă,
era pe faţa ei prea luminoasă
ceea ce-n lume a muri înseamnă.

Pînă şi Moartea-n ea părea frumoasă”.
Eros şi Thanatos, ca simboluri mitice ale vieţii şi morţii, alcătu-
iesc în poezia lui Petrarca un oximoron, amintind – ca să-l cităm
pe filosoful platonic renascentist Marsilio Ficino – că Iubirea în-
seamnă pentru Orfeu „un fruct dulce-amar”(7. În imaginea Lau-
rei care pare doar adormită, nu moartă, poate fi identificată
promisiunea învierii Euridicei primită de Orfeu în momentul
pactului cu zeul Infernului. Iubirea petrarchistă este deopotrivă
viaţă şi moarte, damnare şi salvare.

CCaannţţoonniieerruull lui Petrarca pare a avea, ţinînd cont de nu-
mărul canţonelor şi sonetelor egal cu al zilelor dintr-un an, „cîte
una de citit – remarcă Al. Balaci –  în fiecare zi”(8, structura unui
jurnal care cuprinde, pe lîngă romanul sentimental, imnuri pa-
triotice şi meditaţii/ elegii politice, dezvăluind nu numai viaţa
intimă ci şi conştiinţa de cetăţean a omului renascentist situat
în centrul lumii.

Orfeul Renaşterii primeşte trăsături faustice: pentru a
crede, el trebuie să cerceteze.  Damnarea ori salvarea nu nu mai
depind de destin sau graţia divină, ci de fapta sa. El se cunoaşte
pe sine şi îşi construieşte singur destinul, printr-o continuă dez-
batere interioară între bine şi rău, între încredere şi îndoială. În-
doindu-se de respectarea promisiunii, Orfeul mitic a pierdut-o
definitiv pe Euridice. Îndoiala Orfeului renascentist este o con-
diţie a cunoaşterii prin depăşirea limitelor existenţei materiale
şi împlinirea ei spirituală. Orfeul Renaşterii, reprezentat mai întîi
de Petrarca, este un om raţional, dar problematic, care nu mai
crede în eternitatea/ nemurirea sufletului, ci îşi asumă timpul ca
şi condiţie a existenţei şi a cunoaşterii, împlinindu-se în Opera
care se creează pe măsură ce este trăită şi transcende moartea,
ca substitut – în interpretarea pe care Maurice Blanchot o dă
mitului – al Euridice.(9

Note:

Folosesc traducerile Etei Boeriu din CCaannţţoonniieerruull, Editura pentru literatură uni-
versală, Bucureşti, 1974, şi din antologia RRiimmee, Ed. Univers, 1970
1. Francesco de Sanctis, IIssttoorriiaa  lliitteerraattuurriiii  iittaalliieennee, Bucureşti, Editura pentru li-
teratura universală, 1965, p. 303;
2. Francesco Petrarca, GGîînndduurrii  ttăăiinnuuiittee, în SSccrriieerrii  aalleessee, Bucureşti, Ed. Univers,
1982, p. 87;
3. G. Călinescu, PPeettrraarrccaa  şşii  ppeettrraarrcchhiissmmuull, în SSccrriiiittoorrii  ssttrrăăiinnii, Bucureşti, Edi-
tura pentru literatură universală, 1967, p. 158;
4.  Francesco Petrarca, UUrrmmaaşşiilloorr, în SSccrriieerrii  aalleessee, ed. cit., p. 6;
5. G. Călinescu, op.cit., p. 161;
6. Alexandru Balaci, FFrraanncceessccoo  PPeettrraarrccaa, Bucureşti, Ed. Tineretului, 1968, p.
113;
7. Marsilio Ficino, AAssuupprraa  iiuubbiirriiii, Timişoara, Editura de Vest, 1992, p. 120;
8. Alexandru Balaci, idem;
9. Maurice Blanchot, PPrriivviirreeaa  lluuii  OOrrffeeuu, în SSppaaţţiiuull  lliitteerraarr, Bucureşti, Ed. Uni-
vers,1980, p. 109-115.
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Rodica Grigore

În anul 1945, într-un orăşel ceh se prăbuşeşte un avion ger-
man. O aripă cade în piaţa centrală, iar restul aparatului, ceva
mai departe, pe câmp. Cât pot de repede, oamenii, cu mic, cu
mare, dau fuga spre locul incidentului, astfel că, în scurtă
vreme, se vor înapoia pe la casele lor cu câte ceva ce le-ar putea
fi, cred ei, folositor: tot felul de plăci şi tinichele apar chiar de a
doua zi sub formă de acoperişuri la coteţele de iepuri sau de
orătănii, iar bucăţi din tabla aripii devin apărători pentru mo-
tocicleta unui localnic. Cu câţiva ani înainte, Ditie, un chelner
debutant angajat la restaurantul Hotelului Praga de Aur, mic de
statură (luat, din acest motiv, drept „un amărât de picolo” de
majoritatea clienţilor!), dar plin de aspiraţii cum altfel decât mă-
reţe (din punctul lui de vedere...), înţelege ce vrea să zică a avea
un ţel în viaţă. Şi anume, nici mai mult, nici mai puţin decât a
pune deoparte o sumă considerabilă de bani, dobândită cu pre-
ţul unei munci istovitoare de o săptămână, pentru a o cheltui,
apoi, într-o singură noapte, cu desfătările oferite cu generozi-
tate de Paradisu’, bordelul cel mai vestit din acea parte a oraşu-
lui. 

Acestea sunt amănuntele cu care atenţia cititorului e cap-
tată încă din primele pagini ale romanelor scriitorului ceh Bo-
humil Hrabal. Amănunte care demonstrează, în doar câteva
rânduri, abilitatea autorului de a configura un extraordinar
comic de situaţie şi care, deopotrivă, stârnesc râsul, căci ce
poate fi mai predestinat efectului comic decât descoperirea sen-
sului vieţii şi a ţelului existenţei în plăcerile oferite de prosti-
tuatele de la periferie sau decât graba membrilor unei mici
comunităţi de a trage toate foloasele de pe urma unui accident
aviatic... Dar exact acestea sunt şi elementele care individuali-
zează atât stilul lui Hrabal, cât şi sensul profund al literaturii
sale. Căci, dincolo de comic, detalii precum cele amintite au
darul de a pune în faţa cititorului o neaşteptată oglindă, în care
acesta să se poată contempla în voie – chiar dacă nu întot-
deauna şi cu bucurie – şi a-şi observa până şi micile sau mai ma-
rile imperfecţiuni. Însă, în egală măsură, toate acestea deschid
şi calea spre trăirea clipei, spre savurarea bucuriilor fie ele şi
doar de moment, spre descoperirea capacităţii de a experi-
menta până la capăt plăcerea. 

„Am crezut întotdeauna în plăcere, în bucurie, în dorinţă.
Chiar aspiraţia eternă a oamenilor spre frumuseţe se află în
strânsă legătură cu acestea”, susţinea Bohumil Hrabal. Afirma-
ţia nu e deloc întâmplătoare, câtă vreme chiar sensul moral (în
cel mai deplin şi mai bun sens al cuvântului) al scrierilor sale se
întemeiază pe plăcere şi pe aspiraţia personajelor pe care le
creează de a atinge ori de a descoperi frumuseţea vieţii. Prin ur-
mare, Ditie, protagonistul romanului L-am servit pe regele An-

gliei*, va ajunge, în scurtă vreme, capabil să vadă şi să exprime
minunea de fiecare zi a existenţei, chiar dacă e vorba doar de
imaginea întrezărită pentru câteva clipe a unei femei frumoase
cu rochia pătată de grenadină, care aduna în jurul ei albinele
din vecinătate, dar care polarizează, deodată, şi întreaga aten-
ţie a bărbaţilor care o privesc doar aparent dezinteresaţi. La rân-
dul său, Miloš Hrma, tânărul elev-impiegat din Trenuri cu
prioritate, se va maturiza treptat, trecând de la stadiul uimirii
de-a dreptul copilăreşti în faţa perspectivei avansării şefului de
gară la rangul de inspector („Un inspector la calea ferată e ca
un maior în armată?”) şi de la atitudinea de superioară ignorare
a celor care adunau resturile avionului prăbuşit în ultimele luni
ale războiului („Nu pot să sufăr oamenii strângători. Eu şi adu-
natul sau demontatul pieselor sau mai ştiu eu ce alte drăcove-
nii!”), la iniţiative cu adevărat eroice, care, de fapt, îi vor aduce
şi sfârşitul. În acest fel, scrierile lui Bohumil Hrabal trec de la
momentele comice la aspectele cele mai serioase şi transformă
râsul iniţial în profundă meditaţie asupra sensului existenţei,
punctată, nu o dată, de acutul sentiment de singurătate al pro-
tagoniştilor sau de lacrimile pe care, oricât încearcă, aceştia nu
şi le mai pot stăpâni („Anumite pete nu pot fi îndepărtate decât
prin distrugerea materialului însuşi”, spunea, de altfel, scriito-
rul). Acest râsu’-plânsu’ e, de altfel, încă una dintre mărcile ope-
rei lui Hrabal. 

Alături de ea, se impune şi fascinaţia istorisirii, pe care o
trăiesc mai toate personajele sale. Căci autorul a făcut din pă-
lăvrăgeala aparent mai apropiată de atmosfera cârciumilor frec-
ventate de băutorii de bere din Cehia decât de rafinata lume
literară o adevărată manieră de lucru. Astfel, în mai toate volu-
mele de proză ale lui Hrabal, o povestire ia naştere din alta, ca
într-un joc al istorisirilor ce se nutresc şi se influenţează reci-
proc, într-o înşiruire care, parcă, ar putea continua la infinit.
Scriitorul însuşi căuta mereu să surprindă momentul acela pri-
vilegiat „când imaginile încep să se modifice progresiv şi să se
îndrepte, aproape pe nesimţite, către tărâmul legendei, al anec-
dotei, al ficţiunii”. Arta narativă a lui Hrabal constă, în principal,
în abilitatea scriitorului de a detalia complicatul şi delicatul pro-
ces pe parcursul căruia realitatea însăşi devine poveste, istori-
sire, anecdotă. Altfel spus, ficţiune. Mai cu seamă L-am servit pe
regele Angliei excelează în zugrăvirea unor personaje dintre care
se individualizează Ditie, cel care încearcă iar şi iarăşi să trans-
forme realitatea într-o poveste bine şi frumos spusă. Adică, cu
vorbele lui Hrabal, „ne apar în faţă oameni care filtrează reali-
tatea de fiecare zi privind-o din perspectiva unei strălucite in-
spiraţii.” Nimic altceva decât nevoia acestor fiinţe de hârtie,
împărtăşită de autor, de a spune tuturor într-un mod cât mai
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convingător cum lucrurile cele mai incredibile pot fi, în anumite
circumstanţe, perfect veridice. Privită astfel, chiar existenţa lui
Ditie capătă alte semnificaţii şi se dovedeşte a fi mai mult decât
o simplă înşiruire a unor aventuri desprinse parcă dintr-un bun
roman picaresc şi, cu siguranţă, mult mai mult decât o viaţă
trăită sub semnul derizoriului.   

În orice caz, subiectul, cel puţin în liniile sale esenţiale, ne
duce cu uşurinţă către o foarte posibilă descifrare în cheie pal-
pitant-picarescă a acestui roman, scris în anul 1971, însă apă-
rut abia în 1977 – şi atunci, după numeroase amânări şi o
întreagă epopee a dificilei relaţii a autorului cu editorii. Ditie cel
mic de stat şi, aparent, nu prea mare de sfat, încearcă să se facă
şi el cunoscut în lumea chelnerilor din Praga. Ideal dificil de
atins, cu atât mai mult cu cât nu doar concurenţa e mare, ci şi
ascendentul pe care-l au asupra lui unii dintre superiori tinde, în
unele momente, să devină o barieră de netrecut. Maestrul in-
discutabil şi, tot fără îndoială, modelul lui Ditie e domnul Skři-
vánek, „oberchelnerul” care susţine cu tărie că „a fi chelner e o
adevărată artă”, doar cei capabili a deprinde înţelegerea pro-
fundă a naturii umane putând visa a se ridica la înalta ei dem-
nitate. De unde ştie acest lucru? La întrebarea uimită a lui Ditie,
răspunsul e unul singur: păi Skřivánek (care, de altfel, dă şi re-
plica ce devine şi titlul romanului de faţă), declară ritos: „L-am
servit pe regele Angliei.” La rândul său, după ani de zile, Ditie va
ajunge să se mândrească cu decoraţia cu eşarfă pe care o pri-
mise de la Împăratul Abisiniei spunând, chiar, pe urmele lui Skři-
vánek şi, desigur, cu întreaga modestie simulată a aceluia:
„L-am servit pe Împăratul Abisiniei...”, chiar dacă cei în faţa că-
rora va face acest lucru vor fi oameni simpli, dintr-o zonă rurală
îndepărtată, unde se va stabili Ditie şi-şi va petrece zilele şi se-
rile, altădată atât de strălucitoare, în compania câtorva animale
domestice: un cal, o pisică, un câine, o capră... 

Dar, până să ajungă acolo, Ditie (semnificativ, numele său
înseamnă „copil”!) va încerca să deprindă nu doar arta de a fi
un chelner de mare clasă, ci şi pe aceea de a-şi însuşi strălucirea
oamenilor de seamă pe care se întâmpla să-i servească la masă,
convins, asemenea lui Stevens, celebrul majordom din Rămăşi-
ţele zilei, de Kazuo Ishiguro, că demnitatea constă într-un soi de
mimetism deprins prin imitarea comportamentului puternici-
lor zilei, fără, însă, a avea şi mijoacele materiale necesare pe
care un astfel de comportament să se poată întemeia.  Aşa că
Ditie pare a face mereu alegerile nepotrivite sau, în orice caz, a
fi într-un permanent contratimp – mai ales cu marea Istorie: se
căsătoreşte cu Lise, nemţoaică cu ochi verzi şi pistrui de care se
îndrăgosteşte lulea, numai că povestea lor nu e menită a se în-
cheia ca în basme, cu un final de genul „şi-au trăit fericiţi până
la adânci bătrâneţe.” În primul rând pentru că izbucneşte cel
de-al Doilea Război Mondial, iar Lise face parte din rândul sim-
patizanţilor nazismului. Femeia moare într-un bombardament,
încă ţinând la piept, ca pe bogăţia sa cea mai de preţ, o valiză
plină cu timbre rare, despre care îi spusese lui Ditie că, la o
adică, după ce lucrurile se vor mai linişti, i-ar putea aduce, cu
condiţia să fie bine plasate şi vândute, hotelul pe care micul
chelner îl visa din adolescenţă. Şi aşa se va şi întâmpla, noul pro-
prietar fiind, probabil, sau prea fericit de achiziţie, sau prea ocu-
pat, pentru a medita prea mult asupra faptului că timbrele
aparţinuseră evreilor deportaţi în crunţii ani ai prigoanei na-
ziste... Dar lucrurile nu se puteau opri aici: după nemţi, în Cehia
ajung ruşii, se instaurează comunismul, iar în scurtă vreme toţi
milionarii sunt arestaţi – cu excepţia lui Ditie. Care, ofensat că
fusese trecut cu vederea, se prezintă singur la poliţie pentru a i

se face dreptate şi a fi inclus în rândul milionarilor (aduce pen-
tru asta şi extrase detaliate ale conturilor lui din bancă!), omi-
ţând că „semenii” săi milionari se aflau dincolo de gratii... 

Încă de la prima lectură se vede influenţa lui Jaroslav Hašek
şi a bravului său soldat Švejk, personaj mult admirat de Hrabal,
cel care a mărturisit că a recitit adesea paginile înaintaşului său.
În paranteză fie spus, această influenţă este vizibilă şi în Trenuri
cu prioritate, mai cu seamă în atitudinile tânărului Milos, dar şi
în scenele năucitoare care descriu modul în care inspecţia in-
opinată îl găseşte pe şeful de gară, printre porumbeii săi mult
iubiţi, cu hainele în dezordine şi cu uniforma plină de găinaţ...
Švejk e un fel de Sancho Panza în viziune cehă, prins în capcana
uriaşă a Primului Război Mondial, semănând din multe puncte
de vedere cu numeroase personaje ale lui Hrabal. În plus, ase-
menea lui Hašek, Hrabal a intuit valenţele stilistice ale limbaju-
lui colocvial, pe care l-a şi deprins, de altfel, în lungile ore
petrecute în berăriile din Cehia (pe care, după cum spunea, le
frecventa cu mult mai multă plăcere decât orice întrunire lite-
rară!) şi care l-au ajutat să impună în proza secolului XX neaş-
teptatul model narativ al unui şir de anecdote ce dau cititorului
impresia că nu se vor epuiza niciodată.

Bohumil Hrabal s-a născut în anul 1914, în Moravia, înce-
pându-şi activitatea literară cu poeme aflate sub înrâurirea di-
rectă şi evidentă a suprarealismului francez. (Considerat astăzi
una dintre cele mai importante voci ale prozei est-europene,
Hrabal va muri în 1997, căzând de la fereastra unui spital, în
timp ce încerca să hrănească porumbeii şi după  ce meditase
ani în şir la apropierea morţii). Numai că, pe nesimţite, poemele
de început au devenit tot mai ample, transformându-se în mici
episoade epice, adesea cu accente comice. În anii ‘50, scriitorul
este membru activ al grupării literare conduse de poetul Jiří
Kolář, iar după propriile sale mărturisiri, de acum datează şi
aplecarea spre un nou mod de a face literatură, constând în pu-
nerea laolaltă a unor elemente eterogene şi aparent fără vreo
legătură, cu scopul declarat de a crea efectul comic, bazat, însă,
pe evidenţierea aspectelor rutinei cotidiene, iar nu pe proce-
deele elaborate ale suprarealiştilor. 

Cu toate acestea, modelul suprarealist va reprezenta, pen-
tru scriitorul ceh, o permanentă fascinaţie, câtă vreme, de
exemplu, spre finalul romanului L-am servit pe regele Angliei, îl
descoperim pe Ditie răsfoind un volum de versuri al lui Paul
Éluard. Scriitorul nu insistă asupra scenei respective, însă este
clar că avem de-a face cu o cheie de lectură pe care Hrabal o
oferă pentru ca cititorii să-i poată descifra mai bine tehnica na-
rativă. Căci definiţia preferată a suprarealiştilor pentru noţiu-
nea de frumos era şansa alăturării, pe o masă de disecţie, a unei
maşini de cusut cu o umbrelă. Şi chiar dacă maeştrii suprarea-
lismului preferau poezia, Hrabal a plasat la baza artei sale scrii-
toriceşti tocmai această tehnică suprarealistă a juxtapunerii
elementelor disparate, cu scopul de a surprinde în mod adecvat
micile (sau mai marile) revelaţii ale existenţei umane. De aici şi
comicul, adesea involuntar, câtă vreme Hrabal e convins că ală-
turi de oricine se poate râde. Nu de oricine, căci esenţial rămâne
că autorul nu râde de personajele sale, ci împreună cu ele, îm-
părtăşindu-le sau, dacă nu, măcar înţelegându-le bucuriile, idea-
lurile, dar şi tristeţile ce decurg, de fiecare dată, din inadecvarea
la realitatea dură în care protagoniştii săi trăiesc a unor ţeluri
frumoase şi luminoase, însă intangibile. Ditie e, fără îndoială,
un exemplu în acest sens, alături de Miloš Hrma, din Trenuri cu
prioritate* şi de Hanta, din O singurătate prea zgomotoasă. 

De aici izvorăşte şi teatralitatea scrierilor sale, Hrabal des-
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coperind, cumva pe cont propriu, o lege fundamentală a come-
diei: acţiunile uman produc efecte comice în măsura în care oa-
menii le / se iau (prea) în serios. În conformitate cu această
concepţie, comicul operei lui Bohumil Hrabal constă în simţul
umorului pe care-l demonstrează mereu personajele sale – şi
care e, mai degrabă, o excelentă intuiţie a proporţiei, adică, în
contextul lumii sale romaneşti, capacitatea de a privi lucrurile
din jur la adevărata lor dimensiune. O dimensiune întotdeauna
micşorată – sau care, dacă nu este astfel de la bun început,
atunci trebuie diminuată, aici fiind şi marele secret al hedonis-
mului hrabalian: a fi mulţumit cu puţinul pe care-l dobândeşti,
chiar dacă dorinţa iniţială a fost nemărginită. Nu e întâmplă-
toare, în contextul acesta, statura mică a lui Ditie, şi nici vârsta
fragedă şi lipsa de experienţă a lui Miloš Hrma. Acestea devin
elemente cu semnificaţie metafizică: fiecare personaj e, într-un
fel sau altul, un om în miniatură, dar plin de ambiţii grandioase,
ce vor sfârşi, însă, mai întotdeauna fie în derizoriu, fie în
moarte. Tragismul ia naştere pe nesimţite, iar cititorul real-
mente nu-şi dă seama când încetează să râdă, apoi să surâdă,
pentru a medita cât se poate de serios asupra condiţiei umane.
Şi tot de aceea, megalomania unor personaje hrabaliene e atât
de fermecătoare, iar ironia scriitorului nu e niciodată muşcă-
toare, ci blândă şi caldă, pentru a determina cititorul să eva-
lueze nu doar efectele comice, ci mai cu seamă seriozitatea
aflată dincolo de masca râzândă pe care numeroase personaje
o poartă, doar pentru a-şi ascunde nesiguranţa, spaimele de tot
felul, singurătatea. 

Privită din acest punct de vedere, chiar istoria, care repre-
zintă fundalul majorităţii scrierilor lui Bohumil Hrabal, capătă
noi semnificaţii. Care să fie, la urma urmei, sensul istoriei? par
a se întreba numeroase personaje. Şi ce înseamnă cu adevărat
civilizaţia umană? În mijlocul unui univers care, după cum se ex-
prima scriitorul însuşi, „nu face altceva decât să ne ajute să su-
ferim”, istoria nu mai poate fi altceva decât povestea nesfârşită
a unor urcuşuri şi coborâşuri. Sau, mai exact spus, a unor co-
borâşuri urmate de urcuşuri – nu o dată timide. Totul în opera
lui Hrabal depinde de această schimbare fundamentală de per-
spectivă, mai cu seamă în cazul istoriei devenirii lui Ditie şi a lui
Miloš. L-am servit pe regele Angliei nu e exclusiv povestea micu-
ţului chelner, ci a fiecăruia dintre noi, cel puţin în unele mo-
mente ale existenţei noastre, chiar dacă, evident, nu ne face
plăcere să recunoaştem asta... Căci fiecare fiinţă umană e,
măcar uneori, servul celorlalţi, un personaj minor, actor secun-
dar evoluând pe o scenă mult prea mare... Fundalul istoric de-
vine, adesea, element de prim plan, iar prim-planul se
transformă în simplu decor, astfel încât Boemia este, nu o dată,
adevăratul protagonist al operei lui Hrabal, o uriaşă spirală pe
care scriitorul o construieşte pentru a oferi personajelor un spa-
ţiu necesar, chiar dacă nu întotdeauna şi adecvat, în mijlocul
unei lumi din care plăcerea de a trăi s-a cam stins, lăsând în
urmă o singură constantă reală; nu, însă, şi benefică întot-
deauna, şi anume identificarea adevărului cu istoria, sau, şi mai
grav, cu politica oficială a momentului... De aceea, ca cititori, îl
înţelegem pe Ditie şi-i iertăm utopica şi nebuneasca idee de a
deveni, după moarte, „cetăţean al lumii”, căci îl vedem stând
singur, la vreme de iarnă şi pe un viscol ce pare a fi de-a drep-
tul apocaliptic, într-o cămăruţă pe care-o împarte cu câinele, pi-
sica şi calul, singurele fiinţe apropiate şi, probabil, singurii
prieteni adevăraţi pe care i-a avut vreodată...  

Toate acestea ne amintesc de realismul cehovian (atât de
apreciat de Hrabal, alături de stilul frust al lui Isaac Babel), chiar

dacă numeroşi critici accidentali au insistat să-l considere pe
scriitorul de faţă un reprezentant aparte fie al realismului
magic, fie al celui isteric. Iar dacă unii l-au comparat cu Salman
Rushdie, Günter Grass sau chiar cu Thomas Pynchon, în vreme
ce alţii l-au plasat în compania lui David Foster sau chiar Zadie
Smith, adevărul de netăgăduit al creaţiei lui Hrabal rămâne
acela că, şi atunci când textele sale par a avea o deschidere spre
miraculos sau fabulos şi chiar dacă excelează prin aglomerarea
elementelor semnificative, ele rămân profund umane şi cuce-
resc la fiecare lectură prin profunda lor umanitate, prin acel
unic amestec de râs şi de plâns – evident, poate mai mult decât
oriunde în Trenuri cu prioritate (de neuitat fiind, aici, în paran-
teză fie spus şi scena în care impiegatul Hubička probează ştam-
pilele gării pe rotunjimile îmbietoare ale trupului seducătoarei
telegrafiste Znenička!) Din păcate, succesul imens al acestei
cărţi, apărute în 1965 şi ecranizate în scurt timp, astfel încât în
anul următor pelicula regizorului Jřrí Menzel va fi recompensată
cu Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, este umbrit de
invazia sovietică în Cehoslovacia, fapt ce-l va determina pe Hra-
bal să nu mai publice nimic ani în şir. 

Din punct de vedere stilistic, Hrabal a fost influenţat de flu-
xul conştiinţei aşa cum era el teoretizat şi practicat de marii re-
prezentanţi ai modernismului interbelic, însă autorul
îmbogăţeşte formula cu plăcerea de a povesti, pe care o împăr-
tăşeşte cu personajele sale predispuse să fie protagoniste ale
unor lungi solilocvii, ce pot sta oricând alături de cele mai bune
pagini ale lui Céline sau Beckett. Poate şi din acest motiv, ac-
centele comice care-i marchează opera sunt paradoxale, Hrabal
încercând – şi reuşind – să menţină întotdeauna echilibrul între
dorinţa infinită şi capacitatea fatalmente limitată, între aspira-
ţie şi posibilitatea realizării efective. Rezultă o proză aparte,
plină de capcane pentru cititorul superficial, tentat, desigur, să
observe doar absurdul unor situaţii sau să se amuze copios în
faţa unor scene rabelaisiene. O proză vizând să surprindă blo-
cajul tragi-comic al omului în faţa destinului, dar şi să demons-
treze implicit cât de valabilă era deosebirea pe care o făcea
Freud între comedie, umor şi anecdotă; o literatură ce se si-
tuează de fiecare dată de partea umorului înţelegător în care
autorul îşi îmbracă şi cu care îşi mângâie protagoniştii preferaţi.
Căci, aşa cum spune Ditie, „M-am trezit singur în faţa oglinzii şi
mă priveam, şi cu cât mă priveam mai mult, cu atât mai mult
mă îngrozeam, de parcă m-aş fi aflat într-o casă străină, în casa
cuiva care-şi pierduse minţile... Şi deodată uşa s-a deschis încet
în spatele meu şi în odaie a intrat căluţul urmat de capră, iar pi-
sica a sărit pe zincul tejghelei din dreptul sobei; şi eu eram în
culmea fericirii şi mă bucuram nespus, fiindcă fusesem cu ade-
vărat elevul domnului Skřivánek, oberchelnerul care l-a servit
pe regele Angliei, iar eu, la rândul meu, am avut onoarea să-l
servesc pe împăratul Abisiniei, care m-a distins pe viaţă, decer-
nându-mi această decoraţie, decoraţie care mi-a dat puterea să
scriu pentru cititori această poveste despre incredibilul devenit
realitate.”                 

* Bohumil Hrabal, L-am servit pe regele Angliei. Traducere de Jean
Grosu, Bucureşti, Editura Art, 2013. 
* Bohumil Hrabal, Trenuri cu prioritate. Traducere şi prefaţă de
Corneliu Barborică, Bucureşti, Editura Art, 2013.
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Constatare banală: cultura este o formă a pluralului. Pri-
vind omul unicei cărţi drept efigie a anormalităţii dogmatice,
inevitabil fanatică prin emergenţă, nu făceam altceva decît se-
sizam deficitul numeric: un om și o carte. Implicit, orice alt ra-
port schimbă realitatea și, astfel, pluralul obiectului aduce omul
în faţa bibliotecii, iar un anume plural al subiectului edifică, pa-
radoxal la o primă vedere, din nou biblioteca. Va fi tot o biblio-
tecă specializată, cu deosebirea că, în anumite situaţii, subiectul
e deopotrivă consumator şi actant în procesul de extindere a
acesteia. Dăm un singur exemplu, spectaculos prin faptul că
obiectul, singular, rămîne identic sieşi la trecerea sa prin vea-
curi şi neafectat de ceea ce aparent îl parazitează. Ne referim la
Cabală.

Începuturile Cabalei se pierd în negura timpului, la origini
fiind, în fapt, parte centrală a oficiului religios iudaic: în cadrul
acestuia, esenţială era lectura textului sacru, explicarea şi înţe-
legerea sa. Să ne amintim că şi copilul Isus a impresionat prin si-
guranţa şi adîncimea pe care le-a evidenţiat într-o atare situaţie.
Exerciţiul lecturii devenise o primă formă de interpretare, deşi
nu de părăsirea „literei” textului poate fi vorba, ci dimpotrivă, de
întărirea acesteia. Dar a fost, totodată, şcoala care a dus la apa-
riţia şirului întins de gînditori religioşi evrei, ale căror exegeze au
creat acel fenomen expansionar, radiant în jurul unicei cărţi, Bi-
blia ebraică, cunoscut drept Biblioteca, impresionantă ca retex-
tualizare niciodată blocată, a Cabalei.

Nu vom intra în detalii privind structura Bibliei ebraice (al-
cătuită din trei mari secvenţe, cel dintîi, Tora, cuprinzînd Penta-
teuhul, cel de al doilea, Neviim, alcătuit din „cărţile Profeţilor”, al
treilea, Ketuvim, însumînd alte cărţi, printre care Psalmii şi Cîn-
tarea Cîntărilor), nici în a Talmud-ului (în fond, un adevărat „ma-
nual de receptare”), fiindcă nu acesta e obiectivul nostru.
Semnificativ devine faptul că ne aflăm în faţa unei religii al cărei
ritual înseamnă studiu şi comentariu, ultimul deschizîndu-se
spre roiul interpretărilor. Talmudul s-a născut din exerciţiul Ca-
balei, care, la rîndul ei, a apărut din necesitatea înţelegerii, dar
– în timp ce primul a fost oarecum oprit prin „oficializare”, cu
asumarea statutului de „lege” şi, mai ales, de „cod existenţial”,
rămînînd exponenţial prin limitare – cea de a doua, Cabala, a
devenit exponenţială prin proliferare. Să mai notăm, doar, că
semnificaţiile noţiunii de „cabală” din limbajul comun, fie ca
substantiv, fie ca adjectivare, cu trimitere la uneltiri oculte, tra-
duce exclusiv necunoaşterea adevăratei feţe a practicii respec-
tive, cantonînd în aparenţe.

Cabalistul era interpret al textului sacru, un fenomenolog
al detaliilor, căutînd înţelesurile ascunse în obscuritatea frază-
rilor, a sintagmelor şi a cuvintelor, situaţie în care se afla în-

deosebi Tora, excelînd în segmentul Genezei, şi mai puţin în ce-
lelalte componente al Bibliei ebraice. După cum precizează
Moshe Idel, principiul de bază al demersului cabalistic se spri-
jină pe convingerea că „există forme diferite de existenţă ontolo-
gică, iar cea mentală este considerată de cabalişti la fel de eficientă
ca şi celelalte forme de existenţă”. Ceea ce separă, însă, gîndito-
rul cabalist de cel simplu meditativ este că trăirea în mental a
acestuia este însoţită de schematizarea sa textuală, realizată to-
tuşi fără desprinderea de „adevărul” conferit existenţialului prin
litera scrierilor sacre. În felul acesta, unui construct (ca înţeles
derivat al unui construct originar) i se suprapune un altul, apoi
un altul, mereu şi mereu de-a lungul secolelor, proces neînche-
iat nici astăzi de extindere a unei biblioteci înalt specializate.

Scriind „înalt specializată” nu ne referim la obiectul spiri-
tual abordat, ci la realitatea că formula cabalistică s-a concreti-
zat, încă de timpuriu, drept o disciplină care, ca orice altă
asemenea practică cu ghidaj elaborat conştient, şi-a desprins şi
şi-a afirmat o metodă. În termeni apropiaţi domeniului, era de
prevăzut pragul iniţierii, identificabil aici în îndelunga familiari-
zare nu doar cu textul sacru originar, ci şi cu întreaga panoplie
a comentariilor deja efectuate, aşadar o severă adecvare de-
opotrivă la obiect şi la context. În cauză fiind şi o metodă, sub-
secventă unui anumit tip de hermeneutică, instrumentarul –
accesînd orizonturi spirituale fără altă concreteţe decît cea tex-
tuală – s-a împlinit prin concepte cu acoperire specială, parti-
cularizînd în afara liniei de dicţionar. Evidenţa iniţierii şi
obscuritatea, pentru neiniţiat, a formelor de cuprindere idea-
tică au facilitat raportarea Cabalei la zona închisă a ocultei, în-
vecinată astfel altor episoade ale „misteriilor” antichităţii şi
medievalităţii, întărită, de altfel, şi de senzaţia că textualizarea
era o funcţie a unor persoane cu acces la inaccesibil, de unde
oferta unor „date” de dincolo de lumea cunoscută. Studiul lui
Moshe Idel, din care am citat mai sus, vizînd Răul primordial în
Cabala. Totalitate, perfecţiune, perfectibilitate, este concludent în
sensul afirmaţiilor noastre.

Totodată, el ne aduce spectaculos în prezenţa bibliotecii
Cabalei, cu o aproximare a istoriei acesteia: „Vom examina o
serie de texte iudaice, scrise pe parcursul a două milenii...”, ceea ce
ne îndreaptă spre sute şi sute de referinţe la tot atîtea „unităţi
de carte”, ca să folosim termenii biblioteconomiei. Să reţinem,
însă, faptul că decupajul profesorului israelian este centrat pe o
singură idee, convocată de gînditorii cabalişti doar pe suportul
a cîtorva paragrafe ale Genezei, detaliate, nuanţate, decon-
struite şi apoi refăcute, mereu structurînd un altceva, fără a pă-
răsi condiţia aceluiaşi. Încercăm să rezumăm motivaţia
originară ca o confirmare a respectivei realităţi a exegezei sau –

Mircea Braga
Întregul ca ipostază a continuumului
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dacă actualizăm, prin specializare, comentariul şi interpretarea
textului unic – a receptării de a se deschide inepuizabil în con-
diţiile în care forma mentală e acceptată ca tipar aparte al exis-
tenţei ontologice (am parafrazat teza cabalistică menţionată
mai înainte). Punctul fierbinte al disocierilor îl reprezintă, în
cazul de faţă, încercarea de a răspunde la întrebările enorme
privind chiar condiţia esenţială a divinului şi a creaţiei acestuia,
aici restrînsă la un unic episod: cînd, cum şi de ce a apărut „răul”?
Forţînd un singur răspuns – şi prin chiar aceasta îndepărtîndu-
ne de asimetriile şi de fluiditatea ideilor Cabalei –, rămînem la
constatarea că răul este conţinut în teogonia primordială a Ca-
balei (închisă, însă, ca „autogeneză divină”), fiindcă, pe de o
parte, din moment ce divinitatea este întregul, totul, şi este ne-
limitată, fiind începutul fără început şi sfîrşitul fără sfîrşit, atunci
inevitabil are componenta răului; iar, pe de altă parte, pe linia
unei mecanici condiţionate la modul necesar prin contradicţio-
nal (autogeneza divină se petrece ca ordonare a propriului
haos), prezenţa faliei răului e constitutivă deopotrivă cauzei
(creativitatea divină) şi efectului (creaţia, cosmosul ca întreg).
Altfel spus, cabalistul aspira spre o teosofie care nu excludea
„cadrul mai larg al dramei cosmice”, dar refuza „exegeza liniară”,
care ar fi dus la sistem, căutînd a face vizibile „tipuri experenţiale
ale activităţii”. Se desprinde, aşadar, ideea creativităţii ca ac-
tualizare a unui potenţial în registrul „actelor distingerii sau de-
terminării”. Adăugînd la acestea şansa „purificării” omului, a
autopurificării sale prin înţelegere, Moshe Idel conchide: „Cu
condiţia de a fi o exegeză, aceasta este tocmai esenţa creativităţii
cabalistice: chestiunea continuităţii în Cabala, cu surse anterioare
şi în sînul literaturii cabalistice, trebuie privită nu ca o chestiune de
perpetuare a unui sistem cu modificări, ci ca o preocupare conti-
nuă, cu ansambluri de scrieri şi de performanţe, cărora cabaliştii,
ca şi filozofii, le ataşează semnificaţii ce se pot schimba de-a lungul
vieţii aceluiaşi autor, de la o carte la alta, sau care pot chiar să-i
suscite aceluiaşi autor puncte de vedere diferite şi simultane pe una
şi aceeaşi temă”. Şi, de fapt, elasticitatea Cabalei este doar un
generic reductiv pentru elasticitatea şi extinderea bibliotecii
sale – un soi de viaţă a bibliotecii.

Dar, deși așa pare, nimic nu e simplu în lumea bibliotecii.
De pildă, elasticitatea de care vorbeam are mai multe feţe, nu
doar cea imediat vizibilă din unghiul specialităţii: în cazul dat,
semnificaţiile fluide ale componentelor bibliotecii Cabalei se
desprind destul de uşor, în condiţii unei lecturi „libere”, de cer-
cul închis disciplinar; ele pot viza, din unghiul variilor straturi de
disponibilităţi ale cititorului, modulaţii filozofice şi antropolo-
gice, altele subîntinse teoriei metalităţilor sau, nu o dată, arti-
culînd în spaţiul expresivităţii „artiste”. În ultimă instanţă, ceea
ce se află la capătul de drum al semnificaţiilor vine într-o atin-
gere, aproape necontrolată, cu o zonă care suprimă limitele. E
o poveste din care Jorge Luis Borges, din nou, nu poate lipsi.

Citatul din Jacques Fatalistul şi stăpînul său al lui Diderot,
aşezat ca motto la miniutopia eşuată intitulată Congresul, a scri-
itorului argentinian, rescrie în alt fel, de fapt, finalul textului (îl
vom detalia ceva mai departe): „Se-ndreptau către un castel
imens, pe frontispiciul căruia se putea citi: «Nu aparţin nimănui şi
aparţin tuturor. Aţi fost deja aici cînd aţi intrat şi veţi mai rămîne
şi după ce-l veţi părăsi»”. Pînă la acest final, însă, intră în scenă
moşierul Don Alejandro, în conjuncturi care amestecă politicul
cu literatura. Fiindcă organizarea statală e reductivă în raport
cu umanitatea, Don Alejandro şi grupul care aderă la ideile sale
încearcă a organiza un Congres al Lumii, adică o citadelă a în-
tregului. Aşadar, în 1975, cînd apărea volumul Cartea de nisip, în

care e prezentă povestirea menţionată, Borges vedea mai de-
parte decît o Europă unită şi altceva decît O.N.U. – întrezărea
principiile globalizării. O precizare se impune: după model ame-
rican, Congres înseamnă Parlament, deci for al puterii, punct de
la care vibraţia utopică primeşte coloratura literaturii. Şi, astfel,
în faţa refuzului „liderilor politici” de a-i accepta calitatea de de-
putat în Congresul Uruguayului, Don Alejandro „se încăpăţînase
şi hotărîse întemeierea unui alt Congres, de respiraţie mai amplă.
Îşi aminti a fi citit într-una din vulcanicele pagini ale lui Carlyle des-
tinul acelui Anacharsis Cloots, închinător zeiţei Raţiunii, care, în
fruntea a treizeci şi şase de străini, vorbise, ca «orator al genului
uman», în faţa unei adunări pariziene. Mînat de acest exemplu, Don
Alejandro concepu planul de organizare a unui Congres al Lumii
care să-i reprezinte pe toţi oamenii tuturor naţiunilor”. Dar adu-
nările grupului deschid, curînd, o adevărată Cutie a Pandorei,
erupţie a unei problematici inepuizabile, din care nici biblioteca
nu putea lipsi. Mai întîi, cea specializată în acumularea de ge-
neralităţi. Naratorul, actant totodată, menţionează „atlasele lui
Justus Perthes şi diferite enciclopedii de mari proporţii, de la HHiiss--
ttoorriiaa  nnaattuurraalliiss a lui Plinius şi SSppeeccuulluumm  al lui Beauvais, pînă la acele
desfătătoare labirinturi [...] ale iluştrilor enciclopedişti francezi, ale
BBrriittaannnniicceeii, ale lui Pierre Larousse, Brockhaus, Larsen, Montanes şi
Simon. Îmi amintesc a fi mîngîiat plin de reverenţă mătăsoasele to-
muri ale unei enciclopedii chineze, iar caracterele acesteia, decis
trasate, mi-au părut mai misterioase decît petele de pe pielea unui
leopard”.

Se conturează, însă, destul de repede, ideea că funcţia
acestei biblioteci nu poate fi redusă doar la consultarea ei oa-
recum „tehnică”; stringente devin, în logica strînsă a chiar sta-
tutului acesteia, mai întîi cea de tezaur, de reprezentativitate
globală, deopotrivă în sincronie şi diacronie, şi, în cele din urmă,
cea de arhivare a unui „tot” din care nimic nu poate lipsi, întru-
cît fiecare unitate este, în felul ei, un document. Instituită prin
regula necesarului, nediscriminarea trece de text, coborînd pînă
la nivelul cuvîntului, criteriul totalizării înlăturîndu-l pe cel al va-
lorii. În felul acesta, absurdul este o simplă expresie a imposi-
bilului, iar acumularea apare ca un proces care depăşeşte nu
doar realul, ci şi imaginarul. Scos în relief de biblioteca absolută,
imposibilul sfîrşeşte prin a arunca în derizoriu bunele intenţii,
consecinţa firească fiind abandonul: „Acţiunea pe care am por-
nit-o este atît de vastă încît cuprinde – acum o ştiu – întreaga lume.
[...] Congresul lumii a început cu prima clipă a lumii şi va continua
cînd noi vom fi ţărînă. Nu există loc în care el să nu se afle. Con-
gresul e stiva de cărţi pe care am ars-o noi”. Şi aceasta întrucît,
deşi, în imediat, scrierea este doar un cumul de cuvinte, în du-
rată „cuvintele sînt simboluri ce postulează o memorie împărtă-
şită”, de unde pînă la a înţelege că un „Congres al Lumii” e o
formă neviabilă nu mai e decît un pas, cel prin care existentul –
adică ceea ce este „în mod real şi trainic [...], universul şi noi în-
şine”– nu se mai supune unui „proiect” de limitare a nelimitatu-
lui.

Am numit, cum s-a văzut, povestirea lui Borges o miniuto-
pie eşuată sau, poate ar fi fost mai exact, care-şi conţine eşecul,
avînd în premise ideea că orice utopie e un reflex al mentalului,
convocînd forme dependente de acesta, cu sensul că, unui men-
tal operînd în real, formele declină posibilul. Altfel, forma fără
fond poate selecta imposibilul, construind imaginar pe terenul
acestuia, dar sfîrşeşte în inutil cînd caută edificarea a ceea ce
există deja.
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DDiinnccoolloo  ddee  lliizziieerrăă..  O dată cu libertatea de exprimare pe
care a instituit-o taifunul politic din Decembrie 1989, unele teme
au devenit oarecum caduce pentru exerciţiul literar. Mulţi au-
tori s-au văzut de îndată deposedaţi de strategii şi tehnici care
mai de care mai sofisticate, prin care voiau să deruteze şi să în-
şele cenzura pe care partidul unic o punea drept pavăză în faţa
creaţiilor, să le spunem aşa, îndrăzneţe. Stilul parabolic a capo-
tat, aluzia a încetat să mai fie productivă, ambiguitatea a deve-
nit şi ea inutilă, aşa încît mulţi creatori s-au trezit deodată într-o
criză a substanţelor necesare laboratorului de creaţie. Nu dau
aici exemple, ele se cunosc şi au fost comentate de critici cu asu-
pra de măsură.

Am crezut în acest sens că şi tema dezrădăcinării   -
/înrădăcinării va fi sortită disoluţiei şi că ea nu mai interesează
nici pe autor, nici pe un posibil cititor. Se vede bine că m-am
cam înşelat. Romane cu tramă identitară au apărut în aceste
peste două decenii şi jumătate, iar critica le-a primit cu un in-
teres deloc şters. Este (şi) cazul Lianei Mânzat, prozatoare care
a atins performanţa de a publica vreo patru romane în trei ani,
unul dintre volume, cel mai recent, fiind centrat chiar pe tema
structurării şi destructurării identităţii de sine, în care includem
şi faţa ei etnică.

Dincolo de geamandură (Cluj, Editura Limes, 2015) este
o construcţie romanescă oarecum obişnuită pentru romanele
care forează în mentalul colectiv, pentru a scoate de acolo ati-
tudini şi reacţii dintre cele mai proprii situaţiei cînd cineva trece
dintr-un spaţiu etnic şi mental, cel în care s-a născut, într-altul
în care trebuie să se acomodeze (acesta fiind un fel de eufemism
pentru „înrădăcinare”, nu-i aşa?!).

Nu aş eluda motto-ul acestui discurs romanesc care si-
tuează cumva două borne faţă de care – sau în faţa cărora – se
derulează acţiunile personajelor: „Orizontul începe acolo unde
vrei tu şi cerul se termină cînd încetezi să mai crezi în tine!” Sunt
aici două limite cu care se confruntă fiinţa umană, înfruntare
din care poate ieşi sau nu victorioasă. Este un raport între voinţă
şi credinţă, limite care totuşi nu limitează, căci orizontul poate
să fie proiectat oriunde vrei, iar cerul este consubstanţial cu cre-
dinţa în tine însuţi. Şi-atunci, dacă tragem linie şi adunăm, vom
avea, cum spuneam mai sus, două forţe extraordinare ce ne pot
ajuta în a performa şi care provin dinspre energia a două verbe:
a crede şi a voi.

Cu o organizare aproape previzibilă, romanul Lianei
Mânzat glisează permanent între exorcizare, tămăduire şi su-
blimarea acestora. În plus, personajele fac mereu un du-te-vino
între detaşare şi ataşare de anumite stări, şi ele quasipreves-
tite, poli care contribuie esenţial la configurarea unor identităţi
personale, a unor individualităţi, mai precis.

„Rădăcini” şi „Dincolo de geamandură” sunt cele două
secţiuni ale acestei proze confesive, o proză scrisă parcă fără co-
rectură, atîta naturaleţe are scriitura discursului romanesc.
Asistăm la o prelungă mărturisire – descrisă psihologic minu-
ţios prin gesturi şi acţiuni – despre relaţia dintre „acasă” şi o
„altă lume”, cea din urmă sintagmă fiind sinonimă cu Occiden-
tul, al cărui miraj, şi fals în unele cute ale sale, a vrăjit minţile

multor oameni. Părinţii unui copil, Sorin, lucrau în Spania, iar el
rămăsese acasă, în România, cu cine altcineva decît cu bunica.
La zece ani cîţi avea, simţea enorm lipsa părinţilor şi îl măcina
dorinţa de a-i vedea, de a fi lîngă şi cu ei. A venit şi momentul
fast, cînd au urcat într-un autocar care avea să-i ducă în locul
mult dorit. Scenariul care se derulează nu are mai nimic ne-
obişnuit faţă de ceea ce a trăit fiecare dintre noi atunci cînd a
trecut de, cum să zicem?, graniţele geo-politice ale României.

Drumul bunicii cu nepotul ei, deloc comod şi reconfor-
tant, este prilej pentru prozatoare de a descrie ce înseamnă
fuga de spaţiul natal, acolo unde totul este încărcat de semnifi-
caţii, pe care le simţi însă mult mai propriu şi mai adînc pe mă-
sură ce te îndepărtezi de ele. Romanul devine astfel un mic
jurnal de memorie afectivă, cu accent pe evenimente care au
încărcătură sentimentală, cum ar fi, bunăoară, gustul sărbătorii
de Crăciun sau alte episoade la fel de dense în energie spirituală.
Iar drumul se transformă atunci într-o aventură şi o probă a re-
zistenţei la mirosuri, la oboseală fizică şi psihică, la năvala amin-
tirilor de orice fel.

Aşa stînd lucurile, trebuie să spunem că romanul, cu
această schelărie, pare să nu aducă un coeficient de noutate
faţă de altele la fel edificate. Te întrebi dacă o atare structură
nu este cumva erodată, caducă, dacă nu cumva scenariul e
ameninţat prea des de un déjà vu sau déjà connu. Ceea ce face
însă ca proza Lianei Mânzat să fie cumva, în mare parte, pusă la
adăpost de acest pericol este talentul ei epic, felul în care alter-
nează planurile naraţiunii, dinamica pe care o imprimă iposta-
zelor povestite cu subînţelesuri, la care se adaugă farmecul unei
exprimări din cînd în cînd neaoş-condimentată.

După vrute şi nevrute, bunica şi nepotul sosesc în Spa-
nia. Era luna mai a anului 2007, imagine şi mirosuri ale unei at-
mosfere de poveste fantastică. Dar situaţia celor patru nu era la
fel de fericită. Sorin, la zece ani ai săi, se va înscrie la şcoală, bu-
nica suferea de o boală aproape incurabilă, iar cei doi soţi mun-
ceau din greu pe unde puteau pentru traiul zilnic. Pentru mama
lui Sorin, după vreo opt ani de stat în Spania, salvarea va veni
însă dinspre spirit: se apucă de scris, face gazetărie de tip free-
lancer (este aici o inserţie autobiografică a autoarei, absolventă
de jurnalistică la Sibiu), o preocupare nu atît aducătoare de
venit, cît o împlinire pe plan spiritual-cultural.

Aici romanul capătă cred mai multă gravitate, şi asta
prin densitatea raţională a scrisului. Avem de-a face cu o proză
de reflecţie asupra vieţii din ţara lăsată undeva departe, acolo
unde milioane de oameni îşi consumau destine nu tocmai feri-
cite, după cum prozatoarea meditează, cu aceeaşi radicalitate,
asupra a ceea ce se petrece în Spania, ţara adoptivă, cea care,
cum glumeşte acru, a „rezolvat” tranziţia din România (după
2006!). Românii încă nu erau „comunitari”, iar după ce au deve-
nit, au început să se mute în Vest, acasă rămînînd doar… pă-
mîntul.

Dar nici Spania nu este El Dorado, nici ea nu este raiul
pe pămînt, căci mergi acolo şi devii „slugă” la un patron care nu
este spaniol. Situaţia aceasta generează multă amărăciune şi
frustrare, iar prozatoarea putea accentua şi mai mult care este
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cu adevărat condiţia imigrantului în Spania de azi. Mai cu seamă
că, odată ajunşi în Spania („Am intrat în Spania pe furiş” pare să
fie începutul unei cărţi scrise de Diana, mama lui Sorin), au luat
viaţa de la zero.

Romanul alternează aici scene de familie cu scene în
care Diana (ab)uzează de dialogul interior şi de descrierea psi-
hologică, deconstruită cu încetinitorul, şi asta pentru a-şi exor-
ciza durerea. Condiţia de imigrant ros pe la toate colţurile fiinţei
are de înfruntat o barieră cruntă: bariera lingvistică, limba ca
formă de comunicare. Apoi, intrarea în UE a adus cu sine şi un
fals miraj, desigur pe lîngă avantajele enorme.

Dincolo de asemenea reflecţii care au ca rază şi comu-
nitatea de români din Spania, se consumă episoade care, de
data asta, ţin de cercul strîmt al familiei. Mama Dianei era bol-
navă, dar o macină dorul după casa părăsită. Ar vrea să stea,
dar ar vrea şi să plece înapoi, dilemă care se va rezolva în cele
din urmă tot cu… autocarul de România.

În partea a II-a a romanului, cea care dă şi titlul aces-
tuia, densitatea reflecţiei creşte pe măsură ce se desfăşoară şi
povestea Danei de jurnalist în Spania. Meditaţiile ei trimit ire-
mediabil la mentalul colectiv, la mentalitatea care nu poate fi
schimbată aşa cum se schimbă şosetele (dacă sunt schimbate la
timp, desigur).

După Revoluţie, cum observă şi Liana Mânzat, românii
s-au răspîndit ca sarea-n bucate, „suntem peste tot, ca măra-
rul” (să fie această „verdeaţă” aşa de ubicuă?!), zice prozatoa-
rea. Libera circulaţie a forţei de muncă a însemnat, nu doar
pentru români, confruntarea cu disciplina şi organizarea mun-
cii, cu o altă etică a acesteia din urmă. „Ziua trece, leafa merge”
reprezintă un reflex al regimului totalitar şi nu se împacă deloc
cu morala capitalistă. Simţeau asta pe pielea lor părinţii lui
Sorin, care îşi făceau planuri după planuri cum să iasă la liman.

Diana trăieşte intens drama unui jurnalist român în
Spania. Şi ea se loveşte de bariera lingvistică, chiar dacă produ-
sele ei vor fi mediatizate în primul rînd în comunitatea români-
lor. O chinuie greutatea cu care ajungi în budoarul cuvintelor, la
sensul lor propriu, pentru că numai astfel te vei putea face în-
ţeles şi acceptat ca lider de opinie: „Simţi că îţi scapă totul de
sub control. (…) Dacă un medic, un inginer, un muncitor sau mai
ştiu cine poate fi pe meserie în lumea asta, evident, cu retuşu-
rile de rigoare, un jurnalist, hehehei! trebuie să se mai nască o
dată, în ţara în care vrea să fie jurnalist, dacă vrea să scrie pe
bune”.

Statutul de alogen o revoltă şi îi răvăşeşte fiinţa atunci
cînd ajunge să scrie româneşte, dar …în spaniolă. Omul arhaic,
ascuns, se dezvăluie dezinvolt în fiinţa ei: „Nu retrăim, ci trăim
spaima veşnicelor crize cu care strămoşii noştri au murit, în care
noi ne-am născut, am crescut, am născut copii, şi ei la rîndul lor
le-au învăţat”. Diana, jurnalista, scrie cu italice paginile ei de
proză confesivă, pagini în care stările condensate în percepţii
acute se aglutinează în tablouri senzoriale cu tuşă groasă şi cu
impact asupra lectorului. Ambiţia Dianei este, parţial, o himeră
după care aleargă în fapt orice jurnalist: obiectivitatea adevă-
rurilor subiective, percepţia rezonabilă a faptelor şi redarea lor
tot rezonabilă unui public avid de adevăr şi normalitate.

Gîndindu-se mereu şi mereu la conaţionali, îndeosebi
la cei plecaţi în Occident, Diana vrea să surprindă cît mai obiec-
tiv percepţia românului, cel ce confundă lumea occidentală cu El
Dorado, fantoma care te aşteaptă cu braţele deschise şi cu
masa pusă. E dificil, este inutil, este greu dacă nu imposibil să
schimbi o mentalitate cu alta. E un troc care nu se face sau, dacă
se petrece acomodarea, noile atitudini vor avea mereu în spa-
tele lor reversul.

Dacă în paginile primei părţi prevalau raţionamente ex-
pozitive, stări emoţionale şi percepţii retrospective, în partea a
II-a a romanului, dimensiunea reflexivă este mai accentuată,
cum aminteam deja. Chiar dacă românii vin şi pleacă, sunt într-
un etern du-te-vino, gîndul întoarcerii nu o ispiteşte mai deloc
pe Diana. Sunt şi exemple de cupluri care au reuşit, au o viaţă
prosperă, au satisfacţia unei vieţi împlinite. „Ce să fac în ţară?”
– iată interogaţia pe care o expediază cu gînduri legate de ce se
petrece cu Sorin, care este un neacomodabil, dar şi ce se poate
petrece cu bunica, bolnavă de cancer şi atrasă de întoarcerea
acasă (ceea ce se va şi întîmpla). 

Revine însă mereu şi mereu pericolul pierderii identi-
tăţii de sine, una pe care ţi-o dă înainte de toate limba, casa fi-
inţei, cum spunea un filosof. Copilul, însingurat într-o
comunitate pe care nu o simte că ar fi a lui, creşte şi uită să scrie
româneşte, să gîndească româneşte, să simtă româneşte. Indi-
vidualitatea lui e ca şi dizolvată într-un hibrid care glisează între
nici-nici… O identitate ascunsă în fapt sub sau dincolo de NIE,
număr de identitate european, similarul CNP-ului nostru.

În romanul Lianei Mânzat îşi află locul şi poveştile pi-
cante despre cele ce se petrec în spaţiul comunităţii româneşti:
relaţii deteriorate dintre român-român, afaceri necurate şi ati-
tudini compromiţătoare, mai toate ţinînd de mentalul colectiv
românesc, cel pe care orice ar face nu-l pot alunga (cel mult îl
travestesc). Iar ultimele pagini ale acestei proze sunt despre săr-
bătoarea de vară a Spaniei, cu taurii care străbat nervoşi străzile
înguste şi aglomerate din Pamplona de San Fermin. 

Dincolo de geamandură, o carte scrisă de Liana Mânzat
după o experienţă de vreo opt ani de locuit în Spania, este to-
todată şi o provocare pentru cei ce scriu proză identitară, după
cum este şi pentru autoare o ispită neîntreruptă: „Vreau să-mi
continui drumul în viaţa asta nu doar scriind, gîndind, trăind intens
vieţile altora, ci pe-ale mele, cunoscînd lumea fizic, privind cu ochii
ceea ce sufletul şi mintea doar imaginează”. Şi pleacă pe acest
drum – căci: „Pămîntul nu se termină aici! – cu o singură nedu-
merire care o intrigă: de ce spaniolii cumpără de la magazin
lămîi şi portocale, ei care tot timpul se lăfăiesc între atîţia lămîi
şi portocali, cărora, prin grădini, le calcă indiferenţi fructele cu
picioarele?!

ÎÎnn  ccăăuuttaarreeaa  eexxiisstteennţţeeii  ttrraaggiiccee..  Se întîmplă ca atunci
cînd facem lectura unor volume – îndeosebi roman sau poezie,
dar poate fi şi eseu – să găsim în ele ceea ce ştim dinainte că
vom afla. „Nu m-ai căuta dacă nu m-ai fi găsit” – aceasta pare să
fie, cel puţin pentru mine şi asta de o vreme încoace, grila de în-
tîmpinare şi identificare a temelor sau subiectelor circumscrise
unor op-uri.

Oarecum în această manieră s-au petrecut lucrurile şi
cu cartea de debut în proză a Mihalei-Genţiana Stănişor, Lucrare
de autocontrol (Ed. Cartea Românească, 2013), un titlu incitant şi
transparent, inducînd, însă, încă de la început, caracterul de ex-
periment al discursului romanesc. Şi tot ca un indiciu prelimi-
nar: romanul este închinat de autoare mamei sale trecute în
nefiinţă, ceea ce înseamnă că vom avea de-a face cu un subiect
privilegiat, în care va fi investită enorm de multă sensibilitate
afectivă.

Filologă şcolită la retorica şi scriitura lui Cioran (în care
s-a încercat cu un doctorat de ispravă), bună cunoscătoare a
şcolilor de critică şi a succesivelor valuri de construcţie a pro-
zei, autoarea se / ne  provoacă la un cache-cache cu o temă deloc
la îndemîna oricui: aflarea celui mai profund sine, cel despre
care Sfîntul Augustin spune că este mai adînc decît noi înşine. 

Romanul începe, cum putea altfel?!, cu o mărturisire în



al cărei joc intră chiar sinele auctorial: „Fiecare rînd de aici e încă
parte din ce a mai rămas din mine, din cea care ar fi vrut să
scape de spectrele sinelui, alungite nu doar pe pereţii camerei
în care s-a obişnuit să zacă fără vreun rost, ci şi pe foaia albă şi
seacă a unor gînduri care, aici, se joacă de-a revelatul tenebre-
lor din zori şi pînă la apus” (p. 7). Avem, cum s-ar spune, recuzita
principalului topos al romanului: camera în care a zăcut mama,
dar care e, în egală măsură, instrument de tortură reflexivă pen-
tru eul / eurile autoarei, după cum mai avem, tot în paginile de
început, alături de simbolul cerului, şi miza cea mare a întregu-
lui discurs romanesc: re-facerea trecutului pînă la cele mai mici
detalii, trăirea în orice formă s-ar fi putut a prezentului şi con-
turarea, „cu siguranţă de călău”, a viitorului.

Dar nu e vorba de o biografie obişnuită, ci de una (şi)
provocată (mi-e teamă că voi folosi de multe ori o atare voca-
bulă), cum tot de instigare ţine şi atitudinea de autoflagelare,
aceea prin care sinele e căutat şi, în acelaşi timp, exorcizat. Ne-
buna casei, imaginaţia (uneori cu accente insolit-maladive), are
rolul personajului principal, căci de facerile şi des-facerile ei ţine
pînă la urmă întreaga tramă a romanului.

Autoarea pune la cale un complot împotriva ei însăşi
în primul rînd prin atîţarea plăcută a suferinţei, a răului („îmi
provoc suferinţă”; „Îmi place tot ce-mi face rău”), atitudine qua-
sidostoievschiană prin care se urmăreşte desfacerea unor limite
care mai limitează încă, în raport cu altele infraşisabile. Şi încă
un aspect care justifică, parţial, cultivarea asiduă, cu maso-
chism, a răului: el este cel ce ne devoalează confruntarea cu li-
mita, rezistenţa în faţa acesteia şi, finalmente, tangajul între
izbîndă sau eşec.  

Romanul este totodată şi unul al cunoaşterii de sine,
aventură care începe cu descoperirea nefericitului şi nesuferitu-
lui trup (relaţia corp-suflet e ironic eludată ori ignorată) şi con-
tinuă cu dezvăluirea secretelor ştiute, dar mai cu seamă a celor
necunoscute, situate, mai toate, dincolo de uşa interzisă. 

Organizat ca un fel de continuu, fără a avea mende-
leevica împărţire pe capitole şi paragrafe, romanul Mihalei-Gen-
ţiana Stănişor este, pe de o parte, o combinaţie măiestrită de
proză a fragmentului şi proză gnomică (iată-l pe Cioran!), pe de
altă parte, este o îmbinare profesionistă de roman şi metaro-
man (comentariu scris cu litere italice, id est: cursiv), după cum
este şi o nuntire permanentă între lirism şi meditaţia sapien-
ţială.

O funciară nevoie de dialog şi iubire autentică frămîntă
eul auctorial, iar izbăvirea acestora o va afla în reflecţie şi în
scris, acte care îi pun în mişcare fiinţa plurală, cu „eurile dez-
morţite” de bestiarul amintirilor. Exerciţii de iubire izbutite ar-
tistic fac din fiinţa de hîrtie a sinelui una greu de înţeles şi
satisfăcut. Însemnările cu italice de pe la sfîrşitul romanului
sunt parcă ale unui registru de androgin, aşa de bine e iposta-
ziat, transplantat în celălalt, în El, în el cel din Ea. De fapt, în
roman, mai totul este trecut, (re)amintire, retrăire, regret şi în-
cordare maximă a simţurilor. Iar ceea ce face autoarea de la un
capăt la altul al romanului este o logoterapie făcută sieşi: de-
tectăm limpede triada (tragică) a lui Viktor E. Frankl1, şi anume:
suferinţă, vinovăţie şi moarte, ultima instituind în discurs o at-
mosferă thanatică, una care se transformă, obsesiv, în dorinţa
de a muri şi de a cunoaşte astfel bunăstarea unei alte lumi po-
sibile, o lume în care insul poate convieţui, tot după Frankl,
printr-un optimism tragic.

Autoarea îşi deconstruieşte, aşadar, sinele sub privirile
cititorului. Pentru asta sunt invocate poveşti după poveşti, cu
scopul cunoaşterii mai amănunţite a sinelui. Narează cum a fost
trezită la realitate din fantasmagoriile basmului de sacrificarea

unui ied de care se apropiase mult. Sau relatează ce i s-a întîm-
plat în facultate: a optat pentru recluziune, s-a apropiat de cărţi
şi s-a îndepărtat de oameni, s-a izolat şi s-a scufundat în solitu-
dine pentru a o cunoaşte: „Încercam din răsputeri să mă cunosc,
să mă înţeleg” (p. 11). Şi tot din facultate adora Franţa şi visa că
într-o zi va ajunge la Paris (aş putea vedea aici o identificare sub-
conştientă cu opera franceză a lui Cioran?!).

Este de urmărit în roman relaţia dintre timpul trăirii şi
timpul mărturisirii (ca şi raportul dintre structurile de suprafaţă
şi cele de adîncime). Uneori sunt ambele la trecut, alteori măr-
turisirea este făcută acum şi aici. Timpul trăirii nu înseamnă
însă con-vieţuirea cu clipa, căci clipa este durata bergsoniană,
este alcătuită din „zeci de alte clipe venite să o disece şi să-i
arate neputinţa şi scurgerea” (p. 16). Eul autoarei, sau alterego-
ul ei joacă de altfel un fel de şotron cu prezentul (chiar dacă ră-
mîne o fiinţă fără prezent), raţionalizează existenţa şi se
îndoieşte de tot, mai puţin de realitatea crudă, generînd de fapt
o conştiinţă a nefericirii. Viaţa îi pare un fel de pradă, vorba lui
Marin Preda, sau un fel de coridă, dar una în care personajul
joacă ambele roluri, al taurului şi al toreadorului. Cu inima rece
şi mintea caldă (cînd de fapt ar trebui să fie invers), cu scepti-
cism glacial, fără vreo nuanţă, într-un discurs romanesc care e
mai mult unul al interogaţiilor şi mai puţin al răspunsurilor, eul
auctorial ne poartă în captivitatea trecutului prin episoade ini-
ţiatice (şi traumatizante) despre: iapa bunicii, Berta, pe care o în-
drăgise, trimisă de bătrîneţe la abator, apoi: înmormîntarea
străbunicii, moment al întîlnirii cu ceea ce înseamnă să fii mort,
ne-însufleţit. După cum tot narate sau experimentate ca trăiri
sunt şi alte secvenţe ale romanului: casa bunicilor de la Sălişte
sau a celor de la Rod, cu evantaiul de amintiri ale copilăriei, la
restaurant, atmosfera de toamnă a Sibiului, mersul cu trenul,
piaţa Cibinului, propria-i înmormîntare, pentru a aminti cîteva,
scene în care funcţionează o hermeneutică a re-construcţiei din
perspectiva maturităţii a tot ceea ce a alcătuit sinele secţionat
şi fărîmiţat pe cît se poate de mult (v. p. 19: „Îmi asamblez copi-
lăria şi sinele…”).         

Autoexorcizarea cu scop terapeutic (provocarea celor
„mai studiate chinuri”, inclusiv cele de natură livrescă, v. p. 22),
ura de sine şi adîncirea în ea (un eu claustrat în aflarea de sine,
aproape incapabil de a avea o relaţie cu celălalt), scrisul ca o
compensaţie a netrăitului, ca o mutilare a trupului şi asmuţire
a spiritului, dependenţa de suferinţă, autovictimizarea, conflic-
tul dintre mortificare şi însufleţire, frustrarea ca un în-sine şi
pentru-sine, captivă tot a trecutului, lupta cu inerţia clişeelor
vieţii de genul: „Viaţa trebuie să meargă înainte!” sau „Ce să-i
faci, fatalitate(a)!”, focalizarea amintirilor pe mentalul colectiv,
singurătatea ca formă de exorcizare a timpului, autocondam-
narea şi, uneori, automutilarea ca o cale de ieşire din angoasă,
iată tot atîtea tehnici ale exorcismului intens al sinelui, alcătuite
mai totdeauna cu arcanul imaginarului. Mai mult, prin grila bi-
nomului roman-metaroman, eul auctorial face o fandare reto-
rică şi, disimulîndu-se histrionic, se autodecripează, prin tehnica
ascunderii în neascundere sau, ca în scamatoriile prestidigita-
torilor, a arăta pentru a ascunde, vorba lui Bourdieu, care aplica
acest procedeu la dramatizarea faptului divers (vezi diferitele
voci care adnotează din cînd în cînd romanul; a se observa şi ba-
lansul, mai ales din final, Ea-El).

Lucrare de autocontrol nu este un şir de confesiuni (o
atitudine nesuferită autoarei), sinele oferindu-se ca mostră pen-
tru o lecţie de anatomie şi pentru o „morfologie a dorinţei”, iar
cum graniţa dintre viaţă şi literatură este mai totdeauna fragilă
şi casantă (liziera are dublu sens), vivisecţiile sunt făcute pe
fapte trăite şi netrăite, cunoscute sau recunoscute, reale sau
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mai degrabă ireale, imaginaţia, din nou, generînd aici tot felul
de fundături pentru a pune lectorul în dificultate. Orice s-ar
spune, însă, scriitura romanului ţîşneşte din două idiomuri: din
limba maternă (română) şi limba adoptivă (franceza); una e lu-
dică, dilată şi dezordonează intenţionat textul, în vreme ce cea-
laltă, prin raţionalismul cioranian imanent, restrînge şi face
ordine. Şi tot aşa, sinele auctorial are două fibre: una ţără-
nească, dominantă, venind dinspre mamă, alta aristocrată,
dinspre tată, dimensiuni care coexistă nu în logica lui şi-şi, ci mai
degrabă în aceea a lui sau-sau.

Insistenţa şi persistenţa sub semnul thanticului, parti-
ciparea eului auctorial la „ritualuri funebre imaginare”, dar şi la
cele reale duce, de cîteva ori, la o hermeneutică a morţii şi a în-
mormîntării, unde se apelează la un mecanism, aş zice, joy-
ceean al deconstrucţiei amănuntului, cel din urmă adăpostind,
spun americanii, diavolul, iar psihanaliza a făcut din acelaşi
amănunt, din secundar, unul din punctele ei centrale. Avem aici
procedeul unei violenţe a imaginii, cultivat nu o dată de-a lungul
romanului. Obsesia morţii însă nu ţine de a anumită trăsătură
maladivă a imaginarului (ceea ce pare uneori), ci are un rost
mult mai profund, de optimism tragic, pentru a relua formula-
rea lui Frankl: „Moartea nu-i pierdere pentru cei rămaşi, ci cîş-
tig. O reînsufleţire. Un suflu nou, parcă mai proaspăt şi mai
decis să sălăşluiască în trup” (p. 55).

Am urmărit, cu oarecare revoltă, scenele în care eul nu
are nevoie de forţa mîntuitoare a rugăciunii, sau cele în care se
afuriseşte trupul (despre care vorbeşte tot în registrul ironiei şi
batjocurii cioraniene) şi m-am întrebat de ce nu se fructifică li-
terar relaţia trup-suflet, pînă cînd am dat peste o justificare: cu

sufletul nu se poate trişa, în timp ce trupul poate fi fragmentat
pentru a putea fi al celorlalţi. Apropo de fragmente, romanul
pare construit fie ca un joc de puzzle multifuncţional – îţi com-
pui şi descompui viaţa în funcţie de…, fie ca un întreg alcătuit
din module, în care fragmentele, interşanjabile, pot forma figuri
diferite printr-o altă configuraţie.

Există în romanul Mihaelei-Genţiana Stănişor şi o anu-
mită tehnică a simulării, a lui ca şi cum; eul auctorial exersează,
de pildă, nefericirea, operaţie care aduce cu sine suferinţa, cea
care, pe de o parte, pare să fie congenitală – un „tremur inte-
rior” avea şi cînd era mai mică, după cum, pe de altă parte, su-
ferinţa e preferată bucuriei pentru bogăţia ei, pentru că ea este,
ca fundal, nesfîrşită, în vreme ce bucuria este fragmentară – nu
te poţi bucura la infinit. 

Spuneam că romanul are cumva două părţi sau două
registre: unul liric pînă pe la pagina o sută şi ceva, după care ur-
mează altul gnomic, unde limbajul devine autarhic, fragmentul
fiind suficient sieşi astfel încît să producă gîndul aforistic. Frag-
mentele sapienţiale sunt despre absenţa mamei, despre
moarte şi viaţă, despre iubire şi chin, despre scris şi cuvinte, des-
pre cărţi şi (in)utilitatea lor, despre cîte şi mai cîte încap într-o
existenţă construită literar.

„Orice scriitură, în final, te înghite” (vezi integral pasa-
jul de la pp. 144-145). Eul prolific a fost ipostaziat prin forţa lu-
dică a cuvintelor. Pericolul unui „cronotop fabricat” e una din
temerile autoarei, nu singura însă. Îi mai este teamă că, ascul-
tînd prea mult cuvintele (căderea în cuvînt!), s-a îndepărtat de
imaginea mamei şi chiar propria-i identitate a ieşit puţin miş-
cată în multipla ei fotografie.
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Lucrare de autocontrol instituie verificarea de sine prin scris, după cum, tot prin scris, generează
un mecanism prin care nimic nu se pierde şi nu se uită, eventual se rătăceşte. Împrumutînd ceva din ză-
dărnicia Ecleziastului în comportamentul eului auctorial, cu o logică agresivă, pasională a episoadelor de-
venirii sinelui, romanul Mihaelei-Genţiana Stănişor este izbutit estetic, iar dacă a scăpat ceva de sub
control, acesta e sentimentul că, prin debut, autoarea vrea să ne convingă de maturitatea forţei sale ar-
tistice. Ceea ce nu-i deloc rău. Dimpotrivă. 

1 V. Viktor E. Frankl, Omul în căutarea sensului vieţii,
Bucureşti, Ed. Meteor Press, 2009, cap. „Logoterapia pe scurt”, pp. 109-169.



Iubire cu năbădăi în regia lui Șerban Puiu, ce a deschis
stagiunea 2016-2017 a Teatrului Naţional „Radu Stanca” consti-
tuie o adaptare după textul „Don’t dress for dinner” a drama-
turgului francez Marc Camoletti. Este vorba despre o comedie
de situaţie, pornind de la o încercare de adulter, pentru a cărui
mascare se pune în mișcare un întreg mecanism al quiproquo-
urilor, deghizărilor, minciunilor, într-un ritm ameţitor în care
personajele își dezvăluie treptat adevătata identitate, scopurile
și caracterul.

Acţiunea spectacolului se desfășoară într-o fermă re-
condiţionată și transformată în locuinţa cuplului Robert-Jac-
queline. Într-un weekend pe care soţia urmează să-l petreacă
alături de mama ei, Robert (Mihai Coman) își propune „să de-

vină bărbat“, înșelând-o pentru prima oară pe Jacqueline (Sere-
nela Mureșan) cu fermecătoarea Suzanne (Iulia Popa), pe care o
invită să-și serbeze ziua de naștere la el acasă. În acest scop el
angajează prin intermediul unei agenţii, o bucătăreasă (culmea,
numită tot Suzanne) pentru a pregăti o cină romantică. Pentru
ca soţia lui să nu bănuiască nimic, îl invită și pe prietenul lui,
Bernard (Cătălin Pătru), pretextând un weekend între băieţi.
Aflând că Bernard va fi și el prezent, Jacqueline își amână vizita
la mama ei, ceea ce va crea o cascadă de evenimente neaștep-
tate, pe care cele câteva personaje le vor gestiona cu dificultate. 

Niciunul dintre personaje nu este ceea ce pare, tocmai
aceasta fiind sursa comicului în spectacolul lui Șerban Puiu. Ro-
bert și Jacqueline par amândoi soţi devotaţi, dar în fapt se în-
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șală reciproc. Bernard pretinde că este prietenul de încredere a lui Robert, dar se dovedește a fi amantul lui Jacqueline. Suzie, bu-
cătăreasa, este luată de Bernard drept amanta lui Robert și prezentată Jacquelinei drept iubita lui Bernard, încurcătură din care
cei doi bărbaţi nu găsesc cu cale să iasă decât pretinzând că Suzie cealaltă este bucătăreasa. Nepotrivirea dintre statutul cu care
au fost învestite și trăsăturile evidente ale celor două femei creează un umor debordant, contrapunctic. Bucătăreasa, îmbrăcată
cu haina scumpă de blană a amantei încearcă zadarnic să pară „sofisticată“. O trădează prostul gust și lipsa de delicateţe. Ames-
tecul neașteptat din comportamentul femeii scoate în evidenţă ridicolul situaţiei. În limbajul ei franţuzismele coexistă cu expre-
sii ușor vulgare, iar rolul de fotomodel nu o prinde deloc, în lipsa unor calităţi fizice evidente. La rândul ei, Suzanne, amanta, se
dovedește total nepricepută în arta culinară, trezind suspiciunile Jacquelinei, care observă că aceasta „arată cam prea bine pen-
tru o bucătăreasă“. 

Așteptările publicului sunt mereu contrazise, el fiind tot timpul luat prin surprindere de noi și noi încurcături. O minciună
este acoperită cu altă minciună, în așa fel încât situaţiile comice escaladează neîncetat. Pentru a nu pierde încrederea amantei sale,
Bernard îi spune Jacquelinei că Suzie nu este cu adevărat iubita sa, ci nepoata sa, dar a acceptat să mintă pentru a nu-i oferi lui

Robert ocazia să bănuiască legătura ilicită dintre ei doi. Toată mașinăria născocirilor se pune încă o dată în mișcare când soţul Su-
zannei, adevărata bucătăreasă, vine să o ia acasă. Fiindcă acesta nu pare a înţelege ghemul încâlcit de legături dintre cei prezenţi
în casă, arătându-se de-a dreptul gelos, este rândul lui Suzie să inventeze o minciună pentru a ieși basma curată. Astfel, ea îi spune
că toată lumea ia parte la un joc, numit Pajama Party. 

Limbajul aluziv, cu dublu înţeles, uneori creează confuzii, alteori pune în evidenţă adevărul atât de mult ascuns. Spre
exemplu, la început, când Suzanne, bucătăreasa, este luată de Bernard drept amanta lui Robert, o serie de observaţii ale acesteia
sugerează ideea că ar fi mai degrabă prostituată: caută mereu să obţină bani pentru cel mai mic serviciu, menţionează că lucrează
printr-o agenţie și mărturisește că în general se înţelege bine cu soţiile clienţilor ei. La polul opus, când George, soţul Suzannei, îi
întreabă pe cei prezenţi dacă se pregăteau de culcare, Bernard răspunde cu nonșalanţă: „Sigur, dar încă nu ne-am hotărât care cu
care…“

Tehnica aparté - ului, quiproquo-ul, deghizările, numeroasele intrări și ieșiri din scenă ale personajelor (fie pe ușă, fie pe
geam), facilitate de decorul semnat de Ion Molete, fac din Iubire cu năbădai o comedie clasică, mustind de imaginaţie și exubera-
nţă, fără îndoială pe placul tuturor categoriilor de public.

Fotocredit: T.N.R.S. / Dragoș Dumitru



Vocea Ralucăi Rădulescu este o prezenţă constantă și ac-
tivă a postului de Radio România Cultural. Emisiunile realizate
de ea (Scena și ecranul, Călător pe mapamond, Comment ça va?
etc.) fiind extrem de savurate și apreciate pentru calitate, infor-
maţie consistenţă și inedit. Ce se știe mai puţin este că pose-
soarea vocii de la radio este doctor în filologie (în vara aceasta
a apărut la Editura Universităţii din București, în colecţia „Teze
de doctorat” cu titlul PPaarriiss--MMoossccoovvaa  vviiaa  SSiibbeerriiaa,,  ddee  llaa  NNaappoolleeoonn  llaa
LLeenniinn - Imaginea Rusiei și a rușilor în literatura franceză de călăto-
rie a secolului al XIX-lea) și traducător din limba rusă și franceză.
Printre traducerile de până acum se află Munca actorului cu sine
însuși de K. S. Stanislavski (două volume, pentru care a primit
un premiu special la Gala Premiilor UNITER din 2014 și o nomi-
nalizare la Gala Bun de Tipar - Gala Industriei de Carte din Româ-
nia, pentru cea mai bună traducere a anului), jurnalul de creaţie
Sculptând în timp de Andrei Tarkovski, volume publicate de Edi-
tura Nemira, în colecţia Yorick, în anii 2013, 2014 și 2015.  O altă
serie de traduceri cuprinde piesele lui A. P. Cehov: Pescărușul,
Livada de vișini, Trei surori. Noile traduceri conţin textul integral,
Raluca Rădulescu având în plan traducerea tuturor piesele ce-
hoviene. Cele încheiate până acum au avut parte de montări pe
mai multe scene ale teatrelor din ţară, primele două menţio-
nate fiind deja înregistrate de regizorul Gavriil Pinte la Teatrul
Naţional Radiofonic și difuzate la Radio România. Un alt punct de
interes în portofoliul de traducător este și dramaturgia con-
temporană,   Raluca Rădulescu traducând două piese chiar pen-
tru Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu: Iubirea la
oameni de Dmitri Bogoslavski (publicată în Antologia pieselor
prezentate în cadrul „spectacolelor-lectură” de la FITS 2015 și
care urmează să fie montată la Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad
de regizorul Vlad Massaci și la Teatrul Nottara din București de
regizoarea Evghinia Berkovici (Rusia), dar probabil și la Sibiu)
sau Războiul nu a început încă de Mihail Durnenkov pentru FITS
2016, care urmează să fie montată de Bobi Pricop la Teatrul
Matei Vișniec din Suceava! Pe masa de lucru a Ralucăi Rădulescu,
în prezent, se află încă o piesă a lui Cehov - Unchiul Vania.

Ca în fiecare an, am întâlnit-o pe Raluca Rădulescu la Fes-
tivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu și a avut amabilitatea
să ne  povestească despre aventura traducerilor din limba rusă. 

Raluca, am văzut în librării Munca actorului cu sine însuși
de Stanislavski în traducerea ta. Felicitări! Mă aflu ușor nedu-
merit, pentru că sunt câţiva ani buni de când nu se prea folose-
ște cartea respectivă. Eu însumi nu m-am întâlnit cu ea decât

după studenţia mea târgu-mureșeană. Biblioteca școlii de tea-
tru avea un singur exemplar și acela era ascuns undeva în bi-
roul rectorului. Toată lumea vobea de ea ca de „biblia teatrului”,
dar nimeni n-o avea. Circulau câteva fotocopii de pe care nu
prea reușeai să descifrezi literele șterse... Tu te-ai încumetat să
faci o nouă traducere. Ce te-a determinat să faci asta?

PPuutteemm  ssăă  ffaacceemm  uunn  sscchhiimmbb  ddee  rroolluurrii,, șșii  ssăă  ttee  îînnttrreebb  ddee  ccee
aaii  ssppuuss  ccăă  aa  ffoosstt  „„sspprree  ssuurrpprriinnddeerreeaa  ttaa””??
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Cătălin Neghină
Există un suflet rus

Teatru



Putem. Am un prieten, n-o să-i dau numele, e un poet la
modă, care în timpul liber traduce romane poliţiste. Bun răs-
punsul meu?

MMddaa!!  BBiinnee,,  oo  ssăă  ffiiuu  ddiirreeccttăă::  aamm  ttrraadduuss  SSttaanniissllaavvsskkii  ppeennttrruu
ccăă  mmii  ss--aa  pprrooppuuss  ssăă  ttrraadduucc  SSttaanniissllaavvsskkii..  EEddiittuurraa  NNeemmiirraa  vvooiiaa  ssăă
ppuubblliiccee  oo  nnoouuăă  ttrraadduucceerree  ttooccmmaaii  ppeennttrruu  ccăă  cceeaa  vveecchhee  nnuu  ssee
ggăăsseeaa,,  ppeennttrruu  ccăă  șșttiiaauu  ccăă  ee  nneevvooiiee,,  ppeennttrruu  ccăă  ssttuuddeennţţiiii  ddee  llaa  tteeaa--
ttrruu  ssee  ppllâânnggeeaauu  ccăă  nnuu  aauu  aacccceess  llaa  aacceesstt  aauuttoorr,,  ffoolloosseeaauu  ffoottooccoo--
ppiiii  llaa  mmâânnaa aa  ppaattrraa  șșii  ddee  ppee  eellee  nnuu  ssee  ppuutteeaa  cciittii  nniimmiicc,,  îînn
aannttiiccaarriiaattee  pprreeţţuurriillee  eerraauu  pprroohhiibbiittiivvee..  DDuuppăă  ccee  aa  aappăărruutt  nnoouuaa
ttrraadduucceerree  aamm  aauuzziitt  ccăă  ssee  ddiissccuuttăă  îînn  lluummeeaa  aannttiiccaarriilloorr  ccăă  llee--aamm
ddaatt  oo  lloovviittuurrăă  ssuubb  cceennttuurrăă,,  ddee  ppaarrccăă  aașș  ffii  ffoosstt  eeuu  vviinnoovvaattăă ccuu
cceevvaa..  NNuu  aamm  ffăăccuutt  ddeeccââtt  ssăă  ttrraadduucc  ccee  mmii  ss--aa  ssoolliicciittaatt..  

PPoovveesstteeaa  îînncceeppee  ddee  ffaapptt  uunnddeevvaa  aallttuunnddeevvaa..  AAccuumm  mmaaii
bbiinnee  ddee  zzeeccee  aannii,,  ccrreedd  ccăă  pprriinn  22000022--22000033,,  tteerrmmiinnaasseemm  ddeejjaa  ffaa--
ccuullaattaatteeaa,,  uurrmmaamm  ccuurrssuurriillee  uunn  mmaasstteerraatt  ddee  „„CCuullttuurrăă  șșii  cciivviilliizzaa--
ţţiiee  rruussăă””,,    ssee  aapprrooppiiaa  „„AAnnuull  CCeehhoovv””  ((îînn  22000044  ss--aauu  îîmmpplliinniitt  110000  ddee
aannii  ddee  llaa  mmooaarrtteeaa  ddrraammaattuurrgguulluuii)),,  ssee  vvoorrbbeeaa  ddeesspprree  mmuulltt  ddeesspprree
aassttaa  șșii  ss--aa  îînnttââmmppllaatt  ssăă  ffiiee  eexxaacctt  mmoommeennttuull  îînn  ccaarree  eeuu  ttrrăăiiaamm  ccuu
sseennttiimmeennttuull  ccăă  nnuu  vvooii  mmaaii  ppuutteeaa  ppăăssttrraa  lleeggăăttuurraa  ccuu  lliimmbbaa  rruussăă
dduuppăă  ccee  îîmmii  îînncchheeii  ssttuuddiiiillee..  LLuuccrraamm  ddeejjaa  llaa  RRaaddiioo  RRoommâânniiaa,,  uunnddee
rreeaalliizzaamm  eemmiissiiuunnii  ddee  ccăăllăăttoorriiee  șșii  ddee  ccoorreeccttiittuuddiinnee  lliinnggvviissttiiccăă......
rroommâânnăă..  ÎÎnn  aannuull  aacceellaa  aamm  aavvuutt  oo  bbuurrssăă  ddee  șșaassee  lluunnii  llaa  MMoossccoovvaa
uunnddee  eerraa  ffooaarrttee  îînn  vvooggăă  uunn  ssppeeccttaaccooll  ppee  uunn  tteexxtt  ccaarree  ssee  cchheemmaa
PPeessccăărruușșuull..  NNuu  eerraa  tteexxttuull  CCeehhoovv ccii aall  lluuii  BBoorriiss  AAkkuunniinn..  CCuu  ttooaattee
ssttrrăăddaanniiiillee,,  nnuu  aamm  rreeuușșiitt  ssăă  pprriinndd  nniicciiuunn  bbiilleett  ssttuuddeennţţeesscc,,  nnuu
aavveeaamm  bbaannii  ppeennttrruu  bbiilleettee  ssccuummppee..  UUnnaa  ppeessttee  aallttaa,,  nniiccii  nnuu  mmaaii
șșttiiuu  bbiinnee  ccuumm  ss--aa  îînnttââmmppllaatt,,  cceerrtt  eessttee  ccăă  aamm  aajjuunnss  ssăă  ttrraadduucc  PPeess--
ccăărruușșuull lluuii  CCeehhoovv  șșii  aappooii  PPeessccăărruușșuull lluuii  BBoorriiss  AAkkuunniinn,,  oo  ccoonnttii--
nnuuaarree  ppoolliiţţiissttăă  aa  ppiieesseeii  lluuii  CCeehhoovv..  IIaattăă,, lleeggăăttuurraa  ccuu  ppoovveeșșttiillee
ppoolliiţţiissttee  eexxiissttăă  șșii  îînn  vviiaaţţaa  mmeeaa..  AAmm  aarrăăttaatt  ttrraadduucceerreeaa  uunnoorr  pprriiee--
tteennii,,  uunn  aaccttoorr  șșii  uunn  rreeggiizzoorr,,  eeii  mmii--aauu  ssppuuss  ccăă  eessttee  iinnccrreeddiibbiill  ccuumm
ssuunnăă,,  ccuumm  ppooaattee  ssuunnaa  CCeehhoovv  îînn  zziilleellee  nnooaassttrree  șșii  ccaamm  aassttaa  aa  ffoosstt
ttoott..  AA  rrăămmaass  îînn  ccoommppuutteerruull  mmeeuu  șșii  aanniiii  aauu  ttrreeccuutt..  ÎÎnn  22001100--22001111
aamm  ttrraadduuss  oo  eenncciiccllooppeeddiiee  ddeesspprree  mmaarriillee  oorraașșee  aallee  lluummiiii  șșii  pprriinn--
ttrree  aalltteellee,,  ii--aamm  ssppuuss  eeddiittoorruulluuii  aacceelleeii  ccăărrţţii  ccăă  ttrraadduusseesseemm  șșii
CCeehhoovv..  MM--aa  îînnttrreebbaatt  llaa  ccee  eeddiittuurrăă  aa  aappăărruutt..  II--aamm  ssppuuss  ccăă  ee  îînn
ccoommppuutteerruull  mmeeuu  ddee  aaccaassăă..  NNuu  ii--aa  vveenniitt  ssăă  ccrreeaaddăă..  AA  vvrruutt  ddeettaalliiii,,
eeuu  ii--aamm  ppoovveessttiitt  șșii  ddeesspprree  AAkkuunniinn..  SS--aa  ddooccuummeennttaatt  șșii  iimmeeddiiaatt  mm--
aa  aannuunnţţaatt  ccăă  vvrreeaa  ssăă  ppuubblliiccee  ccaarrtteeaa..  II--aamm  aarrăăttaatt  eeddiiţţiiaa  rruusseeaassccăă,,
oo  ccaarrttee--bbuujjuutteerriiee  ffooaarrttee  ffrruummooaassăă..  II--aa  ppllăăccuutt  șșii  aa  vvrruutt  ssăă  ssccooaattăă
oo  ccaarrttee  llaa  ffeell  ddee  ffrruummooaassăă  șșii  îînn  lliimmbbaa  rroommâânnăă..  AAșșaa  aa  aappăărruutt  îînn
22001111  pprriimmaa  eeddiiţţiiee..  TTiirraajjuull  ss--aa  eeppuuiizzaatt  îînnttrr--uunn  aann  șșii  aannuull  uurrmmăăttoorr
aa  mmaaii  aappăărruutt  oo  eeddiiţţiiee  ccuu......  „„PPeessccăărruuţţiiii  mmeeii””......  bboonn  aaii  lluuii  CCeehhoovv  șșii
AAkkuunniinn!!  AAttuunnccii  aa  aaffllaatt  MMoonniiccaa  AAnnddrroonneessccuu  ((ccrriittiicc  ddee  tteeaattrruu,,  eeaa
îînnssăășșii  ttrraadduuccăăttooaarree))  ddee  llaa  eeddiittuurraa  NNeemmiirraa,,  mmii--aa  cciittiitt  ttrraadduucceerriillee
șșii  aa  iinnttuuiitt  ccăă  aașș  ppuutteeaa  ttrraadduuccee  SSttaanniissllaavvsskkii..  EEddiittuurraa  nnuu  vvooiiaa  uunn
ttrraadduuccăăttoorr  ppuurr  șșii  ssiimmpplluu  șșii  nniiccii  uunn  oomm  ddee  tteeaattrruu,,  ppeennttrruu  ccăă  aavveeaauu
ccoonnvviinnggeerreeaa  ccăă  uunn  oomm  ddee  tteeaattrruu  nnuu  vvaa  ppuutteeaa  ssttăăppâânnii  ppaarrtteeaa  ddee
lliinnggvviissttiiccăă,, aașșaa  ccuumm  uunn  ttrraadduuccăăttoorr  ooaarreeccaarree  nnuu  vvaa  îînnţţeelleeggee  ssuubb--
ttiilliittăăţţiillee  lliimmbbaajjuulluuii  tteeaattrraall..  CCuumm  eeuu  lluuccrraamm  ddee  șșaappttee--oopptt  aannii  ppee
zzoonnaa  ddee  tteeaattrruu  ppeennttrruu  RRaaddiioo  RRoommâânniiaa,,  ss--aa  îînnttââmmppllaatt  ssăă--mmii  pprroo--
ppuunnăă  mmiiee  ssăă  ttrraadduucc  SSttaanniissllaavvsskkii..  AAssttaa  ee  ppoovveesstteeaa  îînnttrreeaaggăă!!

Ce greutăţi ai întâmpinat?

CCrreedd  ccăă  aa  ffoosstt  uunnaa  ddiinnttrree  cceellee  mmaaii  ggrreellee  vveerrii  ddiinn  vviiaaţţaa
mmeeaa,,  vvaarraa  îînn  ccaarree  aamm  ttrraadduuss  pprriimmuull  vvoolluumm..  MMii--aamm  ssuussţţiinnuutt  tteezzaa
ddee  ddooccttoorraatt  șșii  aa  ddoouuaa  zzii  aamm  sseemmnnaatt  ccoonnttrraaccttuull  ddee  ttrraadduucceerree..  LLaa
ddoouuăă  ssăăppttăămmâânnii  aa  mmuurriitt  ttaattaa,,  aamm  ttrreeccuutt  pprriinnttrr--oo  ppeerriiooaaddăă  ddee
bbllooccaajj  șșii  oo  vvrreemmee  nn--aamm  mmaaii  ffăăccuutt  nniimmiicc..  CCoonnttrraaccttuull  ll--aamm  sseemmnnaatt
îînn  iiuunniiee 22001122,,  ddaarr  ccaarrtteeaa aamm  ttrraadduuss--oo  îînn  vvaarraa  lluuii  22001133  șșii  aa  aappăărruutt
îînn  aacceeeeaașșii  ttooaammnnăă..  PPoott  ssppuunnee  ccăă  ddiiffiiccuullttăăţţiillee  aauu  ffoosstt  ddee  ttooaattee  ccaa--
tteeggoorriiiillee..  SSuunntt  mmuullttee  ppaaggiinnii  ffooaarrttee--ffooaarrttee  ffrruummooaassee,,  ffooaarrttee  ffii--
rreeșșttii,,  ffooaarrttee  oommeenneeșșttii  șșii  dduuppăă  ttrreeii  ssaauu  cciinnccii  ppaaggiinnii  ddiinn  aasstteeaa,,  vviinn
bbrruusscc  ttrreeii  ppaarraaggrraaffee  ppuurr  șșii  ssiimmpplluu  nnăăuucciittooaarree..  ÎÎmmii  zziicceeaamm  ccăă  nnuu
îînnţţeelleegg  nniimmiicc,,  ccăă  nnuu  vvrreeaauu  ssăă  mmaaii  ttrraadduucc  nniimmiicc,,  ccăă  nnuu  șșttiiuu  ddee  ccee
mm--aamm  aannggaajjaatt  ssăă  ffaacc  aașșaa  cceevvaa,,  ccăă  nnuu  îînnţţeelleegg  ccee  vvrreeaa  ssăă  ssppuunnăă
oommuull  ăăssttaa..  CCrreedd  ccăă  aamm  ţţiinnuutt--oo  aașșaa  ccaamm  ccââtt  aamm  lluuccrraatt  llaa  pprriimmeellee
ttrreeii  ccaappiittoollee,,  ddaarr  ccuummvvaa  aamm  mmeerrss  mmaaii  ddeeppaarrttee..  LLaa  oo  aa  ddoouuaa  lleecc--
ttuurrăă  aamm  ggăăssiitt  ddrruummuull  cceell  bbuunn,,  zziicc  eeuu,,  șșii lluuccrruurriillee  ss--aauu  lleeggaatt..  MM--aamm
oobbiișșnnuuiitt  ccuu  oommuull,,  ccuu  ssttiilluull,,  ccuu  lliimmbbaajjuull  lluuii..  DDiinn  ppăăccaattee,,  aamm  ccoonn--
ssttaattaatt  ccăă  lliimmbbaajjuull  tteeaattrraall  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  eessttee  ffooaarrttee  rreedduuss  îînn
lliimmbbaa  rroommâânnăă..  TTeeoorreettiicciieenniiii  nnooșșttrrii  uuttiilliizzeeaazzăă ttoott  ffeelluull  ddee  tteerrmmeennii
șșii  eexxpprreessiiii  ccaarree  mmiiee  mmii  ssee  ppăărreeaauu  pprreeaa......  „„cciivviillee”” șșii  nnuu--mmii  vveenneeaa
ssăă  llee  ffoolloosseesscc..  PPee  iiccii  ppee  ccoolloo  mmii--aamm  ccrreeaatt  pprroopprriiaa  tteerrmmiinnoollooggiiee..
AAccuumm  mmăă  ggâânnddeesscc  ccăă  aamm  aavvuutt cceevvaa  ttuuppeeuu  ssăă  ffaacc  aassttaa.. AAttuunnccii  eerraa
pprreessiiuunneeaa  aattââtt  ddee  mmaarree  ccăă  nn--aamm  mmaaii  ssttaatt  ssăă  aannaalliizzeezz.. AAmm  pprriimmiitt
llaa  uunn  mmoommeenntt  ddaatt  ddee  llaa  uunn  pprriieetteenn  ttrraadduucceerreeaa  vveecchhee,,  ssppuunnâânndduu--
mmii  ccăă  vvrreeaa  llaa  sscchhiimmbb  ccaarrtteeaa  cceeaa  nnoouuăă..  AAmm  ccrreezzuutt  ccăă  oo  ssăă  mmăă
aajjuuttee,,  ddaarr  mmii--aamm  ddaatt  rreeppeeddee  sseeaammaa  ccăă  nnuu  ffaacc  ddeeccââtt  ssăă--mmii  ppuunn
ssiinngguurrăă  bbeeţţee  îînn  rrooaattee  șșii  aamm  llăăssaatt--oo  ddeeooppaarrttee..  AAmm  pprriimmiitt  șșii  oo  ttrraa--
dduucceerree  îînn  eenngglleezzăă,,  ddaarr  nnuu  mmii--aa  ffoolloossiitt  nniiccii  aassttaa  llaa    mmaarree  lluuccrruu,,
aașșaa  ccăă  mmii--aamm  ffoolloossiitt  mmiinntteeaa,,  ccuunnooșșttiinnţţeellee  șșii  pprriieetteenniiii.. DDaa,,  ddaa,,
pprriieetteenniiii..    NNiimmiicc  nnuu  ee  îînnttââmmppllăăttoorr  ppee  lluummee..  AAnnuull  aacceessttaa  aamm  aaffllaatt
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ccăă  zziiuuaa  mmeeaa  ddee  nnaașștteerree  eessttee  ddee  ZZiiuuaa  IInntteerrnnaaţţiioonnaallăă  aa  PPrriieetteenniieeii..
AAddeesseeaa  ssuunntt  iinnvviiddiiaattăă  ppeennttrruu  ccââtt  ddee  mmuullţţii  pprriieetteennii  aamm  îînn  ttooaattăă
lluummeeaa  șșii  îînn  ttooaattee  ddoommeenniiiillee..  AAșșaa  ccăă,, aavvâânndd  eeuu  pprriieetteennii  șșii  îînn  tteeaa--
ttrruu,, aattuunnccii  ccâânndd  aamm  aavvuutt  nneevvooiiee  aamm  aappeellaatt  llaa  aajjuuttoorruull  ooaammeennii--
lloorr  ddiinn  jjuurruull  mmeeuu..  AAuu  ffoosstt  ccââţţiivvaa  ccaarree  mm--aauu  ssuussţţiinnuutt  șșii  îînnccuurraajjaatt
ttoott  ttiimmppuull::  ddll..  CCoonnssttaannttiinn  CChhiirriiaacc,,  ddee  ppiillddăă,,  ccăă  ttoott  ssuunntteemm  llaa
SSiibbiiuu,,  mmăă  îînnttrreebbaa  ppeerriiooddiicc  ccuumm  ssee  ffaaccee  ccăă  nnuu  aamm  tteerrmmiinnaatt  îînnccăă
ttrraadduucceerreeaa  șșii  gglluummeeaa  mmeerreeuu  ppee  sseeaammaa  ssppaaiimmeelloorr  mmeellee  ssppuunnâânndd
ccăă  mmăă  aalliinntt  șșii  mmăă  aammbbiiţţiioonnaa  ccuummvvaa  ssăă  mmeerrgg  mmaaii  ddeeppaarrttee......  DDoomm--
nnuull  pprrooffeessoorr MMiikkllóóss  BBááccss,,  aaccttoorr  llaa  TTeeaattrruull  MMaagghhiiaarr  ddiinn CClluujj  șșii  ccee--
lleebbrruu  pprrooffeessoorr  ddee  aaccttoorriiee,,  mm--aa  aajjuuttaatt  eennoorrmm  llaa  aalleeggeerreeaa  uunneeii
tteerrmmiinnoollooggiiii ccââtt  mmaaii  aaddeeccvvaattee,,  rreeggiizzoorruull  OOvviiddiiuu  CCaaiiţţaa  ddee  llaa  SSaattuu
MMaarree,,  îîmmii  ssppuunneeaa  ccăă  dduurreeaazzăă  pprreeaa  mmuulltt  șșii  îîmmii  aammiinntteesscc  ccăă  ll--aamm
rruuggaatt  ssăă  cciitteeaassccăă  llaa  uunn  mmoommeenntt  ddaatt  uunn  ccaappiittooll  șșii  eerraa  aattââtt  ddee  ccuu--
rriiooss  ccăă  ll--aa  cciittiitt  ppee  tteelleeffoonn,,  îînn  ttiimmpp  ccee  îîșșii  aașștteeppttaa  rrâânndduull  llaa  ddeenn--
ttiisstt......  ddaarr  ccuumm  ssppuunneeaamm,,  lliissttaa  eessttee  lluunnggăă,,  aamm  mmuullţţii  pprriieetteennii!!

Cu volumul al doilea cum s-a întâmplat?

DDiinn  aall  ddooiilleeaa  vvoolluumm  ffuusseesseerrăă  ppuubblliiccaattee  nnuummaaii  ffrraaggmmeennttee
îînn  uunniiccuull  vvoolluumm  ddee  ddiinnaaiinnttee..  AAcceesstt  aall  ddooiilleeaa  vvoolluumm  ll--aamm  ggăăssiitt  llaa
MMoossccoovvaa  îînnttrr--oo  lliibbrrăărriiee,,  aappooii  șșii  îînn  ffoorrmmaatt  eelleeccttrroonniicc..  NNuu  aarree  nnee--
aappăărraatt  mmuullttee  lluuccrruurrii  nnooii,,  ddaarr  ccoonnţţiinnee  sscchhiiţţee  șșii  iinnffoorrmmaaţţiiii  ppeennttrruu
ssppeecciiaalliișșttii..  PPrriimmuull  vvoolluumm  eessttee  îînn  mmaarree  ppaarrttee  ddeesspprree cceeeeaa  ccee
aaccuumm  ssee  cchheeaammăă  ddeezzvvoollttaarree  ppeerrssoonnaallăă  șșii  nnuu  ssee  aaddrreesseeaazzăă eexx--
cclluussiivv  aaccttoorriilloorr ssaauu  rreeggiizzoorriilloorr,,  oorriicciinnee  ppooaattee  ggăăssii  cceevvaa  iinntteerree--
ssaanntt  aaccoolloo..  SSaauu  ppooaattee ddooaarr  mmii  ssee  ppaarree  mmiiee..  VVoolluummuull  aall  ddooiilleeaa  ee
mmaaii  ssppeecciiffiicc,,  ccuumm  ssppuunneeaamm,,  ccuu  sscchhiiţţee  aallee  uunnoorr  sscceennee,,  ccuumm  ssttaauu
aaccttoorriiii  ppee  sscceennăă,,  ccuumm  vvoorrbbeesscc,,  eexxeerrcciiţţiiii  ccoonnccrreettee  ddee  ddiiccţţiiee......  ddaa,,
ee  ppeennttrruu  pprrooffeessiioonniișșttii  mmaaii  ddeeggrraabbăă..  ȘȘii  aaiiccii  aa  ffoosstt  ggrreeuu,,  ddaarr  ttoottuull
aa  mmeerrss  ccuummvvaa  ddee  llaa  ssiinnee..  DDuuppăă  nneebbuunniiaa  șșii  ssuucccceessuull  pprriimmuulluuii
vvoolluumm,,  dduuppăă  ccee  pprriimmiisseemm  aacceell  pprreemmiiuu  UUNNIITTEERR  ppeennttrruu......  „„rreeddii--
mmeennssiioonnaarreeaa  îînnttrr--uunn  ddiissccuurrss  ccoonntteemmppoorraann  aa  uunneeii  ccăărrţţii  ffuunnddaa--
mmeennttaallee  ppeennttrruu  pprraaccttiiccaa  șșii  tteeoorriiaa  tteeaattrraallăă””,,  eerraa  oobblliiggaattoorriiuu  ssăă

iiaassăă  bbiinnee  șșii  rrăăssppuunnddeerreeaa  eerraa  mmaaii  mmaarree,,  ddaarr  șșttiiaamm  ccăă  ttrreebbuuiiee  ssăă
dduucc  llaa  ccaappăătt  ccee--aamm  îînncceeppuutt..  AAșșaa  mmii--aa  ssppuuss  mmiiee  mmaammaa  ddee  ccâânndd  ddee
eerraamm  ccooppiill  șșii  nn--aamm  uuiittaatt  nniicciiooddaattăă......

Lumea teatrală naţională a primit cu braţele deschise
acel prim volum și nici nu l-am mai văzut de ceva vreme prin li-
brării... sau mi-a scăpat mie...

AAșșaa  eessttee..  AA  ffoosstt  uunn  ssuucccceess,,  ttrreebbuuiiee  ssăă  rreeccuunnoosscc..  PPrriimmaa
eeddiiţţiiee  eessttee  eeppuuiizzaattăă..  

Bun, până la ediţia următoare propun să trecem la atât
de îndrăgitul, jucatul, citatul și tradusul dramaturg Anton Pav-
lovici Cehov. Ţi s-au jucat din traduceri, pe scenă la Târgu Mureș,
Timișoara, Iași și București, Pescărușul și Livada de vișini la Tea-
trul Naţional Radiofonic... regizorul Gavriil Pinte mi-a lăudat
foarte tare traducerea...

GGaavvrriiiill  PPiinnttee  aa  ggăăssiitt  PPeessccăărruușșuull îînnttrr--oo  lliibbrrăărriiee  ddiinn  SSiibbiiuu,,  îînn
eeddiiţţiiaa  ddeesspprree  vvoorrbbeeaamm  mmaaii  ddeevvrreemmee..  AA  cciittiitt  șșii  îînnttrr--oo  zzii  mm--aa  ssuunnaatt
șșii  mmii--aa  ssppuuss  ccaamm  aașșaa::  „„PPooaattee  ccăă  ttee  jjiiggnneesscc,,  ppooaattee  ccăă  îînnttrreebbaarreeaa
ee  nneeppoottrriivviittăă,,  ddaarr  ttrreebbuuiiee  ssăă  ttee  îînnttrreebb..  EE  oo  ccooiinncciiddeennţţăă  ssaauu  ttuu  eeșșttii
RRaalluuccaa  RRăădduulleessccuu,, ttrraadduuccăăttooaarreeaa  ccăărrţţiiii  ppee  ccaarree  oo  cciitteesscc  eeuu
aaccuumm??””  II--aamm  ssppuuss  ccăă  nnuu  eerraa  oo  ccooiinncciiddeennţţăă..  MMii--aa  ssppuuss  șșii  mmiiee  ccăă  ii--
aa  ppllăăccuutt  ttrraadduucceerreeaa  șșii  ccăă  ddee  mmuullttăă  vvrreemmee  îîșșii  ddoorreeaa  ssăă  mmoonntteezzee
llaa  rraaddiioo  iinntteeggrraallaa  CCeehhoovv..  ÎÎnn  ffoonnootteeccaa  rraaddiioouulluuii  eexxiissttăă  îînnrreeggiissttrrăărrii
vveecchhii,,  ddaarr  lliippsseesscc  sscceennee  îînnttrreeggii..  ÎÎmmii  aadduucc  aammiinnttee  ccăă  ppeennttrruu  oo
eemmiissiiuunnee  ddeesspprree  MMoossccoovvaa  îîmmii  ttrreebbuuiiaa  oo  îînnrreeggiissttrraarree  ccuu  rreepplliiccaa
cceelleebbrrăă  ddiinn  TTrreeii  ssuurroorrii::  „„......llaa  MMoossccoovvaa,,  llaa  MMoossccoovvaa......””..  AAmm  ccăăuuttaatt--
oo  îînn  cceellee  ttrreeii  oorree  ddee  aallee  ssppeeccttaaccoolluulluuii  șșii  nnuu  eerraa  ddeelloocc..  ÎÎnn  ccoonncclluu--
zziiee,,  GGaavvrriiiill  ss--aa  aappuuccaatt  ddee  lluuccrruu  șșii  aa  mmoonnttaatt  PPeessccăărruușșuull,,  ccaarree  aa  aavvuutt
pprreemmiieerraa  cchhiiaarr  ddee  zziiuuaa  mmoonnddiiaallăă  aa  tteeaattrruulluuii,,  aaccuumm  ddooii  aannii,,  dduuppăă
ccaarree  aamm  hhoottăărrââtt  ssăă  llee  oorrggaanniizzăămm  îînn  oorrddiinnee  ccrroonnoollooggiiccăă,,  aașșaaddaarr
uurrmmaa  ssăă  ttrraadduucc  UUnncchhiiuull  VVaanniiaa,,  nnuummaaii  ccăă  îînnttrree  ttiimmpp  mmii  ss--aa  pprroo--
ppuuss  ssăă  ttrraadduucc  LLiivvaaddaa  ddee  vviișșiinnii ppeennttrruu  uunn  tteeaattrruu  ddiinn  BBuuccuurreeșșttii..
AAșșaa ccăă  aa  ddoouuaa  aa  ffoosstt  ddee  ffaapptt......  uullttiimmaa  ppiieessăă  ssccrriissăă  ddee  CCeehhoovv..  AAmm
aavvuutt  pprreemmiieerraa  cchhiiaarr  îînn  22001166..  ÎÎnnttrree  ttiimmpp  aauu  aaffllaatt  cceeii  ddee  llaa  TTeeaattrruull
UUNNTTEEAATTRRUU  șșii  aauu  ffoolloossiitt  șșii  eeii  aacceeeeaașșii  ttrraadduucceerree  ppeennttrruu  ssppeeccttaaccoo--
lluull  LLiivvaaddaa  ddee  vviișșiinnii rreeggiizzaatt  ddee  AAnnddrreeeeaa  șșii  AAnnddrreeii  GGrroossuu,,  iiaarr  cceeii
ccaarree  mmii--aauu  ccoommaannddaatt  pprraaccttiicc  ttrraadduucceerreeaa,,  nn--aauu  aavvuutt  pprreeaa  mmuulltt
nnoorroocc  șșii  îînnccăă  nnuu  aa  iieeșșiitt  ssppeeccttaaccoolluull,,  ddaarr  ssppeerrăămm  ccaa  llaa  ffiinnaalluull  aacceess--
ttuuii  aann  ssăă  ffiiee  șșii  pprreemmiieerraa  mmuulltt  aașștteeppttaattăă!!  AAppooii,,  ddrraammaattuurrgguull  AAlliinnaa
NNeelleeggaa,,  ddiirreeccttoorruull  aarrttiissttiicc  aall  CCoommppaanniieeii  LLiivviiuu  RReebbrreeaannuu  aa  TTeeaa--
ttrruulluuii  NNaaţţiioonnaall  ddiinn  TTâârrgguu  MMuurreeșș,,  uunnddee  eexxiissttaa  uunn  pprrooiieecctt  ppeennttrruu
aa  ssee  mmoonnttaa TTrreeii  SSuurroorrii,,  mm--aa  iinnvviittaatt  ssăă  ffaacc  eeuu  ttrraadduucceerreeaa,,  aașșaa  ccăă  ll--
aamm  aammâânnaatt  iiaarrăășșii  ppee  UUnncchhiiuull  VVaanniiaa..  AAmm  ttrraadduuss  TTrreeii  ssuurroorrii,,  aa  ffoosstt
pprreemmiieerraa  îînn  iiaarrnnaa  ttrreeccuuttăă  șșii  ssppeeccttaaccoolluull  ssee  ssppuunnee  ccăă  aarree  ssuucccceess..
LLaa  ttooaammnnăă  vvaa  mmaaii  ffii  oo  pprreemmiieerrăă  ccuu  TTrreeii  ssuurroorrii llaa  TTeeaattrruull  TToonnyy  BBuu--
llaannddrraa ddiinn  TTâârrggoovviișșttee,,  sseemmnnaattăă  ddee  uunn  rreeggiizzoorr  ddiinn  MMaacceeddoonniiaa,,
AAlleekkssaannddaarr  IIvvaannoovvsskkii..  SSppeeccttaaccoolluull  vvaa  ddeesscchhiiddee  ssttaaggiiuunneeaa..  DDee
aasseemmeenneeaa,,  GGaavvrriiiill  PPiinnttee  vvaa  mmoonnttaa  ppiieessaa  llaa  TTeeaattrruull  NNaaţţiioonnaall  RRaa--
ddiiooffoonniicc..  ȘȘii  îînn  ssffâârrșșiitt,, ssppeerr  ssăă  îîii  vviinnăă  șșii  rrâânndduull  ppiieesseeii UUnncchhiiuull
VVaanniiaa,,  mmaaii  ccuu  sseeaammccăă  ccăă  aavveemm  șșii  uunn  pprrooiieecctt  ssăă  ffaacceemm  oo  ccaarrttee--
ssuurrpprriizzăă  ccuu  ppiieesseellee  lluuii  CCeehhoovv..  SSppeerrăămm  ccaa  îînn  vvaarraa  aannuulluuii  22001177  ssăă
aappaarrăă.. TToott  llaa  eeddiittuurraa  NNeemmiirraa,,  ffiirreeșșttee..  

După tot ce mi-ai destăinuit am o curiozitate: cum te
simţi când vezi că traducerile tale prind viaţă pe scenă sau la
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radio? Personal am trăit această experienţă și emoţie ca autor...
dar cum poate fi ca traducător, mai ales că autorul, Cehov, nu
mai e printre noi, e puţin decedat și mă gândesc că se răsfrânge
cumva asupra ta o parte din lumina dedicată lui... cum te simţi,
cum vezi lucrurile când păţești asta? Nu cred că-i simplu...

NNuu  ee  ssiimmpplluu..  PPrriimmaa  eexxppeerriieennţţăă  aa  ffoosstt  ccuu  PPeessccăărruușșuull mmoonn--
ttaatt  ddee  YYuurrii  KKoorrddoonnsskkii  llaa  TTeeaattrruull  GGeerrmmaann  ddee  SSttaatt  ddiinn  TTiimmiișșooaarraa..
AAccoolloo  ttrraadduucceerreeaa  mmeeaa  aa  ffoosstt  ffoolloossiittăă  ssttrriicctt  ppeennttrruu  ssuupprraattiittrraarree..
DDee  vvrreeoo  ddoouuăă  oorrii,,  mmaaii  cc--aamm  ssăărriitt  ddee  ppee  ssccaauunn  ssăă  mmăă  dduucc  llaa  YYuurrii,,
ssăă--ii  ssppuunn  ccăă  cceevvaa  nnuu  ee  îînn  rreegguullăă  șșii  ccăă  ttrreebbuuiiee  ssăă  ffaacceemm  mmooddiiffiiccăărrii
llaa  ttrraadduucceerree..  EEii  lluuccrraasseerrăă  ppee  ttrraadduucceerreeaa  ggeerrmmaannăă  șșii  uunneeoorrii  ssuu--
pprraappuunneerreeaa  nnuu  eerraa  ppeerrffeeccttăă..  NNuu  ee  cceevvaa  iieeșșiitt  ddiinn  ccoommuunn,,  ddaarr  ccrreedd
ccăă  ssuunntt  eeuu  uușșoorr......  ppeerrffeeccţţiioonniissttăă!! VVăă  ddaauu  șșii  uunn  eexxeemmpplluu::  eessttee  oo  rree--
pplliiccăă  aa  MMaașșeeii,,  ddaaccăă  nnuu  mmăă--nnșșeell,,  ccaarree  zziiccee  ccăă  îîșșii  ttâârrăășșttee  vviiaaţţaa  dduuppăă
eeaa  ccaa  ppee  oo  ttrreennăă  ssaauu  ccaa  ppee  oo  ccooaaddăă..  ÎÎnn  lliimmbbaa  rruussăă  eexxiissttăă  uunn  ssiinn--
gguurr  ccuuvvâânntt  ppeennttrruu  aassttaa,,  aașșaa  ccăă  ppooţţii  ssăă--ii  zziiccii  șșii  ccooaaddăă șșii  ttrreennăă..  EEuu
aamm  ooppttaatt  ppeennttrruu  ccooaaddăă..  YYuurrii  KKoorrddoonnddkkii  aa  ppuuss  îînn  ssppeeccttaaccooll  oo
ttrreennăă..  ÎÎnn  ttrraadduucceerreeaa  îînn  lliimmbbaa  rrăămmâânnăă  aa  rrăămmaass  ccooaaddăă..  AA  ffoosstt  uunn
mmoommeenntt  ffooaarrttee  ssttrraanniiuu  ppeennttrruu  mmiinnee..  ÎÎmmii  eerraa  șșii  cciiuuddăă,,  mmăă  îînnttrree--
bbaamm  ddaaccăă  aamm  ggrreeșșiitt......  AAttuunnccii  aamm  ccoonnșșttiieennttiizzaatt  mmaaii  ttaarree  ccaa  oorrii--
ccâânndd  ccââttăă  rreessppoonnssaabbiilliittaattee  iimmpplliiccăă  ttrraadduucceerreeaa......  EE  uușșoorr  iirreeaall
ccâânndd  îîţţii  rreeccuunnooșșttii  ccuuvviinntteellee  șșii  ppaarrccăă  nnuu  mmaaii  ssuunntt  aallee  ttaallee,,  ppaarrccăă
ţţii  llee--aa  ffuurraatt  cciinneevvaa..  AAșșaa  aa  ffoosstt  șșii  llaa  LLiivvaaddaa  ddee  vviișșiinnii ddee  llaa  TTâârrgguu
MMuurreeșș..  EE  uunn  sseennttiimmeenntt  ppee  ccaarree  nnuu--ll  ppoott  ddeeffiinnii..  ÎÎmmii  vviinnee  ssăă  ssaarr  ddee
ppee  ssccaauunn  șșii  ssăă  mmăă  dduucc  ssăă  llee  ssppuunn  ccăă  eeuu  aallttffeell  aamm  ggâânnddiitt  oo  rreepplliiccăă
ssaauu  aallttaa,,  ccăă  ssuunnaa  ccuu  ttoottuull  aallttffeell  îînn  ccaappuull  mmeeuu  aattuunnccii  ccâânndd  aamm  ttrraa--
dduuss,,  ffiiiinnddccăă  aamm  nnoorrooccuull  uunneeii  uurreecchhii  ffoorrmmaattee  îînn  aanniiii  mmeeii  ddee  eexx--
ppeerriieennţţăă  llaa  rraaddiioo  șșii  ccâânndd  ttrraadduucc  aauudd,,  aauudd  tteexxtteellee,,  nnuu  llee  vvăădd,,
nnuu--mmii  iimmaaggiinneezz  ccuumm  aarr  ppuutteeaa  aarrăăttaa  mmoonnttaattee  ppee  sscceennăă,,  ddooaarr  llee
aauudd..  ȘȘii  ee  ccaamm  bbiizzaarr  ccâânndd,,  îînnttrr--uunn  ssppeeccttaaccooll  ddeejjaa  ffiinnaalliizzaatt,, aauudd  ccăă
aacccceennttuull  îînn  ffrraazzăă  ee  ppuuss  aallttuunnddeevvaa,,  uunneeoorrii  cchhiiaarr  șșii  ttooppiiccaa  ee  aallttaa..
SSiigguurr  ccăă  ee  ddee  îînnţţeelleess,,  ccăă  ee  nnoorrmmaall  ccaa  aaccttoorriiii  ssăă  îîșșii  aașșeezzee  ccuuvviinn--
tteellee  îînn  pprroopprriiaa  mmiinnttee  șșii--nn  pprroopprriiaa  gguurrăă,, dduuppăă  ccuumm  llee  ee  mmaaii  llaa  îînn--
ddeemmâânnăă..  ȘȘii--aattuunnccii  nnuu  ee  ttooccmmaaii  ccoonnffoorrttaabbiill,,  ddaarr  nniiccii  nneeppllăăccuutt
nn--aașș  zziiccee  ccăă  ee..  DDuuppăă  ccee  vvăădd  ppee  sscceennăă  uunn  ssppeeccttaaccooll  mmăă  ttoott  ggâânn--
ddeesscc  ccââttee  mmooddiiffiiccăărrii  aașș  ffaaccee  ppee  aacceell  tteexxtt,,  ddaaccăă  aașș  mmaaii  ppuutteeaa..  AAssttaa
eessttee  îînnccăă  uunnaa  ddiinnttrree  dduurreerriillee  mmeellee,, ccăă  nnuu  pprreeaa  ssee  oobbiișșnnuuiieeșșttee  îînn
RRoommâânniiaa  ccaa  llaa  lluuccrruu,,  llaa  rreeppeettiiţţiiii,,  ssăă  vviinnăă  șșii  ttrraadduuccăăttoorruull..  EE  ffiirreesscc
ccaa  ffiieeccaarree  ssppeeccttaaccooll  ssăă  aaiibbăă  pprroopprriiaa  vveerrssiiuunnee  sscceenniiccăă..  TTrraadduuccee--
rreeaa  mmeeaa  ee  uunnaa  lliitteerraarrăă,,  eeuu  ttrraadduucc  îînn  ffaaţţaa  ccoommppuutteerruulluuii..  ȘȘii  ccâânndd
ttrraadduucc  ssuunntt  ddooaarr  eeuu  ccuu......  mmiinnee  șșii  ccuu  CCeehhoovv,,  ddee  eexxeemmpplluu!! DDaarr  ppaa--
rriiuull  cceell  mmaarree  eessttee  ssăă  ttrraadduucc  îînn  aașșaa  ffeell  îînnccââtt  ooaammeenniiii  ssăă  îînnţţeelleeaaggăă
ddeesspprree  ccee  eessttee  vvoorrbbaa,,  ssăă  ccuurrggăă  ffiirreesscc  lleeccttuurraa......  șșii  îînn  aacceellaașșii  ttiimmpp
ssăă  nnuu  uuiittee  ccăă  nniiccii  CCeehhoovv,,  nniiccii  SSttaanniissllaavvsskkii  nnuu  aauu  ssccrriiss  llaa  ccoommppuu--
tteerr..

Întâmplări hazlii, situaţii memorabile ţi-au ieșit în cale în
tot timpul ăsta?

ȘȘttiiuu  șșii  eeuu??  MMii  ss--aauu  îînnttââmmppllaatt  ddiivveerrssee,,  ddaarr  aamm  oo  ffooaarrttee
mmaarree  ccaappaacciittaattee  ddee  aa  uuiittaa...... ÎÎnnttrr--uunn  aann  eerraamm  llaa  MMoossccoovvaa  șșii  îîmm--
ppiinnssăă  ddee  llaa  ssppaattee  ddee  GGeeoorrggee  BBaannuu  șșii  ddee  pprriieetteenniiii  mmeeii  rruușșii  mm--aamm
dduuss  llaa  CCaassaa  MMeemmoorriiaallăă  SSttaanniissllaavvsskkii,,  ssăă  llee  ooffeerr  pprriimmuull  vvoolluumm  ddiinn
MMuunnccaa  aaccttoorruulluuii......  EErraa  aapprriilliiee,,  ddaaccăă  pprriivveeaaii  ppee  ffeerreeaassttrrăă,,  ppăărreeaa  ccăă
nniinnggee  ccaa--nn  ppoovveeșșttii,,  ddaarr  aaffaarrăă  eerraa  aapprrooaappee  vviissccooll..  AAvveeaamm  sseennttii--
mmeennttuull  ccăă  vviinnee  CCrrăăcciiuunnuull,,  nnuu  PPaașștteellee..  AAmm  aajjuunnss  îînnttrr--uunn  ffiinnaall  llaa
mmuuzzeeuu,,  aamm  iinnttrraatt  aașșaa  ccuumm  eerraamm,,  pplliinnăă  ddee  zzăăppaaddăă  șșii  îînnffăășșuurraattăă
îînnttrr--uunn  șșaall  ffooaarrttee  mmaarree,,  îînnttrr--uunn  aannttrreeuu  bbiinnee  îînnccăăllzziitt,,  ccuu  oo  ggaarrddee--

rroobbăă  ffooaarrttee  lluummiinnooaassăă,,  uunnddee  eerraa  uunn  ddoommnn  ccăărruuiiaa  îîii  ddaauu  bbuunnăă
zziiuuaa,,  iiaarr  eell  îîmmii  rrăăssppuunnddee  sseecc:: „„BBuunnăă  zziiuuaa -- 220000  ddee  rruubbllee””..  ÎÎii  eexxpplliicc
ccăă  nnuu  vvrreeaauu  nneeaappăărraatt  ssăă  vviizziitteezz  mmuuzzeeuull  șșii  ccăă  aamm  oo  îînnttrreebbaarree,,  iiaarr
rreepplliiccaa  aa  vveenniitt  pprroommpptt::  „„440000  ddee  rruubbllee””..  IInnssiisstt  ccăă  vvrreeaauu  ssăă  vvoorrbbeesscc
ccuu  cciinneevvaa  ddiinn  ccoonndduucceerreeaa  mmuuzzeeuulluuii,, ccăă  aamm  vveenniitt  ssăă  llee  ooffeerr  oo
ccaarrttee,,  ddaarr  ccuu  ggrreeuu  ll--aamm  ccoonnvviinnss  ssăă  ddeeaa  uunn  tteelleeffoonn  ssăă  cchheemmee  ppee
cciinneevvaa..  CCââtt  aamm  aașștteeppttaatt,, ll--aamm  îînnttrreebbaatt  ddee  ccee  mmii--aa  ssppuuss  îînnttââii  „„220000
ddee  rruubbllee””  șșii  ppee  uurrmmăă  „„440000  ddee  rruubbllee””......  șșii  mm--aa  llăămmuurriitt  ccăă  ttaarriiffuull
ppeennttrruu  rruușșii  ee  ddee  220000  ddee  rruubbllee,,  iiaarr  ppeennttrruu  ssttrrăăiinnii  ee  ddee  440000  ddee
rruubbllee,,  ddaarr  ccăă  șșii--aa  ddaatt  sseeaammaa  mmaaii  ttâârrzziiuu  ccăă  nnuu  ssuunntt  rruussooaaiiccăă..  ÎÎnn
cceellee  ddiinn  uurrmmăă  aa  vveenniitt  cciinneevvaa  ddiinn  ccoonndduucceerreeaa  mmuuzzeeuulluuii,,  llee--aamm
ooffeerriitt  ccaarrtteeaa  șșii  aauu  ffoosstt  aabbssoolluutt  iimmpprreessiioonnaaţţii  ccăă  cciinneevvaa  îînn  zziilleellee
nnooaassttrree  nnuu  nnuummaaii  ccăă  ttrraadduuccee  SSttaanniissllaavvsskkii,,  ddaarr  îîll  șșii  ppuubblliiccăă  îînnttrr--
oo  eeddiiţţiiee  aașșaa  ddee  ffrruummooaassăă..  AAuu  ffoosstt  îînnccâânnttaaţţii,,  mm--aauu  iinnvviittaatt  ssăă  vviizzii--
tteezz  mmuuzzeeuull,,  mm--aauu  llăăssaatt  ssăă  ffaacc  ccââttee  ffoottooggrraaffiiii  aamm  vvrruutt  eeuu,,  mmii--aauu
ssppuuss  oo  mmuullţţiimmee  ddee  ppoovveeșșttii  ddeesspprree  vviiaaţţaa  lluuii  SSttaanniissllaavvsskkii  șșii  ddeesspprree
ffaammiilliiaa  lluuii  șșii  llaa  ffiinnaall  mmii--aauu  ssppuuss  ccăă  llee--aamm  ffăăccuutt  aașșaa  oo  ssuurrpprriizzăă  șșii
oo  bbuuccuurriiee,,  îînnccââtt  ttrreebbuuiiee  ssăă  îîmmii  ooffeerree  șșii  eeii  cceevvaa..  EEuu  iinnssiissttaamm  ccăă
nnuu--ii  nneevvooiiee,,  eeii  iinnssiissttaauu  ccăă  ee  mmuussaaii..  ȘȘttiiaamm  ccăă  ii--aașș  ffii  jjiiggnniitt  ddaaccăă  rree--
ffuuzzaamm......  aașșaa  ccăă  mm--aamm  ttrreezziitt  îînn  ffaaţţaa  uunnuuii  ppaacchheett  uurriiaașș  ccuu  ccăărrţţii..
EErraauu  ppaattrruu  vvoolluummee  îînn  ccaarree  uunn  oomm  ffooaarrttee  aapplliiccaatt  aa  îînnsseemmnnaatt  ttoott
ccee  aa  ggăăssiitt  ddeesspprree  vviiaaţţaa  șșii  aaccttiivviittaatteeaa  lluuii  SSttaanniissllaavvsskkii..  PPeessttee  oo  mmiiee
ddee  ppaaggiinnii  îînn  ccaarree  ee  ssccrriissăă  vviiaaţţaa  lluuii  SSttaanniissllaavvsskkii  ppee  zziillee  șșii  ppee  oorree..
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AAbbssoolluutt  iimmpprreessiioonnaanntt..  MMii--aauu  ttrreebbuuiitt  ddooii  aannii  ssăă  aadduucc  ccăărrţţiillee  ddee
llaa  MMoossccoovvaa,,  ppeennttrruu  ccăă  eerraauu  șșii  ffooaarrttee  ggrreellee..  AAccuumm  llee  aamm  aaccaassăă  șșii
ddiinn  ccâânndd  îînn  ccâânndd,, șștteerrggâânndd  pprraaffuull,, llee  mmaaii  șșii    rrăăssffooiieesscc  șșii  ccrreedd  ccăă
vvaa  rrăămmâânnee  oo  aammiinnttiirree  ppllăăccuuttăă  șșii  oo  bbuuccuurriiee  ppeennttrruu  ttooaattăă  vviiaaţţaa..
OOaarree  ssăă  mmaaii  ssppuunn  ccăă  cceeii  ddee  llaa  NNeemmiirraa  îîșșii  ddoorreesscc  aaccuumm  șșii  VViiaaţţaa
mmeeaa  îînn  aarrttăă,,  oo  nnoouuăă  ttrraadduucceerree  aa  aacceesstteeii  ccăărrţţii,,  aaddiiccăă??!!  IIaattăă  ccăă  ssppuunn
șșii  aassttaa!!  ȘȘii--aappooii  aa  mmaaii  ffoosstt  șșii  pprreemmiiuull  UUNNIITTEERR,,  ddee  ccaarree  ppoommeenneeaamm
mmaaii  ddeevvrreemmee......  AAllttăă  ppoovveessttee......  VVeezzii??  EE  rriissccaanntt  ssăă  mmăă  pprroovvooccii  llaa
ppoovveeșșttii,,  ee  ggrreeuu  ssăă  mmăă  mmaaii  oopprreeșșttii..

Ai produs o surpriză foarte faină traducând cartea jur-
nal a regizorului de film Andrei Tarkovski. Pe mine m-a prins.
Când am văzut cartea am stat așa o ţâră pe gânduri, cum se zice
prin Ardeal. Cum ai ajuns la ea?

MMeerriittuull  eessttee  aall  lluuii  VVaalleennttiinn  NNiiccoollaauu..  AA  ffoosstt  uunn  vviiss  ddee--aall  lluuii..
DDee  ffaapptt,,  vvooiiaa  ffooaarrttee  ttaarree  ssăă  ppuubblliiccee  îînn  lliimmbbaa  rroommâânnăă  jjuurrnnaalluull  lluuii
TTaarrkkoovvsskkii,,  MMaarrttiirroolloogg,,  oo  ccaarrttee  ddee  vvrreeoo  660000--770000  ddee  ppaaggiinnii..  NNiiccii  îînn
RRuussiiaa  nnuu  ss--aauu  ggăăssiitt  ffoonndduurrii  ppeennttrruu  ppuubblliiccaarree..  EExxiissttăă  vvaarriiaannttaa
eelleeccttrroonniiccăă,,  eexxiissttăă  șșii  oo  ttrraadduucceerree  îînn  lliimmbbaa  ffrraanncceezzăă..  CCrreedd  ccăă  ssiinn--
gguurraa  vvaarriiaannttăă  iinntteeggrraallăă  aa  tteexxttuulluuii  eessttee  ppuubblliiccaattăă  îînn  lliimmbbaa  ppoolloonnăă..
LLaa  mmiijjlloocc,,  ssee  ppaarree  ccăă  aarr  ffii oo  cchheessttiiuunnee  lleeggaattăă  ddee  ddrreeppttuurriillee  ddee
aauuttoorr..  PPeennttrruu  RRoommâânniiaa  aauu  ffoosstt  pprriimmiittee  ddrreeppttuurriillee  ddee  aauuttoorr  ppeenn--
ttrruu  vvaarriiaannttaa  SSccuullppttâânndd  îînn  ttiimmpp,,  ccaarree  eessttee  uunn  jjuurrnnaall  ddee  ccrreeaaţţiiee  aall
lluuii  TTaarrkkoovvsskkii..  AA  ffoosstt  ttoott  oo  ccoommaannddăă..  DDaarr  mmaaii  ddeeggrraabbăă  ccrreedd  ccăă  aa
ffoosstt  uunn  sseemmnn..  ÎÎșșii  ddoorreeaa  ffooaarrttee  mmuulltt  ccaarrtteeaa..  ÎÎnnttrreebbaa  ppee  ttooaattăă
lluummeeaa  ccâânndd  oo  ssăă  ffiiee  ggaattaa,,  ppee  mmiinnee  mmaaii  ccăă  nnuu  îînnddrrăăzznneeaa  ssăă  mmăă  îînn--
ttrreebbee,,  ccăă  nniiccii  nnuu  ffiinnaalliizzaasseemm  vvoolluummuull  ddooii  ddiinn  SSttaanniissllaavvsskkii  șșii  eell
vvooiiaa  TTaarrkkoovvsskkii..  LLaa  ccââtteevvaa  ssăăppttăămmâânnii  dduuppăă  ccee  aamm  îînncceeppuutt  ssăă  ttrraa--
dduucc,,  aa  mmuurriitt  VVaalleennttiinn  NNiiccoollaauu..  ȘȘooccuull  aa  ffoosstt  mmaarree..  JJuummăăttaattee  ddee
aann  nnuu  mm--aamm  ppuuttuutt  aapprrooppiiaa  ddee  nniicciiuunn  ffiișșiieerr  ddiinn  ccoommppuutteerr  ppee  ccaarree
ssccrriiaa TTaarrkkoovvsskkii.. CCuu  ggrreeuu  aamm  lluuccrraatt  llaa  ttrraadduucceerreeaa  aassttaa  șșii  ccuu  uunn
mmaarree  ggooll  îînn  ssttoommaacc,, ggâânnddiinndduu--mmăă  ccââtt  ddee  ttaarree  șșii--aa  ddoorriitt  VVaalleennttiinn
ccaarrtteeaa șșii  ccuumm  nn--oo  ss--oo  vvaaddăă  nniicciiooddaattăă..

Ai întâlnit provocări noi la Tarkovski?

AAuu  ffoosstt  mmuulltt  mmaaii  ppuuţţiinnee  dduubbiiii  ddeeccââtt  llaa  CCeehhoovv  șșii  SSttaannii--
ssllaavvsskkii,,  ddaarr  aaiiccii  lluuppttaa  aa  ffoosstt  ccaa  ttrraadduucceerreeaa  ssăă  ppooaattăă  ffii  cciittiittăă  ccuurr--
ssiivv..  SSăă  ffiiee  oo  lleeccttuurrăă  ppllăăccuuttăă..  TTaarrkkoovvsskkii  ssccrriiaa  ffooaarrttee...... oorraall..  MMiiee  mmii
ssee  ppăărreeaa  pprreeaa  oorraall..  AAmm  îînncceerrccaatt  ssăă--ii  ppăăssttrreezz  oorraalliittaatteeaa,,  îînnssăă  îînn
aașșaa  ffeell  îînnccââtt  ssăă nnuu  ddeerraannjjeezzee  llaa  lleeccttuurrăă..

Reacţii?

RReeaaccţţiiiillee  ssuunntt  ffooaarrttee  bbuunnee..  AAmm  pprriimmiitt  tteelleeffooaannee  șșii  mmee--
ssaajjee,, iinncclluussiivv  ddee llaa  rroommâânnii  ccaarree  ttrrăăiieesscc  îînn  ssttrrăăiinnăăttaattee..  MMuullţţii mmii--
aauu  ssppuuss  ccăă  aauu  pprriimmiitt  ccaarrtteeaa  ccaaddoouu  ddee  CCrrăăcciiuunn......  

Filmele lui Andrei Tarkovski m-au fermecat. Îmi amintesc
că în prima mea studenţie, ieșeană și politehnică, am fost păr-
taș la premiera românească locală a filmului Călăuza. Prin 1984-
1985, la Cinematograful Tineretului. Nu știu ce mai e acum acolo.
Egal. Aglomeraţie, bilete vândute la suprapreţ. Am intrat. Multă
lume stătea lumea în picioare. După vreo douăzeci de minute
nu știu dacă mai eram vreo zece oameni în sală. Se așteptau
probabil la un film cu indieni ţi cowboy... sau.. habar n-am... 
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SSiinngguurruull  mmeeuu  rreeppeerr  lleeggaatt  ddee  TTaarrkkoovvsskkii,, îînnaaiinnttee  ssăă  ttrraadduucc
ccaarrtteeaa,, eerraa  llaa  RRuubblliioovv..  AAmm  vvăăzzuutt  ffiillmmuull îînn  ffaaccuullttaattee,,  llaa  ffiieeccaarree  îînn--
cceeppuutt  ddee  sseemmeessttrruu,,  șșii  llaa  BBuuccuurreeșșttii  șșii  llaa  MMoosskkoovvaa,,  ccrreedd  ccăă  eerraa  uunn
ssooii  ddee  ttrraaddiiţţiiee,,  aașșaa  ccăă  ll--aamm  vvăăzzuutt  iiaarr  șșii  iiaarr,,  ppâânnăă  rrăăbbddaarreeaa  mmeeaa
ccaamm  aajjuunnsseessee  llaa  ccaappăătt..  ÎÎmmii  aadduucc  aammiinnttee  ccăă,,  dduuppăă  nniișșttee  aannii,,  ll--aamm
vvăăzzuutt  îînn  pprrooggrraammuull  TTVVRR  șșii  mm--aamm  uuiittaatt  llaa  ttoott  ffiillmmuull,,  nniiccii  eeuu  nnuu  șșttiiuu
ddee  ccee,,  pprroobbaabbiill  ddiinn  nnoossttaallggiiaa  ssttuuddeennţţiieeii..  NNiiccii  aaccuumm  nnuu  șșttiiuu  ddee  ccee
pprrooffeessoorriiii  nnooșșttrrii  nnii--ll  ttoott  aarrăăttaauu..  DDee  ccee  nnuu  nnee  aarrăăttaauu  șșii  aallttee  ffiillmmee??
MMăă  ggâânnddeesscc  ccăă  aattuunnccii  nniiccii  nn--aamm  îînnţţeelleess  pprreeaa  mmuullttee  ddiinn  ffiillmm..  NNuu
șșttiiuu..  CCrreedd  ccăă  ddeecclliiccuull  lleeggaatt  ddee  TTaarrkkoovvsskkii  ss--aa  pprroodduuss  dduuppăă  ccee  aamm
vvăăzzuutt  CCooppiillăărriiaa  lluuii  IIvvaann..  MMii--aamm  ccuummppăărraatt  ddee  llaa  MMoossccoovvaa,,  ppee  llaa  îînn--
cceeppuuttuull  aanniilloorr 22000000,,  uunn  ddvvdd  iinnssccrriippţţiioonnaatt  ffaaţţăă--vveerrssoo,, ccuu  ttooaattee  ffiill--
mmeellee  lluuii  TTaarrkkoovvsskkii......  

Ascultând destul de des la radio emisiunea Scena și ecra-
nul am constatat că umbli prin lume destul de mult. Uneori mi
te imaginez un fel de titirez, derviș rotitor sau un abil Puck mo-
dern... și-mi zic că trebuie să existe locuri de pe lumea asta unde
să nu fi ajuns. Ești prezentă la multe festivaluri de teatru din
lume... seamănă între ele?

SSuunntt  mmuullttee  llooccuurrii  uunnddee  nn--aamm  aajjuunnss  îînnccăă,,  cchhiiaarr  oo  mmuullţţiimmee,,
ddaarr  nnuu--ii  ttiimmppuull  ppiieerrdduutt......  CCââtt  ddeesspprree  aasseemmăănnăărriillee  ddiinnttrree  ffeessttii--
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vvaalluurrii  rrăăssppuunnssuull  eessttee::  ddaa  șșii  nnuu..  FFiieeccaarree  aarree  ssppeecciiffiiccuull  lluuii..  ȘȘii  aaiiccii  ee
mmuulltt  ddee  ppoovveessttiitt!!

Unde te-ai simţit cel mai bine?

LLaa  MMoossccoovvaa,,  llaa  MMoossccoovvaa,,  llaa  MMoossccoovvaa!!!!!! MMeerrgg  ccaamm  oo  ddaattăă
ppee  aann,,  iiaarr  ddiinn 22001111,,  aamm  ttoott  ffoosstt  llaa  FFeessttiivvaalluull  MMaassccaa  ddee  AAuurr..  DDiinn
ppăăccaattee,,  ffeessttiivvaalluull  ss--aa  ddeeggrraaddaatt  uușșoorr  îînn  ttiimmpp,,  ddaarr  ssppeerr  ssăă  rreevviinnăă,,
ffiiiinnddccăă  llaa  pprriimmaa  eeddiiţţiiee  llaa  ccaarree  aamm  mmeerrss  eeuu  mmii  ss--aa  ppăărruutt  ttoottuull  ddee
nnoottaa  zzeeccee,,  ddee  ppiillddăă,, aattuunnccii  ll--aamm  vvăăzzuutt  ppeennttrruu  pprriimmaa  ddaattăă  ppee
sscceennăă  ppee  EEvvgghheennii  MMiirroonnoovv,,  îînn  CCaalliigguullaa îînn  rreeggiiaa  lluuii  EEiimmuunnttaass
NNeekkrrooššiiuuss.. DDuuppăă  ccaarree  ii--aamm  vvăăzzuutt  nnooiillee  ssppeeccttaaccoollee  îînn  ffiieeccaarree  aann......
AAnnuull  aacceessttaa  ll--aamm  îînnttââllnniitt  llaa  FFIITTSS  șșii  mmii--aa  ppoovveessttiitt  ccuumm  ss--aa  nnăăssccuutt
aacceell  ssppeeccttaaccooll..  CCiinnee  șșttiiee  ccee  ssuurrpprriizzee  ccee  nnee  mmaaii  rreezzeerrvvăă  MMaassccaa  ddee
AAuurr  îînn  vviiiittoorr??!!

Eu încă nu l-am văzut pe scenă pe Mironov, îl știu doar
din filme.

EE  uunn  aaccttoorr  ffaasscciinnaanntt  șșii  uunn  oomm  ffaabbuullooss,,  ee  uunn  aaccttoorr  ccaarree
ccrreedd  ccăă  ss--aa  nnăăssccuutt  ppee  sscceennăă  șșii  ppeennttrruu  sscceennăă..  AAmm  ddiissccuuttaatt  ddeesspprree
aassttaa  șșii  mmii--aa  ssppuuss  ccăă  nniiccii  eell,,  nniiccii  aallttcciinneevvaa  ddiinn  jjuurruull  nnoouu  nnuu  ss--aa
ggâânnddiitt  vvrreeooddaattăă  ccăă  aarr  ffii  ppuuttuutt  ddeevveennii  îînn  vviiaaţţăă  aallttcceevvaa  ddeeccââtt  aaccttoorr..
SSuurrpprriizzaa  eessttee  ccăă  aaccttoorruull  ee  dduubbllaatt  ddee  uunn  oomm  ddee  eexxcceeppţţiiee..  AAmm  ttoott
aașștteeppttaatt  îînn  aanniiii  ăășșttiiaa  mmoommeennttuull  ssăă  ffaacc  uunn  iinntteerrvviiuu  ccuu  eell,,  ddaarr
mmeerreeuu  aa  iinntteerrvveenniitt  cceevvaa  îînn  uullttiimmaa  cclliippăă,,  ddaarr  iiaattăă  ccăă  aaiiccii,,  llaa  SSiibbiiuu,,
aamm  rreeuușșiitt  șșii  ccrreedd  ccăă  aa  mmeerriittaatt  aașștteeppttaarreeaa..

Întâmpini greutăţi în încercarea de a lua interviuri unora
dintre marii și cunoscuţii oameni de teatru?

DDeeppiinnddee..  SSpprree  eexxeemmpplluu,, ccuu  rreeggiizzoorruull  TThhoommaass  OOsstteerrmmee--
iieerr  mmii  ssee  ppaarree  ccăă  nnuu  rreeuușșeesscc  ssăă  aajjuunngg  llaa  nniicciiuunn  ffeell  ddee  ccoommuunnii--
ccaarree..  AAmm  ffăăccuutt  ddoouuăă  iinntteerrvviiuurrii  ccuu  eell  șșii  mmii  ssee  ppaarree  ccăă  ee  oo  ssttâânnccăă,,
ccăă  ee  ddee  ppiiaattrrăă,,  ccăă  ee  rreeccee......  EEuu  îînnttrreebb,,  eell  rrăăssppuunnddee..  SSeecc,,  ccoorreecctt,,  nnee--
mmţţeeșșttee..  FFăărrăă  eemmppaattiiee,,  ffăărrăă  uummoorr......  ppooaattee  ddooaarr  uunn  ppiicc  ddee  iirroonniiee??
PPee  ddee  aallttăă  ppaarrttee,,  dduuppăă  ccee  ii--aamm  vvăăzzuutt  ssppeeccttaaccoolluull  DDoommnniișșooaarraa
IIuulliiaa,,  mmoonnttaatt  llaa  MMoossccoovvaa  șșii  îînn  ccaarree  jjooaaccăă  MMiirroonnoovv,,  nnuu  mmaaii  șșttiiuu  ccee
ssăă  mmaaii  ccrreedd!!  EE  aattââttaa  ccăălldduurrăă  uummaannăă  îînn  aacceell  ssppeeccttaaccooll......

Am fost la conferinţa de presă, am simţit și eu o răceală
a acestui regizor minunat, dar nu cred că e voită, ci mai degrabă
vine dintr-un perfecţionism dus la extrem al unui spirit care se
exteriorizează cu măsură.

SSee  îînnttââmmppllăă  ssăă  nnuu  ppooţţii  ccoommuunniiccaa,,  ssăă  nnuu--ţţii  ppllaaccăă  aannuummiiţţii
ooaammeennii..  PPooţţii  ssăă--ll  aaddmmiirrii  ffooaarrttee  ttaarree,,  pprrooffeessiioonnaall  vvoorrbbiinndd,,  ppee  rree--
ggiizzoorruull  XX,,  ddaarr  ccaa  oomm  ssăă  nnuu--ţţii  ssppuunnăă  nniimmiicc,,  șșii--aattuunnccii  rrăămmâânneemm  llaa
nniivveelluull  ddee  ddiiaalloogg  ssttrriicctt  pprrooffeessiioonnaall..  DDaarr  eeuu  aamm  aavvuutt  șșii  nnoorrooccuull
uunnoorr  îînnttââllnniirrii  aabbssoolluutt  ffaabbuullooaassee,,  ccuu  ccrreeaattoorrii  ccăărroorraa  nnuu  llee--aamm  aadd--
mmiirraatt  nneeaappăărraatt  ccrreeaaţţiiaa,,  ddaarr  ddiiaalloogguull  șșii  îînnttââllnniirreeaa  îînn  ssiinnee  aauu  îînn--
sseemmnnaatt  mmaaii  mmuulltt  cchhiiaarr  ddeeccââtt  ccee  aamm  vvăăzzuutt  ppee  sscceennăă..  SSuunntt  ccaazzuurrii
șșii  ccaazzuurrii..  PPee  uunniiii  îîii  aașștteeppţţii  cciinnccii  aannii  șșii  aaii  oo  rreevveellaaţţiiee,,  ccuu  aallţţiiii  iieessee
ddiinn  pprriimmaa  șșii  nn--aaii  nniicciiuunn  ffeell  ddee  mmuullţţuummiirree......  șșii  ggaattaa!!

Te-ai întrebat cum mi-a venit mie ideea să-ţi iau un in-
terviu?

NNuu..  MM--aamm  mmiirraatt  nnuummaaii..  DDaarr  eeuu  ssuunntt  îînnttrr--oo  ppeerrmmaanneennttăă
mmiirraarree,,  aașșaa  ccăă  aassttaa......  nnuu--ii  ddee  mmiirraarree!!

Mă anunţase Gavriil Pinte că urma să fie premiera cu
Pescărușul la radio și în aceeași zi am citit undeva că i-ai luat un
interviu lui Lev Dodin și mi-am adus aminte că am reușit și eu cu
câţiva ani în urmă să discut cu acest grozav regizor și profesor
rus de teatru despre spectacolul lui cu Unchiul Vania, care s-a
jucat și la Sibiu acum câţiva ani, prin 2007 parcă.

EEuu  nn--aașș  ffii  îînnddrrăăzznniitt  aattuunnccii.. AAmm  ffăăccuutt  iinntteerrvviiuull    îînn  22001144,,  ttoott
llaa  SSiibbiiuu,,  ccâânndd  aa  vveenniitt  llaa  ffeessttiivvaall  ccuu  uunn  aalltt  ssppeeccttaaccooll......  MMaaii  ccrreess--
ccuusseemm......

Eu am îndrăznit. În sala de protocol a teatrului, Lev Dodin
a răspuns întrebărilor mele. Interviul a apărut într-un fost ziar
sibian. Printre multe chestii teatrale l-am întrebat cum e cu spi-
ritul rus de care se tot face tapaj în lume. N-a stat pe gânduri, a
dat din mâini ca și cum ar fi alungat o insectă, a zâmbit hâtru și
mi-a zis că e o prostie inventată de occidentali. Tu ce părere ai
despre acest spirit rus?

PPâânnăă  ssăă  aajjuunngg  pprriimmaa  ddaattăă  llaa  MMoossccoovvaa  mmii  ssee  ppăărreeaa  oo  ggăă--
sseellnniiţţăă  ddiinn  ccăărrţţii,,  cceevvaa  ffooaarrttee  tteeoorreettiicc,,  aabbssoolluuttiizzaatt  ddee  eeuurrooppeennii......
AAjjuunnssăă  aaccoolloo  aamm  ssiimmţţiitt  cceevvaa,,  nn--aașș  ppuutteeaa  ssăă  ppuunn  îînn  ccuuvviinnttee  ccee
aannuummee......  ÎÎmmii  vviinnee  aaccuumm  îînn  mmiinnttee  oo  sscceennăă  aabbssoolluutt  ccoottiiddiiaannăă,,
vveecchhee,,  ddee  aaccuumm  aapprrooaappee  ddoouuăăzzeeccii  ddee  aannii..  EErraamm  îînnttrr--oo  eexxccuurrssiiee
îînn  ddoouuăă  oorraașșee  iissttoorriiccee  aallee  RRuussiieeii,,  VVllaaddiimmiirr  șșii  SSuuzzddaall..  EErraa uunn  ggrruupp
ddee  ssttuuddeennţţii  ddiinn  ttooaattăă  lluummeeaa  ccuu  pprrooffeessooaarraa ddee  cciivviilliizzaaţţiiee  rruussăă..
CCââţţiivvaa  ddiinnttrree  nnooii  aamm  aacccceeppttaatt  iinnvviittaaţţiiaa  llaa  cceeaaii  aa  IIrriinneeii  VViiccttoorroovvnnaa..
AAmm  mmeerrss  îînnttrr--uunn  rreessttaauurraanntt..  SSaauu  mmaaii  bbiinnee  ssăă--ii  zziicc  ccâârrcciiuummăă??
BBiirrtt??  TTrraaccttiirr!!  ĂĂssttaa  ee  ccuuvvâânnttuull  ppoottrriivviitt!!  AArrăăttaa  ccaa--nn  ffiillmmeellee  rruusseeșșttii
vveecchhii,,  ppaarrccăă  eerraamm  îînn......  FFaattaa  ffăărrăă  zzeessttrree..  CCuu  ttaappeett  ccuu  ffooaarrttee--ffooaarrttee
mmuullttee  fflloorrii  ppee  ppeerreeţţii,,  ccuu  ffeeţţee  ddee  mmaassăă  ggrreellee  șșii  ccoolloorraattee  iinntteennss......
LLaa  oo  mmaassăă  vveecciinnăă  ssee  ssăărrbbăăttoorreeaa  cceevvaa..  AAmm  ssttaatt  aaccoolloo  ddoouuăă--ttrreeii
oorree  șșii  aamm  uurrmmăărriitt  ppeettrreecceerreeaa..  AA  ffoosstt  mmaaii  cceevvaa  ccaa--nn  rroommaannee..  EErraa
ttooaattăă  lliitteerraattuurraa  rruussăă  ssuubb  oocchhiiii  mmeeii..  OOaammeenniiii  ppeettrreecceeaauu,,  vvoorr--
bbeeaauu,,  bbeeaauu,,  ssee  ssiimmţţeeaauu  bbiinnee  șșii  sspprree  șșooccuull  mmeeuu,, ttoott  ccee  îînnvvăăţţaasseemm
eeuu  llaa  șșccooaallăă  eerraa  aaccoolloo,,  ddeeșșii  nnuu  pprreeaa  ccrreeddeeaamm  ccăă  ssee  mmaaii  îînnttââmmppllăă
aașșaa  îînn  rreeaalliittaattee..  LLaa  nnooii,,  llaa  oo  ppeettrreecceerree,,  ccuu  ccââtt  ttrreeccee  ttiimmppuull,,  ccuu
aattââtt  lluummeeaa  ee  mmaaii  vveesseellăă,,  llaa  rruușșii,,  ccuu  ccââtt  ttrreeccee  ttiimmppuull,,  ccuu  aattââtt
lluummeeaa  ee  mmaaii  ttrriissttăă..  AAttuunnccii  aamm  ssiimmţţiitt  șșii  aamm  vvăăzzuutt  ppee  vviiuu  cceeeeaa  ccee
ssee  cchheeaammăă  „„rruusskkaajjaa  ttaasskkaa””,,  „„rruusskkaajjaa  hhaaddrraa””......  hhaaii  ssăă--ii  ssppuunneemm
„„ddoorruull  rruuss””,,  ccăă  nnuu  ii--aașș  ssppuunnee  nniiccii  ttrriisstteeţţee,,  nniiccii  nnoossttaallggiiee..  DDoorruull
rruuss!! DDoorruull......  à la russe,,  ddaaccăă  îîmmii  ppeerrmmiiţţii  jjooccuull  ddee  ccuuvviinnttee..  DDooddiinn
ssee  aalliinnttăă..  SSiigguurr  ccăă  eexxiissttăă  uunn  ssuufflleett  rruuss..  AAșșaa  ccuumm  eexxiissttăă  șșii  ssuufflleettuull
rroommâânneesscc  ssaauu  ppoorrttuugghheezz..  TTooţţii  aavveemm  uunn  ssuufflleett......  ccuumm  îîll  nnuummiimm,,
ccuumm  îîll  ccaattaallooggăămm,,  ccuumm  îîll  eexxpplliiccăămm  ssaauu  ccuumm  îîll  ssiimmţţiimm,,  ee  ccuu  ttoottuull
aallttăă  ppoovveessttee!!  ȘȘii  ddooaarr  aattââtt  aașș  mmaaii  ssppuunnee::  rruușșiiii  nnuu  ssee  ddeesscchhiidd  iimmee--
ddiiaatt,,  aauu  nneevvooiiee  ddee  uunn  ttiimmpp  ddee  ttaattoonnaarree,,  ddaarr  îînn  mmoommeennttuull  ccâânndd
llee  ddeevviiii  pprriieetteenn  ssaauu  îîţţii  ddeesscchhiidd  uușșaa  ssuufflleettuulluuii  lloorr,, ee  ppee  vviiaaţţăă!!

Mulţumesc din suflet pentru destăinuirile făcute, îţi do-
resc putere de muncă, inspiraţie, și împlinirea frumoaselor pla-
nuri ruso-române.

Interviu realizat de

EEmmiill  CCăăttăălliinn  NNeegghhiinnăă
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Încă de la începuturile creştinismului, reprezentările cu
caracter sacru au apărut ca o necesitate, răspândindu-se şi că-
pătând apoi forma tradiţională ce s-a numit icoană, în greacă
ikóna însemnând tocmai imagine, figură. Menită a ilustra perso-
naje biblice, sau acţiuni ale acestora, dar şi a stimula imagina-
ţia credincioşilor, icoana s-a impus mai ales ca limbaj vizual
pentru marele număr de analfabeţi care a existat de-a lungul
secolelor. Dar icoana nu este numai imagine, ca orice tablou, ci
şşii imaginar, adică o anume modalitate de redare a cărei apa-
renţă concretă transcende realul trebuind, să mijlocească legă-
tura cu divinitatea, fără ca astfel să devină „chip cioplit”. De
aceea, în vechea tradiţie ortodoxă, se considera că pictorul ico-
nar nu putea lucra decât aflându-se într-o stare de inspiraţie ve-
cină cu transa şi revelaţia, pentru ca icoana să primească, şi apoi
să reflecte către enoriaş, harul dumnezeiesc. Icoana este consi-
derată atemporală şi inclusă în spaţiul spiritual divin de dincolo
de cele lumeşti şi omeneşti, deşi este creată de mintea şi mâna
omului. Aceasta o apropie de ritualul liturgic, fiind ca şi rugă-
ciunea şi slujba bisericească, gândită şi împlinită de om, dar în-
cercând să invoce şi să facă simţită prezenţa divinăo Datorită
acestor imperative, icoana (mai ales cea ortodoxă), a fost foarte
puţin sensibilă la stiluri şi curente artistice rămânând stabilă şi
ancorată în tradiţie, distanţându-se net de arta cu temă reli-
gioasă. Spre deosebire de reprezentările zeităţilor antice, icoana
creştină părea a fi pierdut în mare parte latura artistică, arãtând
stângăcii în sugestia volumetrică, cea spaţială şi de mişcare
fiind cavsi anulate, reduse la încadrarea în două dimensiuni, la
gest şi fizionomie. S-a şi considerat că a fost de fapt o decădere,
până ce studii mai atente ale artei bizantine (care stă la baza
icoanei ortodoxe), au demonstrat că era o problemă de con-
cepţie artistică, de stil, nu de pierderea măiestriei şi de nepri-
ceperea artiştilor: „Nu era o artă a raţiunii şi a realităţii, ci a
transcendenţei şi a fastului, o artă care trebuia să uluiască şi să
insufle respect supuşilor, credincioşilor şi popoarelor învecinate
[…] având drept scop să redea sensibil esenţele unei lumi su-
pranaturale…” (Ch. Delvoye, Arta bizantină). Aparent „încreme-
nită” în erminie, care dicta rigid rolul, locul şi însemnele
simbolice ale fiecărui personaj sacru, icoana bizantină, genera-
lizându-se în tot spaţiul spiritual ortodox, a depăşit deseori mo-
delele impuse căpătând subtile valenţe artistice ivite nu din
perfecţiunea şi armonia formelor, cât din intensitatea senti-
mentului religios exprimat de expresia personajelor, dus uneori
până la un maxim şi patetic misticism (gestica imploratoare, pri-
virea având o puternică intensitate), alteori armonizat cu căl-
dura seninătatea şi armonia sufletului în toată profunzimea lui
omenească. Iar această manifestare binară a sentimentului re-
ligios izvorăşte din dubla natură a lui Cristos, cea umană şi cea
divină, cea de muritor şi aceea de divinitate ce va renaşte după
moarte, căci Isus devine Hristos, după desprinderea de corpul
omenesc şi înălţarea sa în spiritual divin. Încă de la început,
icoanei îi incumbă o semnificaţie a milei  dumnezeieşti iertă-

toare şi mântuitoare, chipul lui Isus Cristos, ca şi al Feciorei ema-
nând bunăvoinţă şi blândeţe. În alte cazuri, exprimând o atitu-
dine pedepsitoare la adresa păcătoşilor (Isus încruntat,
acuzator, cu gesturi ameninţătoare, ca la Judecata din urmă). În
pictura bizantină personajele religioase sunt hieratice, iar figu-
rile lor au trăsături convenţionale, cu gesturi simbolice, emble-
matice, pentru că sunt considerate sfinte, venite din sfere
divine, supra-naturale şi privind viaţa oamenilor ca pe o veşnică
frământare de care sunt străine, deşi o supraveghează din înal-
tul cerului. După spusele pastorului Dorel Rus de la Timişoara:
„Cuvântul «sfânt» înseamnă «tăiat» sau «separat» în scopul
unei întrebuinţări divine a unei persoane sau a unui obiect, mai
exact, reprezintă o separare de ceea ce este comun sau profan”.
Stilizarea reprezentării urmăreşte esenţializarea scenelor reli-
gioase, focalizarea atenţiei asupra protagoniştilor, reducerea
detaliilor terestre şi laice la strictul necesar înţelegerii momen-
tului evocat. Ortodoxia cultivă latura vizuală a icoanei, plasând-
o pe fondul de aur devenit specific şi sugerând lumina cerească,
dar amplificând imaginea şi prin bogăţia costumaţiei„imperiale”
a personajelor. Isus, alături de Dumnezeu-Tatăl, e considerat
„Împărat al cerurilor”, iar Sfânta Maria e încoronată de Isus ca
regină. Apoi apostolii, arhanghelii, martirii sfinţii…, sunt ase-
mănaţi anturajului unei curţi cereşti. Caracteristică a rămas şi
opulenţa ambientului, de la rama şi ferecătura de aur sau ar-
gint, la decorul sculptat al altarului, icoanele, frescele, mozai-
curile din biserică, sunt totdeauna împodobite cu pietre şi
metale preţioase, constituind „Casa Domnului”, spaţiu sfinţit
pentru oficierea serviciului divin.

Chiar dacă la Bizanţ biserica a avut de suferit în sec.
VIII-IX, când s-au desfăşurat adevărate războaie între iconoclaşti
(distrugătorii de icoane) şi iconoduli (adoratorii de icoane), cul-
tul icoanelor a ieşit definitiv învingător după conciliul de la Con-
stantinopol (843). Deşi învins, iconoclasmul a avut totuşi o
puternică influenţă asupra politicii imperiale,  a vieţii religioase
şi monahale, iar pe plan artistic a dus implicit la răspândirea
artei bizantine în afara Imperiului, datorită exodului multor ar-
tişti în nord, în est, dar şi în bazinul mediteranean, mai ales în
Italia.  De fapt, în această fostă provincie bizantină (sub Justi-
nian), apoi în sudul ei (Exarhatul Ravenei, Calabria, Sicilia), s-au
păstrat cele mai multe monumente de artă de dinaintea răz-
boaielor iconoduliei şi iconoclastiei (manuscrise şi cărţi cu mi-
niaturi, icoane, biserici şi mănăstiri…), care în vechile teritorii
ale Imperiului, fuseseră distruse. Stăpânirea Bizanţului a fost
deseori întreruptă de alţi cuceritori ai acestei zone, dar influ-
enţa sa culturală şi artistică a dăinuit până în sec. XI (când în ar-
hitectură încep să contureze formele stilului romanic), iar în
pictura de icoane şi fresce, persistând până la Giotto (1267?-
1337).

Intrată în sfera de influenţă a catolicismului, pictura re-
ligioasă bizantină evoluează lent spre o reprezentare cu o mai
subliniată sugestie de mişcare, în care gesturile completează fi-

Valentin Mureșan
Pictura și Biserica
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gurile care au trăsături personalizate şi o expresie mai pregnant
omenească, dezvăluind anumite sentimente şi trăiri afective.
Astfel, deşi icoana mai păstrează fondul de aur şi stilizările per-
sonajelor, tinde să devină încetul cu încetul pictură religioasă,
desfăşurând mai narativ scenele biblice cu protagoniştii lor, am-
plificând progresiv ambientul din natură sau cel omenesc, cu
elemente ce le fac mai terestre, ca  în unele icoane şi altare ale
lui Cimabue (1240-1302), Duccio (1255-1319) sau Simone Mar-
tini (1284-1344).

Cu Giotto începe Renaşterea în pictură, întâi în Italia,
apoi şi în restul Europei, mai ales după rãspândirea tehnicii în
ulei pe pânză, care deseori ia locul frescelor. Biserica romană
acceptă această coborâre a personajelor biblice în spaţiul lu-
mesc, considerând că astfel biblicul devine mai accesibil şi mu-
ritorului de rând. Enoriaşii pornesc de la ceea ce văd în jur, iar
după aceea percep prin contrast miracolul ce duce la sfinţenie,
credinţa lor fiind ajutată de imagine.

În Renaştere icoana devine elocventă sub forma ta-
bloului cu temă religioasă, până şi altarul constituindu-se ĩntr-
o suită de tablouri aşezate într-o anume ierarhie impusă de
dogmă. Psihologicul şi omenescul fizionomiilor, laicizează unele
elemente ale icoanei devenite tablou, dar nu umanizează divi-
nul, ci vrea să-l îndrepte pe credincios spre rugăciune, spre im-
plorarea către Dumnezeu. Totuşi, catolicismul continuă ideea
unui Dumnezeu perceput ca „Împărat al cerului” şi pe aceea de
„Împărăţie a lui Dumnezeu” şi etalează acelaşi fast „nelumesc”
în prezentarea personajelor sfinte, a căror strălucitoare aureolă
le este coroană. Mai mult, ideea de „Casă a Domnului” duce la
construirea de biserici şi mănăstiri tot mai bogate şi som-
ptuoase, iar cea de „slujitori ai Domnului”, la scumpele şi lu-
xoasele veşminte ritualice ale preoţilor. În ierarhia lumească de
asemenea, Papa devine suveran al credinţei, urmaşul sfântului
Petru, trimisul lui Dumnezeu pe pământ, spre a împlini „Lucra-
rea Domnului”, iar înalţii prelaţi îi urmează poruncile, căci Papa
a devenit infailibil. Astfel motivată, opulenţa şi puterea bisericii
catolice cresc continuu, iar papii încep să facă politică şi război,
fapt ce ascute divergenţele tot mai acute dintre puterea biseri-
cii şi cea lumească, a regilor, principilor… Dar Biserica desfă-
şoară şi un ambiţios şi costisitor program cultural, intelectual şi
artistic, în consonanţă cu amplele transformări aduse de Re-
naştere în toate domeniile. Palate, biserici mănăstiri mauso-
lee… adevărate monumente de artă, cer însă artişti şi muncă,
adică tot mai mulţi bani. Apar cu timpul nemulţumiri chiar şi în
rândurile clerului, privind lăcomia papilor, iar vânzarea masivă
a indulgenţelor din porunca lui Leon al X-lea pentru lucrările  de
la catedrala Sfântul Petru din Roma, stârneşte revolte şi duce la
marea ruptură din rândurile catolicismului, care a fost Reforma.
Pe lângă multele aspecte religioase, politice sociale, Reforma şi
reacţia catolicismului împotriva ei, Contrareforma, au avut pu-
ternice ecouri şi influenţe şi în plan artistic, anume prin relua-
rea disputei icoanelor.

Încă de la Grigore I cel Mare, papă între 590-604, cato-
licismul a proclamat icoana ca mijloc important de atragere şi
educare a credincioşilor şi păgânilor. În faimoasa scrisoare pe
care o adresa pe la anul 600 lui Serenus, episcop de Marsilia,
papa afirma: „Una e să adori o pictură şi alta să înveţi dintr-o
scenă reprezentată, ce să adori. Căci ceea ce le procură cuvân-
tul scris celor care citesc, pictura le dăruieşte analfabeţilor care
o privesc, fiindcă aceşti ignoranţi văd ce trebuie să imite: pictu-
rile sunt lectura celor ce nu ştiu literele, astfel încât ţin loc de
lectură îndeosebi la păgâni.” (Alain Besançon, Imaginea inter-
zisă). Această epistolă va sta secole de-a rândul la baza întregu-

lui program religios şi imagistic al catolicismului. Controversele
pe tema imaginilor religioase şi a rolului lor, cunoscuseră multe
momente de efervescenţă şi iconoclastie (ca în Florenţa lui Sa-
vonarola), dar Luther cu cele 95 de teze împotriva indulgenţelor
papale, afişate pe uşa catedralei din Wittenberg (1517) şi încă
mai vehement, Jean Calvin, cu a sa L’institution chrétienne (1536),
vor avea cel mai puternic şi durabil ecou în cultura şi arta euro-
peană.

În linia credinţei şi sub aspect propagandistic, conflic-
tul dintre cele două tendinţe religioase se concentrează în jurul
ideii protestanţilor, că imaginea denaturează sensul credinţei,
laicizează, umanizează, profanează cuvântul lui Dumnezeu,
adică Scriptura, şi abate atenţia de la cele sfinte către frumuse-
ţea artistică, „lumească” a tabloului-icoană. Astfel, Protestanţii
considerând că icoanele trebuie înlăturate din biserici, preconi-
zau accesul credinciosului la cuvântul lui Dumnezeu, prin textul
biblic. De aceea a tradus Luther „Noul testament” în limba ger-
mană, iar parohiile au început un amplu program de alfabeti-
zare şi şcolarizare a credincioşilor. Căci iertarea nu mai venea de
la preot /pastor (care rămâne doar un îndrumător al enoriaşu-
lui pe calea credinţei), ci din cunoaşterea Bibliei de către acesta,
conştientizarea vinei, a păcatului şi implorarea graţiei divine
prin rugăciune, post şi fapte bune.

Dar alungând arta din biserici, Protestantismul o re-
pune de fapt în drepturi, căci odată expulzată din viaţa reli-
gioasă şi din sferele divine, ea se eliberează de sub tutela
teologiei, se laicizează şi îşi găseşte adevăratul rol social, acela
de a înnobila şi îmbogăţi viaţa omului, de a reda artistic realită-
ţile terestre, dincolo şi în afara viziunii mistice asupra lumii pă-
mânteşti. Calvin recunoştea că arta este un dar divin, însă
interzicea ca subiectul operei să trimită la credinţă, iar această
interdicţie a relevat faptul că divinul din operă nu venea de la
ceea ce era reprezentat, ci din harul artistului, har pe care îl
avea de la Dumnezeu, dar ca om de talent, nu în calitate de cre-
dincios.

Catolicii continuă însă să susţină teza gregoriană a ro-
lului pedagogic şi emotiv-instructiv al reprezentării cu caracter
religios, care s-ar baza şi pe afirmaţia din „Geneza”, (I26), potri-
vit căreia, omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dum-
nezeu.

În „orizontul de aşteptare” al culturii europene, ambele
tendinţe au avut în final un rol benefic, ducând pe de-o parte la
răspândirea culturii scrise şi a tiparului, la alfabetizare şi dez-
voltarea învăţământului prin şcolile confesionale, iar pe de altă
parte, la reformarea Bisericii catolice însăşi, impunând şi aces-
teia generalizarea instrucţiei şi creşterea semnificativă a nu-
mărului credincioşilor ştiutori de carte. Nu în ultimul rând,
Contrareforma a contribuit la marea dezvoltare a artelor plas-
tice şi a arhitecturii în Europa renascentistă şi barocă din seco-
lele XVI – XVIII. Edificatoare pentru evoluţia picturii bisericeşti,
sunt hotărârile programatice ale Conciliului catolic de la Trento
(desfăşurat între 1545-1563), ultima mare dispută privitoare la
rolul imaginii în propagarea şi întărirea credinţei. Aici iezuiţii,
sub presiunea protestantismului au adoptat un nou punct de
vedere în privinţa scenelor şi subiectelor biblice: Dumnezeu nu
poate fi redat în El însuşi, fiindcă nu ni s-a arătat niciodată. De
aceea poate fi înfăţişat doar metaforic şi simbolic, deci mijlocit,
fiindcă Scriptura ne spune că numai astfel şi-a făcut El simţită
prezenţa faţă de oameni (A. Besançon). Dumnezeu nu mai apă-
rea aşadar cu figura bătrânului cu barbă, înţelept şi blând dar
solemn, din icoana ortodoxă, aceasta fiind desigur, cauza şi ex-
plicaţia marelui număr de reprezentări ale lui Isus, ale Sfintei
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Maria şi a altor sfinţi, ca întruchipări, ale lui Dumnezeu prin
intermediere umanã. Din aceeaşi cauză, în arta religioasă se
dezvoltă teme şi scene alegorice, metaforice, încărcate sub-
tile semnificaţii şi simboluri. Sprijinit de iezuiţi şi considerat
deseori un stil al Contrareformei, Barocul a fost profund in-
fluenţat de programul său religios, care s-a manifestat în ca-
drul tuturor artelor („…esenţa esteticii iezuite formează solul
din care s-a dezvoltat stilul Baroc.” – Eric Newton, William
Neil, The Christian Faith in Art.). În pictură caracteristicile aces-
tui stil s-au făcut simţite nu numai în tematica religioasă, ci şi

în însăşi formula artistică pe care pictorii din epocă au adop-
tat-o. La catolici vedem lucrări cu subiect religios pline de cu-
loare, fast şi mişcare, de efecte iluzioniste şi o retorică
maiestuoasă a imaginii, cu împletirea terestrului cu cerescul
prin personajele biblice, prin prezenţe angelice, prin minuni
christice şi dumnezeieşti ce par a se petrece aievea.

În pictura agreată de protestanţi, se un cultivã un
„baroc temperat”, axat mai ales teme laice şi mitologice, cu
ampla dezvoltare a unor noi genuri, peisajul, natura statică,
scena de gen, ĩn lucrãri care înlocuiesc icoanele din casele
lor şi decorează interioarele. În portretistică ei practică o re-
dare mai realistă şi austeră, „burgheză”, spre deosebire de
portretul aristocratic baroc, cu fizionomii convenţionale
puţin expresive, cu gesturi retorice şi atitudini impunătoare,
cu o vestimentaţie încărcată de ornamente şi accesorii opu-
lente.

Deşi pe căi diferite, în final iconofilia Contrarefor-
mei şi excomunicarea artei din biserică preconizată de Pro-
testantism, au dus la creşterea importanţei şi rolului
artistului în calitate de creator şi implicit, a interesului pen-
tru opera de artă, pentru frumuseţea ei intrinsecă şi valoa-
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curs

a recunoaște nu înseamnü cunoaștere.
cel care trăgând cu urechea a învăţat, 
care a suferit ori a degustat
cel care s-a stins în singurătate.
toţi aceștia merg ori se grăbesc, însă ei merg lent

mereu
în iutele vânt, care-i atrage acolo.
înoată împotriva curentului, se retrag însă
și purtaţi de apă, în vreme ce

se străduie în susul ei
sosesc cu spatele la vărsare.
este finalul definitiv, în care se mistuie.
mare liberă, marea obscură în care se odihnesc.

fără de credinţă

ai ochii negri
lumini lucitoare, promiţând întunericul.
o, cât de certă îţi este noaptea
cât de incertă îndoiala mea.
zăresc în adânc lumina și însingurat

cred.
însingurat, deci existând. existenţa înseamnă a trăi

în oarbă cunoaștere.
fiindcă întunecos te apropii
și în ochii mei este urma
mai multei lumini, iar luciul ei nu este cel

al vederii.

nu lucesc, fiindcă au aflat.
a afla înseamnü a recunoaște? nu te recunosc și

știam.
a afla înseamnă a încuraja cu ochii deschiși.
să te îndoiești…? cine se îndoiește, este. doar a muri 

este o știinţă.

ceva sosește pieziș

tinereţea amăgește
cu cuvinte iubitoare de adevăr. Apoi urmează faptele,
acţiunea, văzduhul: un joc al înfăţișării. ne așteaptă, doar

luna
a primi ceea ce primești este un cuvânt gol.

cste același și altfel.
fiindcă aerul este și mai sălbatic întretăiat
de acest vânt, și este totuși

același
și un altul.
nimeni nu-l zărește, și el poartă
cuvinte, voci, seminţe.
raze de lumină, amintiri.
rămășiţe ale oamenilor cocârjaţi.
ori puţina lor cenușă.
nimic nu este vizibil: este același. cei vii

respiră,
când adie, și ignorat este el
unde se hrănesc din vocea lui.

ea nu o cunoaște

tinereţea nu o cunoaște, de aceea dăinuie și
durează în continuare.

încotro vă îndreptaţi? și suflă vântul, trece
de cei grăbiţi, care se învârt aproape în cerc și cu

vântul, cu vântul
ușor să pășești de-a lungul mării: piciorul în spumă.

să trăiești. să trăiești înseamnă a fi tânăr și nimic mai mult.
ascultă, ascultă…însă sunetul tăcut
nu se lasă recunoscut
decât pe buzele tinereţii.
în sărut îl auziţi. doar ei
cu auzul lor ascuţit
o pot auzi.
roșie, sărutată carne de fruct, pe care vorbind

o modelează.

chipul în spatele sticlei
(privirea bătrânului)

ori târziu ori curând ori niciodată.
însă în spatele sticlei acolo chipul rămâne

consecvent
lângă florile naturale se arată aceeași

floare
ca și culoare, obraz, roză.
în spatele sticlei este roza mereu roză.

Vicente Alexandre

Traduceri

Versurile lui Vicente Aleixandre nu viază – cu toată bogăţia imagisticii lexicale – din obscuritatea miturilor și magia străină de
lume a cuvântului, ci dintr-o întâmpinare a aproapelui, din înţelegerea dintre ei. Modalitatea poetică târzie a poetului se caracteri-

zează prin laconism și densitate, fără încifrare, purtate de un sentiment imnic, fără a aluneca în sentimentalism.
Transpunerea s-a făcut din unul din ultimele sale volume de versuri intitulate sugestiv Poemas de la consumacion.

Andrei Zanca
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însă nu miroase.
ea însăși este tinereţea îndepărtată.
însă aici nu este auzită.

Doar lumina pătrunde prin sticla virgină.

tu aștepţi

un oraș în adânc așteapă un vânt.
tu pleci cu el. cine vede se înșeală.
cine nu privește într-acolo, recunoaște.
prea mult privit, a fost lumină: orbi ochii tăi.

taci. umbră pășește în faţă. este orașul zăcând încă
în somn mai adânc.
pulbere noptatecă și ochi
ochi în această obscură ceaţă, sus noaptea
taci. chiar și singurătatea care s-a întins o leacă,
doarme. singur, gol
aștepţi.

plouă

în această după-amiază plouă, și plouă
cu imaginea ta limpede. în amintirea mea se deschide

ziua. ai pășit în ea.
nu aud. memoria îmi dăruie doar

imaginea ta.
doar sărutul tău ori ploaia cad

în amintire.

plouă cu vocea ta și plouă cu tristul
sărut

adâncul sărut
umezitul de ploaie, sărut. buza, umedă.
umedă de amintire plânge sărutul
din cerul cenușiu
care este delicat.
plouă iubirea ta și îmi udă memoria
și cade și cade. sărutul
în adânc, cade. și cenușie încă mereu, cade
ploaia

poetul își amintește de viaţa sa
« a trăi, a muri, a dormi. Poate și a visa!”

Hamlet

iartă-mă: am dormit.
și a dormi nu este a trăi. pace omului.
a trăi nu este a ofta ori a presimţi cuvinte

ce vor mai trăi.
să trăiești în ele? cuvintele mor.
frumoase sunt, când sună, însă ele nu

durează niciodată.
astfel, această noapte luminoasă. ieri, în zori
ori când ziua împlinită își întinde ultima

rază
și poate îţi atinge faţa.
cu o pensulă de lumină îţi închide ochii.
dormi.
noaptea este lungă, însă deja trecută.

peștera nopţii

privește-l. în vreme ce te sărut, o spun. privește-l
în această peșteră obscură, privește-l, privește-l
sărutul meu, ulima mea obscuritate, care

în definitivă
noapte
îţi acoperă zorii luminând.
care neagră se ivește și drept soare anunţă în mine
un alt adevăr. pe care tu, neîntemeiat

nu-l recunoști.
din fiinţarea voastră îmi vine sfinţenia, cu totul
de la voi, zorii mei aducători de moarte
înfiripându-se ca noapte.
voi, înnoptarea mea, lumină-mi sunteţi
orbindu-mă.

transpunere de Andrei Zanca
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OOaaiiee  rrăăttăăcciittăă  

Coline abia conturate-n eterul străveziu. 
Neamuri și zodii 
Cu-ntristare se uită la mine, i-am dezamăgit. 

Trenul lasă în urmă o răsuflare-aburindă. 
Alene se duce 
Roibul de foc, 

Copite și coșciuge, clopote-amare – 
Întreaga dimineaţă 
Cernită vreme a fost. 

Petală nebăgată în seamă. 
Mi-s oasele de piatră și-ndepărtatul 
Orizont sufletu-mi destramă. 

Toate prevestesc 
C-alungată voi fi într-un cer 
Fără stele, fără tată, într-o ceaţă-ntunecată. 

AArriieell  

Lingoare-n întuneric. 
Apoi revărsare de-azur inefabil 
Dinspre-ndepărtate piscuri. 

Leoaică a Domnului,1

Cum ajungem aceeași fiinţă, 
Încheietură de călcîie și genunchi ! – Urmă 

Trecătoare de cicatrice, soră 
Cu arcuirea cafenie 
A cefei pe care n-o pot zări, 

Ochi întunecat 
Ouă de pește ca o scurgere neagră 
Cârlige –  

O-mbucătură de sânge negru și dulce, 
Umbre. 
Și altceva 

Care mă remorchează-n eter – 
Coapse, păr; 
Scântei la călcâie și tălpi. 

Pură 
Godiva2, te dezpieliţez – 
Mâini amorţite, moarte justeţi. 

Iar acuma eu 
Clăbuc de drojdie-n făină, licărire pe-ocean. 
Plânsul copilului 

Se frânge în zid. 
Iar eu 
Sunt săgeată. 

Rouă ce se evaporă 
Sinucigașă, una și-aceeași cu calea 
Spre purpuriul 

Ochi, căldare a dimineţii. 

VVâânnăăttaaiiee  

Locul se colorează dintr-o dată, purpuriu mat.
Restul trupului e palid. 
Sidefiu ca o perlă. 

Într-o scobitură din stâncă
Valurile-s aspirate iarăși și iarăși, 
Aven singuratic, osie a mării. 

Doar cât o muscă, 
Semnul dezastrului 
Pe tăcute zidul străbate. 

Sufletul se-ntunecă, 
Marea se trage lin înapoi, 
De doliu oglinzile se-ascund. 

LLiimmiittăă

Femeia-i intactă. 
Fără viaţă 

Trupul ei încă păstrează zâmbetul desăvârșirii, 
Iluzia cea mare a vechiului imperativ grecesc. 

Ieșind din volutele robei, 
Despuiatele-i 

Picioare par a spune: 
Prea departe-am ajuns, asta-i tot. 

Orice copil adormit pe veci se-ncovrigă, șarpe alb, 
Pe fiecare mic 

Sylvia Plath
Traduceri
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Ulcior cu lapte, acuma gol. 
Iar ea a-mpăturit 

Totul înapoi în trupul ei cum petalele 
Sale trandafirul când grădina 

Amorţește și miresmele jertfei 
Urcă din gingașele gâtleje ale florii de lună.3

Iar luna nu mai are de ce să fie-ntristată, 
Stă holbată, cocoloș cu scufie. 

E prea obișnuită cu astfel de lucruri. 
Și umbrele-i se târâie mai departe pârâind. 

MMeettaaffoorree  

O cimilitură sunt, din nouă silabe, 
Un elefant, o casă măreaţă, 
Un dovleac rătăcit între doi cârcei.
O! Roșu fruct, și fildeș și grindă netedă! 
Jimblă umflată de-atâta dospit. 
Cu gologani proapspăt ștanţaţi doldora în poșetă. 
Sunt o resursă, o etapă, o vacă gata să fete. 
M-am îndopat cu un sac de mere verzi, 
M-am urcat în trenul din care nimeni nu mai coboară. 

MMaaccii  îînn  iiuulliiee  

Maci neînsemnaţi, flăcărui ale infernului, 
Oare nu dăunaţi nimănui? 

Frângeţi pe nesimţite. Mi-e frică să vă pipăi. 
Îmi pun mâinile printre limbile de foc. Nu arde. 

Mă istovesc privindu-vă 
Luminând astfel, roșu aprins și zbârcit ca cerul gurii. 

Gură sângerândă. 
Fecioare-mpurpurate! 

Sunt efluvii de care nu mă pot apropia. 
Unde vă e drogul, greţoase capsule? 

Oh de-aș putea sângera, sau dormi! 
Sau dacă gura-mi cu o astfel de rană s-ar cununa! 

Sau dacă-ale voastre-alcooluri în mine s-ar prelinge, 
În această glandă transparentă, făcându-mă amorfă. 

Dar fără culoare. Fără culoare. 

SSppâânnzzuurraattuull  

Un zeu m-a-nșfăcat de rădăcina părului. 
Și-n eterul inefabil am strigat ca un profet în deșert. 

Noaptea poarta brusc și-a-nchis precum șopârla pleoapa: 
O lume cu zile albe și seci în orbita cea sumbră. 

Un dezgust de vultur în copac m-a agăţat. 
Dac-ar fi fost ca mine, și el ar fi lăsat lumea fără umbră. 

În românește de Ioan Radu Văcărescu

1 Ariel denumește și demiurgul gnostic, leomorfic, descris în misticism ca
o divinitate cu cap de leu și care are puteri magice asupra Lumii. În Biblia
ebraică Arael, este denumit „Leul Domnului” și „Inima Domnului” (vezi
și Apocrifa și misticismul creștin). 
2 Godiva a fost soţia lui Leofric (din nou, în acest poem, referinţa la „leu”!),
ducele Merciei (unul dintre regatele anglo-saxone de dinaintea cuceririi
normande). În vechea engleză, numele este Godgyfu (iarăși în poem, re-
ferinţa la „God”), adică „Darul lui Dumnezeu”. Legenda spune că Lady Go-
diva a străbătut orașul Coventry goală, învelită doar în propriu-i păr,
călare, pentru a cere iertare oamenilor pentru taxele prea mari impuse
de Leofric (care s-a și lăsat îndeplecat de incredibila ispravă a soţiei). Și
tot legenda spune că un oarecare Tom, care a privit-o pe furiș (voyeurist!)
pe frumoasa ducesă, a orbit. 
3 Am ales aici moonflower (în original este night flower), probabil Datura
stramonius, din familia Solanacee, subfamilia Solanoide (!), numită și
Trompeta diavolului. Este o floare otrăvitoare, de culoare alb-purpurie,
care nu înflorește decât noaptea. Poate prodece delir sau chiar moartea.
Seminţele ei fac parte din clasicele „otrăvuri” vrăjitorești, iar în cultura in-
diană este planta folosită de Shiva în ritualuri și rugăciuni. 
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un străin joacă zaruri cu noi

impulsul de a-ţi uni mâinile de a-ţi pipăi pe dinăuntru
amintirile insuportabile
ca şocurile electrice transmise în flux continuu
te fac să-ţi cumperi un sedativ care distruge emoţie după 

emoţie

sub tablourile care atârnă pe scara de bloc
se strecoară senzaţia unei zile irosite
frica se răspândeşte cu viteza frenetică a unei psihoze. 

eu rămân

inertă la dragostea
pe care o creionezi pe pereţii băii publice
ai devenit un efort afectiv perimat

îmi spăl gura cu perwoll arunc apoi
pe pancartele cu titlul
suntem aici numai pentru a fi fericiţi

primesc astăzi o pereche de aripi
prin curier rapid. umplu cu zâmbete scurte spaţiul unde
te înghesui în mine
apoi dispari

aş fi vrut să nu vorbesc niciodată despre
o şansă care să devină o proiecţie a unei feţe golite de emoţie

sau despre fluturii grași care mănâncă intestinele
să nu mă fi lăsat constrânsă de promisiunile rău intenţionate

de obicei
viaţa constă în spasme line ca nişte săruturi
la două – trei secunde secretă dopamină

cum ai pune pe tine multe haine. trupul nu mai tremură
sentimentele nici ele

introspecţiile standard ale sfârşitului

am simţit cum primesc trupul tânăr dependenţa de aer şi
o viaţă fără buton de panică fară cale de ieşire
în care ne mişcăm sincronic tendoanele
dar niciodată sentimentele
cum în spaţiile strâmte dintre crăpăturile astfaltului
strivim vieţile dinăuntru

gândacul decapitat mai trăieşte nouă zile
când în spital nu-ţi rămâne decât să-i numeri pe cei
pe cale să moară

pacientul se zbate urlă. introduci acul cu 4 ml ketamină în
vena care deja creşte
până-n cel mai îndepărtat ungher al minţii
apoi auzi râsul care se sufocă în cadre lungi

(îmi imaginez cum pierzi idealurile
şi ridurile înlocuiesc săruturile
iar din lipsă de atenţie nu vezi corpul care
în fiecare dimineaţă ţi se pare tot mai străin)

oamenii mor fără motiv. toate amintirile interminente
se preling
de-a lungul tavanului spre creştetul capului
apoi te apasă cu toată gravitatea situaţiei
şi te părăsesc imediat

de câteva zile mă tot întreb dacă
sufletul are culoare

undetermined cause outsiders

ești vulnerabilă punctul fix prin care trec liniile 
unei vieţi viitoare

ca o casă tăiată în două
jumătate din creier
contemplă în detaliu realitatea. cealaltă proiectează
pe fragmente fragile de peliculă

Iuliana Verdeș

Premiile revistei
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senzaţia atingerii cu mâna aurora boreală alte sofisticării

uneori te dizolvi. în starea de veghe ochiul din frunte
se deschide lumea dispare secvenţial
crește ca un exoschelet
peste damasc
cea mai veche
capitală a lumii continuu funcţională

(se demonstrează că e posibil să fii concomitent
în două lumi diferite și să trăiești cu aceeași intensitate în 

ambele) ești atât de dornică
să plângi scurt să dai ușa de perete

trăiești din inerţie în câmpul vizual în lumina
acestei primăveri
se pune des stop-cadru și mișcarea
se reia odată cu înserarea
nu e ca atunci când iluzia se comprimă cu

precizie matematică
și ceea ce te salvează temporar te pierde permanent

de la o vreme
te miști în trup ca într-o piele veche de șarpe
nimic nu dă pe-afară
nimic nu te face să joci ascunsă după perdea
e doar psihoza unei fete oarecare. mersul cu spatele e
singura realitate valabilă

inevitabila reverie de-a doua zi

alienarea crește pe sub piele/ alunecă prin 
puncte prearecipreafierbinţi și mușcă. un uriaș mecanism 

organic culorile 
acestui caleidoscop
comunică fiecare cu fiecare primii pași nesiguri care 

apoi se reglează inconștient
ca și cum te-ai eschiva de faptul simplu că
în mine pulsează dureros imaginea ta de ieri

știi cum e. o iluzie derulată în sens invers o peliculă care
își lasă trupul pe masa de disecţie 
cu ușurinţa căderii unei pene

(ne străduim să diminuăm numărul de persoane care
încearcă să reziste atâta timp

fără să înnebunească)
alienarea se strânge/ își schimbă pielea și se ramifică
lumina veiozei decodifică 

lumea cărţile cana grea cu cafea. timpul se dezintegrează
ei te învaţă
să eviţi numele meu ele te învaţă să eviţi trupul meu

eschive de circumstanţă
tehnici subversive de supravieţuire iar 
tu dezvolţi dorinţa de a avea mereu o nouă viaţă

vorbești despre guadelupe ca și cum l-ai fi văzut. te visezi 
cu aripi lucioase de metal
cu mâini ușoare de îndrăgostit fără scăpare două linii paralele

fără sfârșit dar 
dragostea este o undă cerebrală care rezonează
la detalii

alienarea se scurge/ se desprinde și de cuvânt 
și de gând
știi cum e. când săruţi percepţia deformată
vibrează o luciditate intensă acoperă totul ca apele unui vis

în acest vis dispar pereţii mansardei veioza e
o foaie subţire de sticlă. sub ea este o cicatrice adâncă
prin care oricine
poate privi galaxii și a doua zi în nuanţe psihedelice

percepţie distorsionată a timpului

ordonăm în gând unde cerebrale pentru zilele în care
o pierdere temporară a conștiinţei nu diferă de una 

permanentă
când vocile se estompează odată cu tine
liniștea asta te acapararează cu atâta intensitate 
încât ai impresia că nu mai exiști

(frustrarea că tot ce faci rămâne istorie nescrisă 
crește ca un exoschelet peste carnea crudă)

nu trăim. ne creăm viaţa pe o peliculă fotografică
imaginile se derulează lent ne mușcăm mâinile 
ascundem strategic vise într-o realitate în care 

fiecare amintire imprevizibilă bruschează existenţa

visez la un viitor în care iubirea se conservă în epubrete 
mă desprind 
cu ușurinţă 
de realitate
cu timpul resimţit ca o iluzie elocventă
cu sentimentul perceput ca un fir incandescent înfipt în orbite

3/ 2016
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IR1650

Aş putea sta ore în şir
în trenul 1650, cu soarele acesta domestic în păr,
privind în golurile de pe fereastră, amorţită,
pierdută în browser-ul meu afectiv,
unde
e adevărata intimitate şi adevărata frumuseţe,
legănată pe căile ferate
din ţară, fotografiind uneori străini
în obscuritatea compartimentelor, regizând
pentru fiecare din ei
câte o dramă,
alteori, doar ţinând ochii închişi
şi rătăcindu-mă
într-un cinematograf uriaş şi teribil,

aş putea suporta până la capăt delirul şi foamea,
şi muzica asta
care mi se dezintegrează în cap,
cât timp mă întorc
în oraşul în care mi-am dorit atât de mult să vii,
în oraşul acesta pentru care ai abandonat totul,
unde, acoperiţi de zgomote industriale ne luptăm
sub cearşafuri,

cât timp mă întorc şi ştiu c-aştepţi
să ne culcăm în patul nostru ireal, sub becul stins,

sub acoperişul
cu bufniţe şi lilieci, în care miroase
a mucegai şi-a dragoste.

#21.22

21 de ani şi viaţa-i frumoasă, un haos radiant
şi holograme răvăşite
dansând
cu picioarele goale
prin mintea mea, un apartament în plin soare 

doar pentru noi, şi tu,
cu barba ta fantastică, cu
zâmbetul tău ştrengăresc, atingând
trupul tânăr, aproape lichid,
limpede ca o suprafaţă de gheaţă
sub care înoată peştişori coloraţi, bestii
de tot felul, 

21 de ani şi
am tot ce îmi doresc chiar aici, în plin soare,
real şi tangibil, 
brutal de frumos în naivitatea asta la
care ne-am întors, sătui de
toate tragediile care ne-au făcut ferfeniţă
inimile origami,

21 de ani şi o ţigară imaginară aprinsă în colţul gurii,
căci m-am lăsat de fumat,
aşa cum m-am lăsat
de toate lucrurile
care m-ar fi ucis într-un final.

#cântec naiv 0.1

Să mă trezesc într-o zi
şi să-ţi spun că sunt cu adevărat bine,
că n-au fost implozii pe timp de noapte,
nici fantome-n patul meu,
că febra a trecut
şi toată drama
s-a spart în cioburi mici şi ascuţite,

să mă trezesc
şi să nu existe niciun fişier corupt
în reţeaua mea neuronală, nicio poză mentală
care să deschidă vechile cusături,

s-a terminat,

de-acum
spune-mi că există
o lume în care să fim doar noi,
cu zen şi puf plutind
în aerul roşu
de chinatown,
şi patul nostru, o telegondolă
care ne poartă în lumi 4D, înfricoşătoare.

#Baby, I`m rising

Uită-te la mine,
obosită, frumuseţea mă prinde mai bine,
cum cancerul pe o femeie dezvelindu-i craniul strălucitor,
inertă, aşteptând
sfârşitul programului, lumina neoanelor slăbeşte

nervul optic şi văd
o mulţime blurată mergând în direcţii diferite, 
atrasă de zgomote şi reclame ca musculiţele de sânge, 

în dezordinea asta mintală
tot ce mă linişteşte
e cântecul tău rusesc
de dimineaţă, felul în care
ne-am atins cu o noapte înainte,
urme roşii pe gât, urme de dinţi pe cartilajul urechii,
iubirea asta
ca un experiment japonez
din care ar fi trebuit să ieşim mai dărâmaţi ca niciodată
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cu elefanţi legănându-se pe pânza de păianjen
din minţile noastre fragile,
în care am rămas
prinşi
ca nişte căpuşe în carnea roşie a vreunei sălbăticiuni,

uită-te la mine, abia cresc,
sunt tânără, puternică,
am o armură grozavă, orbitoare,
o minte care înfioară
carnea de pe tine,

uită-te la mine
şi spune-mi, mai spune-mi încă o dată
tot ce doare.

3/ 2016

#Man o to 

Iată, încet încet
încep să-mi recapăt ordinea, să găsesc
strălucirea
în mormanul ăsta de gunoi,
să-mi lipesc cu grijă
dimineţile cu tine
în memorie
ca nişte magneţi pe uşa frigiderului,

noi,
tineri şi alunecoşi
înotând prin smoală, gloanţe
şi dezastre, printre psihozele
care ne găuresc creierele ajunse
ca nişte termitiere,

am văzut pericolul
agăţat la intrare

ca un craniu într-un sat african
şi nu ne-am speriat,
am pătruns
bariera de biţi şi pixeli şi
ne-am sufocat în anatomiile noastre
imperfecte,

priviţi-ne cum ne răsucim
şi creştem
spărgând aerul contaminat şi rece
al dimineţii, 
cât de frumoşi
suntem în perversitatea noastră
infantilă,

cum, încet încet,
ca nişte pisicuţe grase,
trecem dintr-o dimensiune în alta,
de pe canapea
în mijlocul universului,
cu tot cu cearşaf şi cu perne.

Premiul revistei Euphorion la 
Festivalul de Poezie „Porni Luceafărul…”, Botoşani
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Ce ţi-e și cu identitatea asta? ni se impune prin ineditul
compoziţiei. Cele două acte ale piesei sunt ca două planuri de
oglinzi, adâncindu-și reciproc conţinuturile. Primul e dez-
voltarea spumoasă, ca într-un joc de origami, a unor scene de
panoplie terestră, cu personaje excentrice, adesea caricaturale
din galeria eternei birocraţii autohtone. Miezul dezbaterii e cer-
erea „atipică” a unui cetăţean, Ramon Fixu, de a i se modifica
„data schimbării cărţii de identitate: 12.06.2072” când, argu-
mentează el, ar avea imposibila varstă de 132 de ani! Con-
fruntarea de voinţe între suplicant și oficialii de la ghișeu
(întrucâtva asemănătoare cu cea din CERERE DE DECES)
sfârșește aici nu cu moartea funcţionarului, ci cu o cădere mai
„blândă” – leșinul lui Fixu. Până la audierea finală mai asistăm
la conversaţia cinică a celor două funcţionare de la Registratură,
inculte, indolente, preocupate de modă și total opace la pasul
identitar al lui Fixu; la trecerea personajului prin fostul birou de
registratură, transformat în „șantier” (unde muncitorii îl supun
unei șarje de agresivităţi verbale, trimiţându-l în „fundul fun-
dului” curţii interioare, unde, îl previn ei, va trebui să întrebe la
mai multe ghișee, întâi la nr. 4, apoi la 3, la 2, și în fine, la 1!); la
„programarea” clientului pentru audierea propriu-zisă. Verva
dramaturgului își exercită brilianţa pe câteva teme recurente,
ridiculizând ticuri, locuri comune, ca în controversele despre
produsele bio, despre sinestezie (i.e anestezie), despre obiectele
second hand (de mâna a... treia și a patra), ca și despre prog-
nozele meteo, sau (femeia) Pitagora cu numerele, cu numele
prietenelor ei de șuetă... Cateta și Ipotenuza. Realităţi aparent
ferme sunt dislocate, împinse dincolo de limite, înspre straniu,
absurd. Ca în lumea simplificată, fără cărţi, din depoziţia tânăru-
lui ofiţer SPLDEAPC pentru care „cărţile sunt cea mai mare
otravă”, căci „mint de îngheaţă apele”, „mint populaţia”, „ficţiunea
este ea însăși abaterea de la realitate”. Tot noului crez, purificat
de cultură îi aparţin funcţionarele de la Registratură, care emană
aceeași ostilitate faţă de „cărţile de ficţiune, pe care eu le-aș in-
terzice categoric”. Pe aceeaţi linie, „copiii ar trebui să nu mai
citească nimic, sau să-i citească pe ăia din pușcării.” Mai mult,
„școala viitorului... va fi cea a tabletei și a netului. Nu cea a cărţii”.
Pentru cetăţeanul de vârsta a treia (Fixu), de veche opinie co-
mună, o astfel de lume e „absurdă”. El întrevede deodată că în
lumea viitorului „cam așa va trăi, fără să realizeze, întreaga
omenire... cu capul în jos”. Aflat într-o confruntare de poziţii cu
ceilalţi, un soi de război nevăzut contra tuturor, în primul rând
contra autorităţilor pe care le vede indiferente, el apără cauza
„contribuabilului” de azi care „caută suflet, domnule, și se pare că
nu găsește”. Știe din experienţă că „dacă vrei să te plângi la vreun
furnizor (…) riști să vorbești ceasuri întregi cu roboţii”. Și alţii ca el

cad în capcana sistemului, ajungând „să te plimbi de-a proasta pe
motiv că programul în care ţi se scrie reţeta nu merge sau nu se în-
carcă sau pe motiv că a căzut programul”. Alternativa nu e mai
bună, căci „la doctorul de familie trebuie să împingi euroi.”.
Aceste anomalii de viaţă cotidiană înregistrate „pe viu” con-
turează treptat tabloul unei conspiraţii de forţe oculte:
funcţionara de la Registratură primește număr de înregistrarea
cererii de la șefa, care „la rândul ei, așteaptă numere de la șefa ei
mai mare”, căreia îi vine „ordin de mai sus, de la o altă șefă, una
mult mai aproape de agenţia care concretizează în carne și
oase, programul ‘delirului mediatic universal’“. Posibil alter ego al
autorului, Ramon Fixu își revendică „ideile” dintr-o carte (își face
un titlu de mândrie din a citi!), Dezordinea preventivă a lui Matei
Vișniec. 

Tot o replică la Vișniec, poate fi și sala de așteptare din
actul II, prin ușa căreia se aud în răstimp strigăte de groază,
urlete, gemete. Din discuţiile celor care stau la coadă reiese că
așa-zisul „cabinet medical” e o „sală în formă de hexagon cu 6 săli
de așteptare”. Imaginea dă structura de rezistenţă a piesei. Ea
se dezvoltă într-o alegorie a existenţei înseși: „Arhitectul s-o fi
gândit la fagurii de albine, la polen, la nectar, la corole”. În acest
stup multifaţetat afluează rodul multiplu al vieţilor supli-
canţilor, pacienţilor, clienţilor „marii treceri”. Existenţa unui alt
hexagon, al femeilor, e negată categoric, căci „aici stă toată
lumea, la coadă, să-i vină rândul, indiferent de sex, vârstă, naţie, re-
ligie etc”. E interogată realitatea însăși: „Dar ce există? Există ceea
ce există, nu altceva...”, reieșind că nu toate aparenţele întrunesc
condiţia existenţei autentice.

Ce ţi-e și cu identitatea asta dezvoltă o partitură cu ac-
centuare duală. Dramatismul piesei e dat de această dinamică
a contrariilor. De o parte „cetăţeanul”, „contribuabilul”, indi-
vidul marginalizat, de alta ceilalţi, autoritatea birocratică sus-
pusă, indiferentă. Mai întâi, insul solidar cu sine își clamează
identitatea, își caută aliaţi de varstă, condiţie, într-o lamentaţie
în laitmotiv, cu accente deseori comice („putem fi bătrâni, dar nu
babalâci. Putem fi babalâci, dar nu epave sau fosile”). Textul își
este și context. Semenii lui Ramon Fixu nu au în clar ce sunt, dar
afirmă că „nu-s boșorogi, epave sau fosile”. De cealaltă parte, al-
teritatea câștigă treptat în semnificaţie, opacitatea-i aparentă
devine consistenţa. Funcţionara găsește „în sistem” cazul lui
Fixu, îl pune să rescrie cererea, însă „fără zurgălăi și fără volă-
nașe lingvistice”. Îi face reproșuri, îi arată limitele, dar coop-
erează. Îi recomandă să studieze imprimate și prospecte aflate
la dispoziţie, să vadă unde se încadrează situaţia lui. Îi reco-
mandă ajustări pe linia limbajului neutru, automatizat. Expresii
ca „vă rog frumos să” sunt reduse la formule ca: „prin prezenta

Ioan Marcoș
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rog să” etc. În faza următoare, a doua funcţionară își intră în rol,
dominatoare, dând, după numere de ordine, diagnostice dure.
După alte câteva corecţii, Ramon Fixu e chemat înăuntru, la în-
făţișarea sfârșitului. Scena (cu cele șapte dulapuri cu oglinzi, cu
dublul personajului „mort în raclă” și cele trei femei „asemănă-
toare” formând o comisie de judecată) e memorabilă. „Profesorul”
Fixu e supus unor „teste”. Primul, cu întrebări aleatorii, fără sens
aparent, altul decât afirmarea autorităţii instanţei. Apoi cercul se
îngustează, întrebările ajung la fondul „problemei”, al existenţei
sale, la relaţia cu Fabiola și vinile lui faţă de aceasta. Cele trei
femei sunt ipostaze ale aceleiași Fabiole, iar regretul personajului
apare ca tardiv, superfluu. Aventura vieţii e judecata severă, pusă
în revelator negativ – ca experienţă eșuată. Chestiunea identităţii
sale e aspru evaluată în ecuaţia/parabolă Tinereţii fără batrâneţe...
Făt-Frumos și nu prea, insul risipitor și-a petrecut vremea prin „vi-
roaga” vieţii, a dragostei și a „vânatorii”, fără să câștige înţelepci-
unea. Cealaltă jumătate, dublul mort, din raclă, vine ca întregire
a conștiinţei („Sein zum Tode”), probând adevărul că „fuga de
moarte e și ea o simplă farsă, ca și fuga de viaţă”. Identitatea pro-
fundă e cufundare într-un șir de oglinzi ale adâncimii. Cele trei
femei-oglindă eliberează la sfârșit o „matrice de specificaţie” cu
care „vă veţi putea vedea corpul întreg, trup și suflet”. Dorul de casă,
de „sutele de ani” din trecutul erorilor îl ţin pe erou prizonier al
memoriei, astfel pierzând nemurirea.

În jocul final „de-a v-aţi ascuns”, el se salvează totuși, o
vreme, evadând „din piesă”, din visul „cu ochii deschiși” al sfârșitu-
lui. Ce ţi-e și cu identitatea asta? însumează, într-un script de ex-
cepţie, temele majore ale teatrului lui Nicolae Suciu.
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Scriitorul Nicolae Suciu ne pune în mână o carte des-
pre nevoia de dezmorţire a minţii într-o societate în care mani-
pularea persoanei a devenit artă modernă, o radiografiere
subtilă a societăţii și a școlii de azi, diagnosticate prin sindromul
de exaltare. Titlul ales nu implică neapărat o boală, doar că ig-
norarea simptomelor va conduce inevitabil la un colaps existe-
nţial. 

Sindromul de exaltare în Sud-Estul Noii Europe este un
roman în formulă alegorică, naraţiune care oferă o reprezen-
tare postdecembristă a școlii românești și a societăţii tranziţiei,
până în pragul zilei de zi. Pentru ca reușita picturii, cu accente
suprarealiste, să fie desăvârșită, maestrul cuvântului a luat în
mână penelul pamfletului. Astfel reușește să fie tăios fără să fie
criticat pentru lipsă de maniere. Cu măsura cuvântului, pentru
a nu fi acuzat de intoleranţă, de nemăsură. Biciuiește cu can-
doarea celei mai elegante și eficiente săbii care a fost vreodată
folosită în cruciadele lumii, anume condeiul. Firul epic este con-
struit în jurul dascălului Dinu Grama, un alter ego, pare-se, al
scriitorului, privit din postura de director școlar. Dinu face o
analiză retrospectivă prin vocea interioară a conștiinţei asupra
societăţii și a școlii. Sistemul alambicat și nefuncţional, cu me-
tehne împrumutate din vechiul regim, este dublat de manipu-
larea actuală, sub umbrela globalizării, prin conformizareși
uniformizare, prin confort. 

Este o carte virulentă la adresa societăţii românești de
azi, care promovează nonvaloarea, servilismul, nepotismul, fa-
voritismul, susţine mediocritatea și se supune fără cârtire stan-
dardelor europene, modelelor străine care nu au
substanţialitate și funcţionalitate prin suprapunerea pe relie-
furile realităţii autohtone. 

Scriitorul Nicolae Suciu face elogiul dascălului adevă-
rat, el făcând distincţie între profesor și cadru didactic: profeso-
rul trebuie să conţină în pielea și în carnea lui, neapărat și un cadru
didactic. De cadrul didactic din el are nevoie, în primul rând, mi-
nisterul, și nu tocmai de profesorul din el. Adică de faţeta exterioară
a intelectualului. Cadrul didactic este exteriorul, profesorul este
în interior. Înglobează divinul, vocaţia. Substanţialitatea este
partea nevăzută, de sub apă, a icebergului. 

Școala și profesorul au căzut în dizgraţie. Aceasta este
imaginea pe care mass-media o promovează, injectând virusul,
repetând în multele minţi plate și inoculându-le ideea-proteză.
Dar autorul sintetizează de la începutul romanului că orice om
are în alcătuirea lui o suprafaţă plată, tranzitivă, și una cu forme de
relief variate, reflexive. Prima se poate verifica din exterior foarte
repede și este terenul cel mai dispus uniformizării minţii umane.
Cealaltă suprafaţă, cea din interiorul omului, adică cea formată
prin ani de lectură și de studiu asiduu, mână-n mână cu fiecare vis

nutrit, nu se vede cu ochiul liber și ca atare este extrem de greu de
controlat, de uniformizat și chiar de format cu ajutorul actualelor
mijloace moderne de formare și informare. Această suprafaţă de-
ţine vocile cu care stă omul adesea la taclale. Iar apoi, mai de-
parte: Profesorul care nu stă de vorbă cu vocile lui interioare
înseamnă că n-a fost niciodată dedicate meseriei de dascăl. Omul
care gândește devine incomod, omul cu reliefuri interioare. Tot-
deauna relieful ascuns este mai greu de intuit. Este omul pro-
fund, cum scria Mircea Eliade în nuvela fantastică Nouăsprezece
trandafiri, care, „ca și Cosmosul, are mult mai multe dimensiuni
decât cele pe care le-am învăţat la școală”, Eliade motivând, sub
forma unor reprezentări teatrale, deloc bine privite de sistemul
comunist, găsirea unor căi de evadare, de acces la o libertate
absolută, prin smulgerea dintr-un timp și spaţiu inferioare,
dintr-o realitate aplatizată, ca și cea de azi, când este sugrumată
adevărata libertate și creativitate. În carte, Nicolae Suciu susţine
că acești oameni reprezintă un mare pericol social pentru societa-
tea care se antrenează, iată, pentru globalizare. Profesorul susţine
principiul nenormativ: „Nu vă potriviţi chipului veacului aces-
tuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre”, îi îndeamnă
apostolul Pavel pe creștini. Cu alte cuvinte, nu fiţi conformiști,
nu vă potriviţi chipului veacului, gândirii de turmă! Deveniţi per-
soane-evenimente, adoptând noi perspective; cu o minte în-
noită, vă veţi preface, veţi depăși chipurile, formele prestabilite.
Noile perspective nu se încadrează în tiparele existente, ele tri-
mit la o ordine transcendentă”. Este acea gândire laterală pe
care a promovat-o Edward de Bono. Scriitorul face trimitere la
omul liber, cu sigiliu divin, care nu poate fi contaminat, pentru
că resorturile interioare subtile îi asigură posibilitatea de a
gândi liber și independent. Nu poate fi controlat. El poate fi
spontan. Se poate opune. El nu se aliniază normelor. El este
omul divergent. Nu poate fi înregimentat. Și despre acest om
spune scriitorul că devine incomod, constituie un pericol social și
pe motiv că minţile lor nu mai pot fi coafate după noile standarde
destinate făuririi omului nou. Un alt om nou, se pare, altul decât
cel creat sub imperiul fricii, cu deosebirea doar că cel de acum,
din totalitarismul transparent, vorba lui Matei Vișniec, este unul
prin care manipularea fiinţei se face prin confort, după cum in-
tuia marele scriitor și intelectual britanic Huxley. 

Sindromul de exaltare în Sud-Estul Noii Europe este un
roman cu accente polifonice. Autorul, un bun mânuitor al lim-
bajului, sondează reliefurile adânci ale persoanei care își ascultă
vocea interioară, care are conștiinţă, dialoghează cu propria
persoană și încearcă să își lămurească și să rămână fidel unor
repere morale, prin meditaţie și contemplaţie, căutând, în
marea agitaţie a unei societăţi conformiste, să găsească echili-
brul fiinţei. Tăvălugul modernităţii trece violent peste o socie-

Lörinczi Francisc - Mihai
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tate în tranziţie, prelungită, și în acest măcel spiritual, sunt pier-
deri nebănuite. Scriitorul încearcă să tragă un semnal de
alarmă. Școala își pierde din autoritate. Frumuseţea limbii este
căzută în primitivism, secătuită de eleganţa și frumuseţea ex-
primării. Omul este încă înlănţuit de prejudecăţi, vrăjitorie, in-
cultură. Apar repetitiv pagini cu reclamaţii din partea părinţilor,
adresate directorului școlii, prin care aceștia își manifestă ne-
mulţumirea pentru diferite situaţii în care copiii lor au fost acu-
zaţi. Ironia este fină. Limbajul, în redactarea acestor reclamaţii,
redă fidel lipsa de carte a părinţilor și cerinţele lor aberante. În-
dobitocirea noii generaţii este inevitabilă. Modul în care autorul
alege să exprime această involuţie de-a lungul generaţiilor aces-
tui veac este original: Într-adevăr, nu-i nici un secret: Omul cu ju-
mătate de faţă de bou a existat și va exista întotdeauna. Prin anii
‘57-58, când lumea se-nghesuia să ajungă la circ, nu era altă dis-
tracţie mai mare decât să-l vezi pe omul cu jumătate de faţă de bou
[…] . Pe vremea anilor ‘60-70 nimeni nu se gândea că vor veni și tim-
purile de acum, când oamenii cu jumătate de faţă de bou se vor în-
mulţi și când vor putea fi văzuţi în voie pe stradă, oriunde, în orice
loc, în orice instituţie. Pot fi văzuţi la școală, la bancă, în combinat,
în uzină, în biserici, la ștrand… […] Omul cu jumătate de faţă de
bou, omul-bou cum i se mai spune pe scurt, și femeia-vacă, adică
concubina lui, se pot școli, pot ocupa funcţii de conducere, pot fi
politicieni, avocaţi, judecători, piloţi, economiști, călăi, medici, su-
dori, lăcătuși, procurori, preoţi și chiar parlamentari sau președinţi
de ţară. E ca și cum, între timp, în 30-40 de ani de-atunci, pereţii
circului s-ar fi lărgit în așa fel, încât habitatul n-ar mai încăpea nu
numai pe o stradă, dar în niciun loc public. Apoi, scriitorul, cu
aceeași înverșunare satirică, arată pericolul contaminării și
efectul bulgărelui de zăpadă sau al mărului stricat în coșul de
mere sănătoase: O trăsătură distinctivă a lumii de azi este aceea
că oamenii normali au ajuns să-i imite servil, probabil din pură sim-
patie, pe oamenii-boi […]. Copiii oamenilor sunt în stare să renunţe
până și la dinţii lor buni de om, ca să-i schimbe cu dinţi de bou; sunt
în stare să-și facă diferite operaţii estetice: să-și implanteze o nară
de bou, în locul nării de om, un obraz gros de bou, în locul obrazu-
lui de om, un ochi de bou în locul ochiului de om, o freză cu breton
de bou, în locul coafurii de om...

Prin ceea ce scriu nu intenţionez să transmit cititorului
semnificatul operei, acea componentă semiotică a corpusului
scrierii: „Există tot atâtea posibile interpretări ale Operei câţi
contemplatori sunt. Fiecare o înţelege și o interpretează, o
transsubstanţiază în felul său. Opera, corp luminos, se reflectă
în chipuri. E una și contemplatorii săi sunt mii și fiecare crede că
viziunea sa e singura”. Vin în întâmpinarea celor interesaţi de
carte cu un eseu despre cum am receptat eu opera și prin legă-
turile pe care le-am văzut între această carte și altele pe care le-
am citit, scrise în formulă alegorică și cu iz de pamflet. 

Sindromul de exaltare în Sud-Estul Noii Europe a profe-
sorului Nicolae Suciu este o altă carte Din ţara măgarilor a lui
Ștefan Zeletin, de fapt aceeași ţară a măgarilor, scrisă de
această dată de un dascăl, nu de un filosof-sociolog. Ceea ce le
este comun celor doi scriitori este măgăria pe care o pun în dis-
cuţie, diferenţa este de nuanţă, dar și de conţinut. Astăzi sunt
mai mulţi măgari decât poveri. Alegoria lui Ștefan Zeletin face
referire la măgari, iar cea a lui Nicolae Suciu la omul-bou. Socio-
logul face o distincţie între măgarii de la sat și cei de la oraș, cu

pretenţia celor de la oraș de a avea lipul în suflet, iar cei de la sat
pe trup: „potrivit cu măsura murdăriei lăuntrice, măgarii de la
orașe alcătuiesc trei pături sociale deosebite: măgăreii, măgarii
și măgăroii – ce se ridică cu atât mai mult în cinste, cu cât e mai
mare grosimea măgăriei pe care o tăinuiesc în suflet”. Este o
altă faţetă a Stultitiei. La urma urmei e un pericol să gândești cu
mintea ta ori chiar o nebunie.

Cartea scriitorului Nicolae Suciu vorbește despre oa-
menii curajoși care nu pot fi înregimentaţi, care au o gândire di-
vergentă, creativă. Susţine omul curajos, moral, bine pregătit,
curat și incoruptibil, nepervertibil de o societate care distruge
autenticul, personalitatea: „Consider incompetenţa, naivitatea,
egoismul, răutatea, ignoranţa, lipsa de orientare, frica, toate slă-
biciunile ce slăbesc tăria unui om, a unui popor ca pe cele mai
mari păcate de care ar trebui să ne lepădăm. A trecut timpul
șovăielilor în care ne-am făcut mulţi vinovaţi de indiferenţă, de
izolare, de nesinceritate”. De partea opusă a baricadei îi așază:
pe omul-bou, care imită, pe omul incult, pe cei săraci cu duhul,
apoi lumea promiscuităţii, a mizeriei, a celor care caută în gu-
noaie și viaţa i-a așezat la coada societăţii. În vârful piramidei se
află politicienii și favorizaţii, cei care sunt în interiorul Cercului,
al puterii. Vasi, tatăl parvenit, devenit inginer-șef la Institut, din
fost mulgător la CAP, nou îmbogăţit de carton, încearcă să își
iniţieze fiul și să îl introducă în Cerc, pe Leonard, tânăr școlit,
dar acesta, ca și mentorul său, și-a luat examenele doar cu sa-
coșa. Un personaj bine conturat este un dascăl, Cuţari din Cluj,
care și-a pierdut postul de profesor de desen în urma unor pro-
bleme de familie, despărţirea de soţie l-a afectat și a ajuns să
locuiască într-un cavou, marginalizat de societate. 

Toată societatea și metehnele ei sunt puse sub lupa
scriitorului. Sunt puse sub condei clasă politică, școală, poliţie,
televiziune, autorul scrie despre dictator și masacrul din ‘89, des-
pre schimbarea clasei politice, favoritisme și șpagă, evoluţia ca-
pitalismului în forţă (construirea unui supermarket peste un
cimitir), despre dotarea școlilor după standarde europene, pa-
gini web, despre foamea de concret, Caritas, groparii din cimitir,
ouă negre (euro), ţiganii de la tomberoane care furau fel de fel
de obiecte pe care le vindeau în pieţele second-hand (profeso-
rul cumpără cărţi din piaţă - Cel mai iubit dintre pământeni, prima
ediţie, recuperat din tomberoane de către ţigani: acum profii
ăștia au ajuns mai rău ca noi, ca groparii). Toată viaţa pestriţă a
societăţii tranziţiei este adunată magistral între coperţile cărţii
alcătuind un panopticum satiric. Nucleul în jurul căruia autorul
a construit acţiunea este școala și dascălul. Vocea interioară ca
filtru al conștiinţei care dă sens. Un fel de ceasornic divin care
arată timpul real. Omul este complex. Are mai multe dimen-
siuni, cum scria Ernest Bernea în Trilogie pedagogică. 

Într-un peisaj cenușiu al tranziţiei, cu ambiguităţi și
transgresiuni sociale șocante uneori, cu derapări severe, omul
contemplativ, așezat într-o poziţie de belvedere, cu panoramă
spectaculară, cugetă și cu condeiul grav realizează o analiză du-
reroasă asupra societăţii în general și asupra școlii în particu-
lar, iar diagnosticul nu este unul optimist: Faceţi toate astea
acum, la scara aceasta, mică, fraţilor, pentru a vă obișnui cu ce o
să vină peste un an-doi. Atunci va fi prăpăd la scară mare. Și nu
numai în toată ţara asta…
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O carte de referinţă
pentru cercetătorii presei cul-
turale româneşti, Astra 50. Eta-
pele unui parcurs sinuos
reconstruite din interior de Ni-
colae Stoie (Braşov, Biblioteca
Judeţeană George Bariţiu,
2016), reface istoria revistei
braşovene „Astra” pe parcursul
celor cincizeci de ani existenţă,
pe baza unei riguroase docu-
mentări. Autorul cărţii, fost re-
dactor şef al revistei, îşi
motivează efortul, concretizat
în 339 de pagini, nu doar prin
legătura sentimentală, conse-
cinţă firească a celor 15 ani ca
redactor, dar şi ca intenţie de

corectare a unor informaţii eronate puse în circulaţie prin dic-
ţionare sau lucrări de specialitate. O carte, după cum anunţă
titlul, ce oferă o viziune din interiorul redacţiei, de pe poziţia
protagonistului şi martorului direct al aventurii publicistice. În
consecinţă, monografia atipică prilejuită de implinirea unei ju-
mătăţi de veac de la apariţia primului număr al revistei „Astra”,
semnată de Nicolae Stoie şi editată în  condiţii grafice excelente
de Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” din Braşov, sub direc-
ţia lui Daniel Nazare, impresionează prin exigenţa autorului în
intenţia sa de obiectivitate faţă de obiectul cercetat, concreti-
zată în riguroasele trimiteri bibliografice pentru orice detaliu
(dicţionare, istorii literare, lucrări, teze de doctorat, articole) sau
în completările ce corectează erorile publicate anterior.

Autorul îşi pune în valoare experienţa de publicist ce
ştie informa succint, dincolo de interesul său imediat, din per-
spectivă comparatistă. Revista e situată în context cultural na-
ţional, alături de altele apărute în aceeaşi perioadă, care s-au
menţinut până azi: „Familia”, „Ramuri”, „Tomis”, „Argeş”, „Ori-
zont”, sunt comentate dificultăţile inerente ale începuturilor re-
vistei, cu redactori braşoveni tineri, fără  autoritatea unor cărţi
publicate, fără o personalitate marcantă care să-i imprime un
program şi spirit critic. 

Cartea îmbină citatul, invocat ca argument de autori-
tate, cu comentariul liber al publicistului ce cunoaşte din expe-
rienţă jocurile de culise şi nu se sfieşte să le dezvăluie şi nici să
corecteze orice eroare, nu cu maliţiozitate, ci de dragul restabi-
lirii adevărului istoric. Nicolae Stoie reliefează strategia publi-
cistică din prima etapă, 1966-1973, pentru promovarea unei
literaturi originale, depăşirea spiritului provincial şi înscrierea
revistei în contextul naţional prin atragerea unor colaboratori
importanţi: Ana Blandiana, Marin Sorescu, Leonid Dimov, Mir-
cea Ciobanu, Nicolae Prelipceanu, Ion Horea, Dumitru Radu Po-
pescu, Eugen Barbu, Sorin Titel, Nicolae Balotă, Şerban
Cioculescu, Constantin Ciopraga, Mircea Braga, Dan Cristea etc.

Sonia Elvireanu
„Astra“ braşoveană – 50 ani

Surprinde, de asemenea, efectul negativ al subordonării obli-
gatorii a revistei dezideratului ideologic după 1971, dar şi preo-
cuparea redactorilor de a atenua presiunile şi „ingerinţele
forurilor tutelare în orientarea şi alcătuirea sumarelor”. Nico-
lae Stoie deconspiră, de asemenea, „detalii despre cursa cu ob-
stacole” a textelor trimise la redacţie, unele nepublicate, le
reproduce parţial, alături de scrisori şi facsimile semnate de
Leonid Dimov, Angela Marinescu, Mircea Horia Simionescu.

Din 1972, apare (la iniţiativa lui Mihai Nadin) un supli-
ment literar al revistei, „Astra literară”, din dorinţa de „a pro-
teja literatura de imixtiunile tot mai agresive ale ideologicului”,
„singura publicaţie periodică braşoveană exclusiv literară între
1944-1989”, careia  i se consacră un capitol special. De altfel, în-
treg parcursul sinuos al revistei „Astra” este evaluat critic, cu
plusuri şi minusuri, printr-un comentariu inteligent, succint, al
evenimentului istoric cu reverberaţii negative asupra culturii,
cazul „Astrei” fiind edificator pentru toate revistele din ţară. Au-
torul cărţii nu menajează pe nimeni, nici măcar pe el însuşi în
calitatea sa de redactor şef.

După 1990, revista îşi continuă drumul dificil, se rea-
daptează, îşi caută stabilitatea în noul climat cultural postde-
cembrist, îşi asigură prestigiul prin colaborarea unor scriitori
contemporani importanţi. Din 2010, „Astra” trece sub egida Bi-
bliotecii Judeţene „George Bariţiu” şi apare într-o nouă serie. Li-
teratura va trece în suplimentul „Astra. Supliment. Literatură,
arte şi idei”, o revistă autonomă, în format elegant, ilustrată de
artişti plastici, coordonat de Dina Hrenciuc, redactor şef, în care
semnează scriitori şi critici din eşalonul întâi: D. C. Mihăilescu,
Alexandru Cistelecan, Octavian Soviany, Alexandru Matei, Ga-
briela Adameşteanu, Norman Manea, Monica Pillat, Nora Iuga,
Nicolae Prelipceanu, Marian Drăghici, Ioan Es. Pop, Alexandru
Muşina, Andrei Bodiu, Aurel Pantea şi alţii.

Într-un capitol special (pp. 151 – 183), Nicolae Stoie re-
constituie, cu amănunte captivante, implicarea „Astrei” în viaţa
comunitară: „Serile Astrei”, după 2010 „Serile Bariţiu”, patronate
de Dina Hrenciuc, Cenaclul Astrei, Premiile Astrei, Colocviul Re-
vistelor de Cultură, Cărţile Astrei. Nu omite percepţia „Astrei”
în publicaţiile literare importante („România literară”, „Viaţa Ro-
mânească”, „Luceafărul”, „Familia”, „Contemporanul”, „Cronica”
„Argeş”, „Arca”, „Nord literar”, „Dilema Veche”), reproducând
paginile cu aprecieri/critici vizând conţinutul revistei. Apoi, im-
aginea revistei este surprinsă şi în „ochiul invizibil al securită-
ţii” prin reproducerea unor note informative şi fragmente din
dosarele întocmite de securitate, iar capitolul Imaginea „Astrei”
în obiectivul aparatului de fotografiat sporeşte atractivitatea căr-
ţii prin câteva fotografii preluate din paginile revistei (întâlniri,
evenimente, prezenţe importante la întâlnirile „Astrei”) şi fac-
similele unor scrisori şi texte inedite semnate de personalităţi li-
terare: Nichita Stănescu, Ana Blandiana, Mircea Horia
Simionescu, Angela Marinescu, Ştefan Baciu, încheindu-se cu o
succintă prezentare, în fişe bio-bibliografice, a directorilor şi re-
dactorilor şefi ce s-au perindat la conducerea  revistei.

Recenzii
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Andrei Zanca

O alertă de pasăre

de pe balconul vilei mele din Heilbronn
priveam la ferma de păsări din vecini

uneori ies să mă relaxez pe balcon 
după munca la manuscrisele mele neterminate,
nu mă mai simt de mult un străin printre străini

Lucian Per1a

Parodii

şi îndrăznesc, fără să clipesc,
să scriu despre tot
şi despre toate,
în opt limbi, firesc

doar că acum, în plină vară,
toată ferma e alertată,
cică alertă de gripă aviară,
gata cu miresmele verii
şi toată imaginea idilică se destramă

cum mai poţi să scrii despre păsări surâzând
şi să te şi înţeleagă cititorii
când ştii că ele vor muri curând ? 
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TTuurrnniirruull  ddee  ppooeezziiee  ddee  llaa  NNeeppttuunn

În perioada 7-10 iulie, la Neptun şi Mangalia, a avut loc a şasea ediţie a Turnirului de Poezie, proiect de marcă al Uniunii
Scriitorilor din România. De data aceasta, într-un format extins al reuniunii poetice, s-au confruntat poeţi din nouă filiale ale USR,
care au alcătuit patru echipe. Prima echipă, care câştigase precedentul concurs, din 2015, de la Balcic, a fost compusă din repre-
zentanţi ai Filialei Chişinău: Leo Butnaru, Grigore Chiper, Teo Chiriac, Dumitru Crudu, Irina Nechit şi Nicolae Popa; echipa a doua
i-a avut în componenţă pe reprezentanţii Filialelor Sibiu şi Pi-
teşti: Ioan Barb, Mircea Bârsilă, Liviu Capşa, Virgil Diaconu, Emil
Cătălin Neghină şi Ioan Radu Văcărescu; o altă echipă a fost al-
cătuită din poeţi reprezentând Filialele Alba-Hunedoara, Târgu
Mureş şi Braşov: Nicolae Crepcia, Adrian Lesenciuc, Viorel Mu-
reşan, Olimpiu Nuşfelean, Laurenţiu-Ciprian Tudor, Igor Ur-
senco; în fine, s-au prezentat în concurs poeţi din Filialele
Sud-Est, Dobrogea şi Bacău: Ruxandra Anton, Silvia Bitere, Emi-
lia Dabu, Ion Tudor Iovian, Nicolae Pogonaru şi Sorin Roşca. Ju-
riul, care a avut responsabilitatea să aleagă poeţii care rămân în
concurs, prin acordarea de note (de la 1 la 10) pentru fiecare re-
cital poetic, a fost format din Nicolae Manolescu (preşedinte),
Gabriel Chifu, Angelo Mitchievici, Adrian Popescu, Traian Ştef şi
Alex Ştefănescu. După primul tur de lecturi, desfăşurat în sala
de consiliu a Casei Scriitorilor de la Neptun, un loc de un farmec
aparte, de care se leagă atâtea evenimente culturale impor-
tante, organizate de USR de-a lungul vremii, au fost selectaţi 12
poeţi: Mircea Bârsilă, Leo Butnaru, Liviu Capşa, Grigore Chiper, Dumitru Crudu, Ion Tudor Iovian, Viorel Mureşan, Irina Nechit,
Olimpiu Nuşfelean, Nicolae Pogonaru, Laurenţiu Ciprian Tudor şi Ioan Radu Văcărescu. Reamintim că, potrivit regulamentului,
poeziile prezentate nu trebuie să fi apărut în volum, în caz contrar juriul putând să depuncteze poetul respectiv. După turul al doi-
lea de lecturi au ajuns în finală Mircea Bârsilă, Leo Butnaru şi Ion Tudor Iovian. În sfârşit, s-a derulat ultima rundă de recitaluri,
prin care s-au stabilit câştigătorii, ex aequo, ai Cununii de Lauri de la Tomis: Leo Butnaru şi Mircea Bârsilă. Echipa câştigătoare a
Cununii de Lauri, cea care rămâne în concurs pentru ediţia de anul viitor, este echipa Filialelor Sibiu şi Piteşti: Ioan Barb, Mircea
Bârsilă, Liviu Capşa, Virgil Diaconu, Emil Cătălin Neghină şi Ioan Radu Văcărescu. Prin votul tuturor participanţilor la lecturile de
poezie s-a acordat şi un Premiu de Popularitate. Acesta a revenit lui Ioan Radu Văcărescu. Manifestarea a mai cuprins un tur al Man-
galiei şi o întâlnire cu publicul în primitoarea sală de conferinţe a Hotelului Rio din Jupiter, unde au susţinut scurte pledoarii pen-
tru poezie criticii literari Nicolae Manolescu şi Alex Ştefănescu şi au citit din lirica lor câţiva laureaţi ai ediţiilor precedente, Gabriel
Chifu, Adrian Popescu, Arcadie Suceveanu, dar şi finaliştii şi laureaţii din acest an, Ion Tudor Iovian, Ioan Radu Văcărescu, Mircea
Bârsilă şi Leo Butnaru. 

ÎÎnnttââllnniirree  lliitteerraarrăă  llaa  BBiissttrriiţţaa  

În ziua de 26 august 2016, a avut loc la Palatul Culturii
din Bistriţa (aflat acum în haină nouă, după trei ani de renovare,
exemplu pentru alte orașe, aflate departe încă de realitatea cul-
turală din orașul nord-ardelean), în cadrul Târgului Mare și în or-
ganizarea Societăţii „Conexiuni”, întâlnirea literară și lectura
publică „Literatura – Cetate în Cetate”. Au participat scriitori, oa-
meni de cultură, editori din Bistriţa, Cluj-Napoca, Sibiu (din par-
tea Filialei sibiene a USR, din care fac parte și câţiva scriitori
bistriţeni) și din Canada: Aurel Rău, Andrei Marga, Dorel Cosma,
Elena M. Cîmpan, Menuţ Maximilian, Alexandru Cristian Miloș,
Victor Știr, Muguraș Maria Petrescu, Cristian Medelean, Alexan-
dru Uiuiu, Gavril Ţărmure, Anca Sârghie și Ioan Radu Văcărescu. 

Activită1i


