
A
m în faţă trei volume de poeme ale craioveanului 

Nicolae Coande. Apariţia lor acoperă aproape un 
deceniu şi probabil aşa se face că stilul şi mesajul diferă. 

Scriitorul nu este dintre aceia care cred că trebuie să apeşi la 
nesfârşit pe aceeaşi clapă pentru a-i distinge mai bine semi-
tonurile.

Fundătura Homer, de exemplu, publicat la Editura „Dacia”, 
mizează pe poeme scurte, gnomice şi profunde. Un acoperiş 
deasupra capului deschide seria textelor apocaliptice, până la 
urmă: „cândva voi obosi să mai privesc în sus:/ cu toţii vom sfârşi 
cu privirile în pământ/ căutând un soare al umiliţilor/ (ar fi o 
ironie să existe)”. Ca în Pohod na Sibir a lui Alecsandri, plus 
paranteza postmodernă care dizolvă tensiunea prin intelectua-
lizare. Imploziile se ţin lanţ, special parcă pentru a susţine 
teoretizările lui Octavian Soviany despre thanatofilie şi cataclism 
sufletesc: „mor în poemul meu şi nu ştiu de ce –/ mor interior/ eu 
atât de incert am o singură certitudine:/ soarele moare interior/ şi 
el” (Şi el). Bineînţeles, durerile fără motiv clar ţin de o patologie 
romantică a pneumei. Dar îmi aduc aminte că într-un studiu din 
1984 al Lidiei Vianu despre T. S. Eliot, modernismul era definit 
ca o eră a impreciziei. A impreciziei puternic intelectualizate, aş 
adăuga eu. Este poetul nostru un modernist peste decenii, aşa 
cum li s-a întâmplat multor autori români? Cumpănind tihnit, 
nu prea-mi vine a crede. Mai curând era vorba despre o tendinţă 
morbidă şi obosită a momentului, pe care încerca să şi-o 
aproprieze. Dovadă şi finalul de la Casa ciorilor: „cadavrul care voi 
fi mă lasă indiferent, sunt un copil/ care se chinuie să îmbătrâ-
nească”. Surparea interioară este „impurificată” treptat de suspi-
ciuni psalmice şi de imagini suprarealiste supradotate cu focoase 
simbolice, însă. Epuizarea sufletească – trăită literar, aş zice – 
primeşte energie de la ieremiade şi enervări: „şapte zile au trecut 
şi răbdarea mea e pe sfârşite./ trăiesc pe o insulă înconjurată de 
înjurături precise/ cineva atacă zidul cu limba, voi face altul în trei 
zile./ vine pe ape un ochi fals sufletul cu un peşte în gură./ oac oac 
iese din smârcuri masculofemina” (Trăiesc pe o insulă).

De la paranoia davidiană şi autarhia mizantroapă a anti-
eroilor lui Harold Pinter, iată-ne în volumul Vânt, tutun şi alcool 
(Editura „Brumar”), faţă în faţă cu un poet precis şi trăind exclu-
siv pentru literatură. Un poet în brooklyn trece în revistă soarta şi 
întâmplările unor confraţi de condei din Bănie cu o idiosincrazie 
demnă de sarcasmul lui Ginsberg: „Nu-s sigur dar parcă/ i-am 
văzut faţa lui ciupureanu prin zonă. oricum/ nu mă interesează/ 

ion maria stă în craioviţa în blocuri făcute de comunişti/ pentru 
ordinary people/ bucur şi lascu pe calea bucureşti în blocuri 
făcute de/ comunişti pentru pedanţi/ şi asta se vede în poezia lor”. 
Un fel de volum dedicat demitizării conştiinţei scriitoriceşti, apel 
la vechea dilemă cum poate fi produs frumosul de către urâţi/ 
insignifianţi. Cum este posibil să obţinem kalos din kakos. Dar e şi 
un protest aici împotriva umilirii artistului într-o societate 
mercantilă, exaltând cultul muncii în linia lui Stahanov sau a lui 
Margaret Thatcher. Până la urmă, „unde miroase a căcat miroase 
a fiinţă” (Arestul literaturii). Şi îmi place să deduc acest vers din 
legenda lui Heraclit, care s-ar fi îngropat în bălegar pentru a-şi 
ameliora hidropizia care-l chinuia. 

Cel mai recent volum, Femeia despre care scriu, Editura 
„Măiastra”, Târgu-Jiu, conţine „versuri de bărbat”. Un bărbat 
literaturizat, vorbăcios şi patetic-cuceritor. Literatul, în vajnica 
lume nouă, aparţine unei alte specii: „Incredibil singur în viaţă – 
mă cred artist/ preocupat de culori ce imită sângele închegat,/ 
vinul de inimă e pe sfârşite,/ îmi număr pe degete prietenii din 
rafturi” (Văduva suedeză a lui Kafka). Versul devine filosofant, în 
termeni generici, mereu împănat cu referinţe culturale şi susţinut 
de ironie. Un amestec de şaizecism cu şaptezecism, poetizare + 
detaşare, ce dovedeşte vitalitate, încă. La motivul scriitorului se 
adaugă şi cel al literaturii, căci altfel nu se putea. Se pot obţine 
efecte interesante din deplângerea gloriolei condeierilor de altă-
dată: „I-aş scrie omului, dar crezi că citeşte?”. Resemnarea nu este 
jeluitoare: „Sînt un pian cu ochi scoşi/ disting aluniţe pe creier” 
(Frumuseţe, ce departe eşti tu).

De fapt, Nicolae Coande este vizibil ca poet datorită inteli-
genţei lui tandre. Ironia bonomă şi imaginile surprinzătoare 
mântuiesc adesea pagini întregi de poeme şi dizolvă atmosfera 
prăfuită de bibliotecă: „un metru de cărţi,/ nici un metru de viaţă” 
(Treapta). Prefer fără dubii condensările poetice ancorate în 
metaforă şi simbol lirismului descriptiv sau descriptivismului 
liric. De pildă, „Stăm la masă cu picioarele-ngropate de mult/ în 
pământ./ Ne ţinem în viaţă” (Gura zeiţă). Un fragment deschide 
mai multe căi de interpretare decât un ditamai roman psihana-
litic. Şi nu trebuie să neglijăm că cine corespondează cu Paul 
Goma nu poate vedea poezia ca pe un joc cu mărgele de sticlă 
într-un turn de cristal. Pe lângă funcţia poetică a textului, mult 
dezbătută de lingvişti, se cuvine discutată şi funcţia critică a lite-
raturii. Aşa se face că, de multe ori, critica devine o critică a 
criticii.

Literatura – o bucurie tristă

N
u ştiu de ce Viaţa lui Kostas Venetis (Bucureşti, Editura 

„Cartea Românească”, 2011) al lui Octavian Soviany a 

fost numit „roman de epocă”. Pentru că, în realitate, 

este vorba despre viaţa de pretutindeni şi de oricând. Culoarea 

locală e mai mult o nuanţă, limba greacă redusă la câteva 

vocabule. Nu exoticul predomină în această carte, ci un pestriţ al 

urâtului şi al răului. Mă bucură acest naturalism, chiar dacă mare 

parte din el ţine de paradă, pentru că vine în contra curentului de 

pudibonderie şi intelectualism alambicat ce suge inutil seva 

romanescului. Să nu ne închipuim că autorul este slobod la gură. 

Paradoxul lui Octavian Soviany este că a funcţionat ca unul 

dintre criticii literari importanţi ai mizerabiliştilor, promoţia 

2000, dar a rămas întotdeauna un pudic, nu un pudibond. Cel 

mai tare cuvânt din această carte e „pizdă”, scris parcă ghiduş şi 

timid.

Dincolo de avalanşa de păcate şi perversiuni, un ochi versat 

distinge o sumedenie de teorii şi doctrine. De la maniheismul alb-

negru, la teoria supraomului a lui Nietzsche, până la magie şi 

mentalităţi specifice locurilor şi timpurilor. Slavă Domnului că 

literaturizarea literaturii nu poluează paginile de faţă! Câteva 

convenţii narative există, însă ele au rolul de a pulveriza un parfum 

de epocă. Viaţa lui Kostas este relatată de Nemţoaică, iubitul şi 

discipolul marelui îndărătnic. Nemţoaica, la rândul lui, e şi el 

sodomit, criminal, hoţ şi mai ştiu eu ce. Personajele au o mare 

dispoziţie spre confesiune, însă nu pentru a se lăuda cu răutăţile 

lor, ci într-un fel de spovedanie şi analiză spre folosul celorlalţi. 

Schematismul cărţii derivă şi din triunghiurile amoroase, din 

complexele oedipiene şi hamletiene puse în scenă cu conştiin-

ciozitate. La un moment dat începi să anticipezi eşafodajul 

narativ. Atmosfera de epocă, câtă există, este creată mai degrabă de 

ritmul şi înfloriturile narative specifice povestirilor sapienţiale 

medievale, gen cele despre Nastratin Hogea. Bine, peste ele se 

suprapune euforia violului şi a crimei de la marchizul de Sade. Însă 

toate personajele, oricât de bestiale, sunt încărcate energetic la 

maximum, trăiesc cu intensitate nebună.

Din punct de vedere narativ, romanul este onest. Convenţiile 

narative sunt clasicizate, ritmul tărăgănat, povestea curge ca un 

fluviu, chit că din loc în loc apar ecluze care înghesuie şuvoiul. 

Există un singur, vârtos fir narativ. Pentru că oricâtă intenţie de 

povestire-cadru ar exista, deci poveşti încapsulate într-o poveste 

mai cuprinzătoare, toate personajele sunt croite pe acelaşi calapod. 

Consecinţa este că orice om din carte este într-o măsură mai mare 

sau mai mică Kostas Venetis. Aceasta duce la monotonie şi ţi-ai 

dori ca romanul să fie mai scurt cu 150 de pagini. După primele 

200 ai citit cam tot ce era de aflat. Şi autorul ce transcrie povestirea 

naratorului convenţional admite întrebuinţarea acestei strategii 

confortabile, de succes: „singurul merit al paginilor care urmează 

este acela de a fi, întrucâtva, o operă arhivistică”.

Mă gândesc, amuzat, cât de pornit este scriitorul împotriva 

imaginilor liliale: Kostas intră în scenă coborât parcă direct din-

tr-un tablou de Hyeronimus Bosch: „gura negricioasă şi ştirbă ce 

începuse să semene cu gaura unui poponar”. Nemţoaica e şi el 

foarte relaxat în confesiune: „Trecuseră aproape trei ani de când 

eram femeia lui Kostas Venetis”.

Kostas îmbină patima trupească cu cea ştiinţifică. Adoră exe-

cuţiile publice şi devorează tratatele de tortură. Maniheist de un 

soi bizar („Dacă binele se face din voia lui Dumnezeu şi răul se 

face tot din voia lui Dumnezeu”), el acumulează cu sete pestriţul 

lumii, ca şi cum în felul acesta se apropie de Dumnezeu. Mistica 

răului este motivată biografic. Tatăl lui Kostas este un bărbat 

bicisnic, cu voce de femeie, dar care istoriseşte pătimaş despre 

marii eroi ai Greciei. Mama lui trage la măsea, îşi înşală soţul şi are 

talente vrăjitoreşti: „Se mai spunea despre dânsa că-i meşteră în 

legatul brăcinarului, care îi văduveşte pe bărbaţi de vîrtute, că se 

pricepe să ia laptele vacilor şi oilor şi că, rostind anumite des-

cântece, îşi poate aduce flăcăii la aşternut călare pe cozi de mătură 

sau pe linguri de lemn”. Ba îşi ademeneşte şi fiul plin de hormoni 

care, din când în când, se muceniceşte cu post şi flagelare, de-l ia 

lumea drept sfânt. Un fel de Nică a Petrii, însă mândru, ran-

chiunos şi dispreţuitor.

Din acest indiferentism moral ţâşnesc unele gândiri remar-

cabile, ce presară (odată la 10 pagini) cartea: „aplecarea spre 

desfrâu dovedeşte neputinţă în dragoste. Desfrânarea se lecu-

ieşte prin dragoste, iar dragostea poate fi biruită prin desfrânare”.
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Sistematizarea pasiunii la nemţoaice
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O altă calitate a romanului, rezultat al scriiturii de tip memo-

rialist, este precizia argumentelor şi a descrierilor. Soviany a 

învăţat cu uşurinţă cum să scape de metehnele confraţilor prăfu-

iţi, care s-au bălăcit şi încă se în virtuozităţi neologice, în filigrane 

stilistice şi în emiterea de judecăţi ultraelaborate. Dacă nu oferă o 

lectură foarte ageră şi imprevizibilă, cel puţin autorul narează 

onest tot felul de grozăvii. O lectură de (bizară) plăcere, aşadar.

Kostas Venetis poate fi alăturat galeriei marilor strâmbi.   Deci 

urâţi sau debili care au făcut istorie: Richard al III-lea, Quasi-

modo, Don Carlos, căpitanul Ahab etc. Cu precizarea că el nu 

poate „mărturisi binele decât făptuind răul”. Metafizica lui este 

culturii, nu poţi să nu ai pe noptieră Euromorphotikon-ul lui 
Caius Dobrescu” (cf. http://www.bookiseala.ro/caius-
dobrescu-euromorphotikon/49729.html).

Cu alte cuvinte, e mai la-ndemînă să te scalzi în apa potrivită 
din vreme a familiar-provincialului şi, fireşte, e infinit mai greu 
şi mai riscant să ieşi din inerţia provincialismului. 

Trebuie spus, din capul locului, că pentru a gusta şi înţelege 
Euromorphotikon e nevoie de disciplină interioară. Cîţi dintre 
noi o au ? Cîţi dintre noi sînt dispuşi să (mai) accepte un chal-
lenge intelectual? Caius Dobrescu e, în Euromorphotikon, scrii-
tor român (şi faptul acesta e, probabil, de natură să irite multe 
sensibilităţi) doar prin faptul că scrie în limba română. Bine-
înţeles că asta nu înseamnă puţin lucru. Însă, prin miza culturală, 
prin subiectul inedit şi prin modul în care autorul dezvoltă acest 
subiect, prin inovaţia tehnică propriu-zisă, prin subtextul politic 
şi sociologic ubicuu, prin intertextul ramificat permanent în 
trama epică a „romanului în versuri”, el e european.

Personal, mă încăpăţînez să văd în Euromorphotikon, în ciuda 
subtitlului şi a Prolog şi/sau Argument-ului autorului (pp. 5-7), 
mai degrabă o epopee postmodernă, un epos (cu sensurile din 
greaca veche: „cuvînt”, „poem”, „cîntec” şi „poveste”) revizitat. 
Euromorphotikon este, prin subiect, un erotikon (cîntec de 
dragoste) postmodern. Faptul că şi Evgheni Oneghin al lui A.S. 
Puşkin poartă acelaşi subtitlu: roman v stihah, roman în versuri, 
nu trebuie să ne inducă în eroare mai mult decît e necesar, după 
137 de ani de literatură europenă. Literatura e un organism cu 
genom proteic.

Imediat după Prologul amintit, nu întîmplător, volumul de 
314 pagini se deschide cu un pliant amănunţit şi profilactic 
pentru uzul participanţilor (actanţi-personaje, dar, deopotrivă, 
şi pentru noi, „cititorii ipocriţi”-voyeuri ce ne aflăm) la 
Congresul Dragostei Abundente al Societăţii Naţiunilor 
Europene, desfăşurat pe o insulă mediteraneană imaginară, 
Aragnon, sub patronajul Prinţului şi al Prinţesei consoarte. 
Acesta e, de altminteri, comprimat la maximum, subiectul 
Euromorphotikon-ului: un congres paneuropean destinat să 
resusciteze pasiunile milenarist-erotice ale militanţilor Revo-
luţiei sexuale din deceniul 7 al secolului XX şi condiţia tragi-
comică a Utopiei.

P
rin publicarea „romanului în versuri” Euromorphotikon, 

la Editura „Tracus Arte” din Bucureşti, la sfîrşitul anului 
trecut, Caius Dobrescu a reuşit, într-o nano-metrică 

simultaneitate, o dublă performanţă: aceea de a produce, după 
masivul roman Teză de doctorat (Polirom, 2007, 894 p.), încă o 
capodoperă (o spun fără nici o ezitare), dar şi pe aceea de a-şi 
consolida, în literatura română contemporană de ultimă oră, o 
condiţie cel puţin stranie: aceea a unui scriitor complet, 
autosituat, atît voluntar, cît şi involuntar, într-un exil interior 
(geografic-cultural definit) autoimpus: în măsura în care autorul 
înţelege să „provoace” inerţiile mentale ale „ipocritului cititor” 
autohton miruit de levantinism şi în cea în care mai ţine la 
inocenţa de a crede în utopii ale receptării, în acelaşi spaţiu 
geocultural.

Consider că, cel puţin după publicarea romanului Teză de 
doctorat, Caius Dobrescu se găseşte în situaţia asumată a unui 
inside outsider. Avea dreptate Alexandru Muşina să afirme 
tranşant, cu prilejul lansării Euromorphotikon-ului la Braşov, la 
jumătatea lunii ianuarie, că ultima creaţie a lui Caius Dobrescu 
îşi devansează, cu ani buni, stricta contemporaneitate. Acelaşi 
lucru, de altfel, îl făcuse şi romanul precedent. (Între timp, 
Editura „Polirom” a publicat un nou roman semnat de Caius 
Dobrescu, thrillerul Minoic.) În consecinţă, receptarea critică a 
Tezei de doctorat a fost surprinzător de inconsistentă. La fel pare 
a fi şi situaţia Euromorphotikonului. Adevărul este că autorul 
Odei liberei întreprinderi / Ode an die freie Unternehmung (pentru 
care a primit în 2009, împreună cu traducătorul în germană, 
Gerhardt Csejka, premiul oraşului Münster pentru poezie 
europeană) intimidează prin devotamentul său faţă de literatura 
înaltă, prin amploarea proiectului său cultural şi prin inteligenţa 
sa (percepută de unii ca un viciu de structură). Exclud incidenţa 
indiferenţei genuine şi înaintez, mai degrabă, conjectura unei 
circumspecţii păgubos-hiperprudente din partea unei părţi 
însemnate a criticii de receptare. E mai confortabil – nu-i aşa? – 
să socoteşti ceea ce îţi violentează peisajul familiar al universului 
de aşteptare (temeinic sedimentat) drept „ilizibil”, „greu dige-
rabil” etc., ori, la o altă extremă, să afirmi pe net, snob şi în 
flagrantă confuzie fonetică, aşa cum face Marius Ghilezan: 
„Dacă vrei să te dai cult şi în ton cu noile tranduri (sic !) ale 

OVIDIU SIMION

Euromorphotikon Erotikon. Eutopia.

una gnostică: „Toate căile noastre spre Dumnezeu sunt cumplite”. 

Şi coşmarurile lui sunt toate premonitorii. De multe ori parcă am 

asculta o simfonie de Robert Schumann, Manfred, de exemplu. 

Când lin, suav, când tumultuos şi înnegurat. Protagonistul când o 

face pe sfântul, când pe păcătosul. Pentru că, în realitate, el şi 

celelalte personaje care îi seamănă teribil par discipoli ai lui 

Antistene cinicul. Ceea ce îi seduce este plăcerea. Să nu uităm că şi 

experimentul ori infatuarea tot plăceri sunt. După care este trasă 

concluzia, sub formă de panseu: „Nimic nu poate să fie mai 

aţâţător decât să omori în numele legii”. Bine, asta aşa este, am 

văzut-o de atâtea ori cu ochii noştri.
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