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Informaþii privind validarea dosarelor de intrare
în Uniunea Scriitorilor din România
Filialele U.S.R. anunþã public cã primesc
la sediile lor, pânã vineri, 14 martie 2014,
dosarele de intrare în Uniunea Scriitorilor
din România. Conform Statutului U.S.R.,
Comitetul Director al fiecãrei Filiale va
propune Comisiei de Validare a U.S.R.
dosarele eligibile. Dosarele vor conþine douã
formulare ce pot fi descãrcate de mai jos,
formularul de cerere ºi formularul privind
fiºa candidatului, cel puþin douã cronici
literare pentru fiecare dintre cele trei cãrþi
prevãzute de Statutul U.S.R., precum ºi
cãrþile candidaþilor.
Precizãm care sunt noile condiþii stipulate de Statutul U.S.R.:
Art. 4 CV (Comisia de Validare a U.S.R.)
propune acordarea calitãþii de membru al
U.S.R. în urmãtoarele condiþii:
a) pe baza propunerilor Filialelor,
b) pe baza dosarului solicitantului care
cuprinde:
- cerere individualã de primire;
- câte un exemplar din cãrþile publicate,
în numãr de cel puþin trei (poezie, prozã,
teatru, inclusiv reprezentat, literaturã
pentru copii ºi tineret, eseu, istorie, criticã
sau teorie literarã ºi traduceri în ºi din limba
românã). În cazul autorilor deþinãtori ai
premiului U.S.R., admiterea se poate face cu
o singurã carte;

- copii dupã cel puþin douã cronici/
recenzii pentru fiecare volum publicat,
apãrute în reviste literare prestigioase (de
preferinþã, revistele editate de U.S.R.) ºi sã fi
fost semnate de critici literari de valoare
recunoscutã pe plan naþional. Comitetul
Director al U.S.R. va vota anual lista
revistelor ce vor conta în evaluarea dosarelor
de candidaturã ºi va face publicã aceastã
listã pe pagina web a U.S.R. ºi a Filialelor. În
cazul dramaturgilor, volumele pot fi
înlocuite cu piese reprezentate pe scena unor
teatre. În cazul traducãtorilor, cronicile pot
fi înlocuite cu douã referate, pentru fiecare
volum, solicitate unor personalitãþi
importante din domeniul traducerilor. De
asemenea, pentru traducãtori, vor fi decisive editurile unde sunt publicate volumele,
importanþa autorului tradus ºi dificultatea
filologicã a textelor respective. Criteriul
pentru volumele propuse de candidaþi este
sã aparþinã genurilor literare: poezie, prozã,
criticã ºi istorie literarã, literaturã pentru
copii, dramaturgie sau traduceri literare.
Comitetul Director al U.S.R. a fãcut
precizarea cã vor fi luate în considerare, în
primul rând, articolele ºi cronicile semnate
de critici literari de autoritate recunoscutã
ºi mai puþin, sau în al doilea rând, titlurile
revistelor unde sunt publicate aceste articole.

Gabriel CHIFU
Dan CRISTEA

In memoriam Cicerone Ioniþoiu (1924-2014)

Gabriel DIMISIANU
Nicolae PRELIPCEANU

A încetat din viaþã la Paris, în noaptea de
26 ianuarie, unul dintre cei mai activi luptãtori
împotriva regimului comunist din România,
istoricul Cicerone Ioniþoiu. Originar din
Craiova, elev al Colegiului Naþional Carol I, el a
aderat la Partidul Naþional Þãrãnesc al lui Iuliu
Maniu ºi Ion Mihalache încã din tinereþe. Ca
student la Litere, organizeazã manifestãri
anticomuniste. Numele sãu este legat atât în
þarã, cât ºi în strãinãtate, de acþiunile politice
ºi culturale dedicate recuceririi libertãþii
României. A plãtit aceastã neînfricatã
atitudine consecventã cu ani grei de închisoare
ºi de persecuþii politice. Activitatea principalã
a lui Cicerone Ioniþoiu s-a desfãºurat în special în Franþa, din 1979, ca refugiat politic.
Dacã-l menþionãm într-o revistã literarã,
aceasta se datoreazã faptului cã Cicerone
Ioniþoiu este autorul unor cuprinzãtoare
lucrãri în care este înregistratã ºi denunþatã
destrucþia comunistã ºi unde sunt înregistrate
victimele crimelor comise atunci. Memoriile
sale, În þara sârmelor ghimpate (2009), rãmân
un cutremurator document autobiografic în
care este dezvaluitã teroarea din închisorile
din vremea dictaturii comunismului. În ultima sa lucrare, publicatã de Fundaþia
Academia Civicã, 2013, Figuri de legendã,
ºi-au gãsit locul oamenii de valoare morala
care au avut curajul sã reziste ºi sã înfrunte
suferinþele cauzate de acele vremuri grele (o
statisticã recentã aratã cã Figuri de legenda a
fost cartea cea mai... furatã din librariile
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româneºti!). Cicerone Ioniþoiu a fost un om
deosebit. Istoricul dublat de un literat ºi-a scris
memoriile facând din viaþa lui biciuitã de
vexaþiunile unui regim criminal un adevarat
roman. Pentru cine vrea sã ºtie ceea ce s-a
petrecut în epoca „de aur” a comunismului, sã
deschidã paginile operei lui. Adaug cã o
impresionantã sintezã, intitulatã Victimele
terorii comuniste. Arestaþi, torturaþi, întemniþaþi,
uciºi, în 11 volume, a apãrut între 2000 ºi 2010.
Pe o bunã parte dintre victime i-a cunoscut.
Fãrã Cicerone Ioniþoiu adevãrurile din
vremurile pe care le-am suferit cu toþii vor fi
mai greu de aflat. El le-a trãit ºi ni le-a lãsat
nouã pentru a-i continua cu tenacitate
strãdaniile ºi lupta. Aibã-l Dumnezeu în pacea
eternã a eroilor care au luptat pentru gloria
României.

Alexandru Niculescu

editorial

versuri

de Gabriel Coºoveanu

de Gabriel Chifu

Zidar

Despre cultura controversei
C

um ideea unitãþii de monolit ne-a
displãcut dintotdeauna, ca nefireascã,
am gândit comportamentul unei publicaþii, în
speþã Ramuri, cu termeni personalizanþi, în
condiþiile unei solide concurenþe din partea mai
multor reviste craiovene ºi oltene, în general. Cum
forþele care pot alimenta, cultural o naþie, sau un
areal, dupã caz, sunt fatalmente limitate, vorba
lui Maiorescu, diverse nume se regãsesc în mai
multe reviste, simultan. Unii s-ar întreba cum?,
alþii de ce? În vreme ce o altã categorie, care ar
dori, poate, sã latinizeze precum cutare paºoptist,
ricaneazã cui prodest? Rãspunsul mi se pare pe
cât de simplu, pe atât de previzibil civic: o serie
de periodice serioase foloseºte oricãrei
comunitãþi, ºi tocmai turnirul programelor, al
rubricaþiilor ºi colaboratorilor constituie o
garanþie cã lucrurile nu se monopolizeazã, cã
întreaga desfãºurare de forþe intelectuale stã sub
genericul de opera aperta. Iarãºi, unii s-ar putea
alerta cã orice conflict erodeazã, sau, mai grav,
deruteazã publicul, ºi cã atingerea unui modus
vivendi, în condiþii tranzacþioniste, reprezintã o
culme de convivialitate.
Concordia e idealul umanist prioritar, de
bunã seamã, dupã cum e ºi limanul creºtin, dar
înþelegerea pãrþilor care ar trebui sã-ºi atenueze
asperitãþile spre a intra într-un „desen” comun
þine de bazele unei construcþii identitare. Or, aici
vorbim de elemente aparent centrifugale care se
pot coagula în forma, eventual de ameobã, dar
coerentã în ansamblu, de organism instituþional.
Nu e obligatoriu ca divergenþele de opinii sã
derapeze în regim al insultelor, conform unei
ipoteze care ar fundamenta repedea curgere a
sângelui meridional, dupã cum simpatiile de
orice soi - ori prea omeneºti, ori politice, ori
“istorice” - nu ar trebui sã justifice inflamarea
tonului sau mânuirea artileriei grele semantic
împotriva unor participanþi pe un pur front
ideatic. Ceea ce pare disruptiv poate trece în
unificant, dacã avem decenþa sã gândim raportul
eu-tu din unghi rezonabil, adicã thetic, dupã cum
ar spune Virgil Nemoianu, într-un volum (special selectat pentru aceastã ocaziune, dupã titlu
- Utilul ºi plãcutul): „în mic, ea [controversa]
ilustreazã cum Erinyile se supun Athenei, cum
conflictul fizic, brutal, se transformã în conflict
ideal, spiritual. Mai mult, ea ne aratã cum haosul
se poate transforma în fiinþã, cum o forþã a
distrugerii devine creatoare, pozitivã. O
controversã condusã cum se cuvine este o formã
a creaþiei, parte necesarã a unei vieþi culturale
sãnãtoase”.
Am zice chiar, în context, cã la controversã
cunoºti omul. Însã ce ni se pare nouã elementar,
pentru cã þine de educaþie minimalã, pentru alþii
se dovedeºte inconceptibil. Atacul ad hominem,
pe baza unor biografeme nãscocite, care, dacã
unuia amuzat de Borges (cel cu împãrþirea
animalelor, dintre care unele “ale împãratului”)
sau de Mircea Horia Simionescu (prin

Dicþionarul sãu fondat pe meraviglia), i-ar
conveni, lui average man, nu - ºi noi suntem
oamneni obiºnuiþi, în habitudinea noastrã
neobiºnuitã de a scrie. Ce stimãm noi, ºi folosim
înadins, cu incipit-ul caragialesc, barbarismul
anglicist, este exact acel average man, cel care
agreeazã utilul ºi plãcutul, indiscriminabil legate.
Înainte se zicea pe franþuzeºte, apud Boileau, cu
reguli de vraisemblance, un concept exigent:
“L’esprit n’est point ému de ce qu’il ne croit pas”.
Desigur, denominãm situaþia,pe ansamblu, drept
bienséance. O revistã de culturã funcþioneazã
prin dedicaþi, dar ºi harnici (cu program), prin
amiciþii de aici sau de aiurea, prin ocazionali ºi
imtempestivi (cu limite terminologice ºi morale,
vezi precedenta vocabulã francezã!). Numai cã
aceia care se socotesc oameni de culturã, poate
încã neomologaþi, poate ocoliþi sau doar
resentimentari imunzi, ar trebui sã ºtie ºi un alt
segment al francezului reþinut ca reper, ºi nu
doar pentru o epocã, de echilibru în stil: “les
agissements et les sentiments du héros doivent,
naturellement, être conformes à son rang”.
Dat fiind cã abordam chestiunea
controversei, ce ar putea stârni, aici, probleme
de interpretare, este aceastã legãturã cu «son
rang». Modestia fiind marfã rarã, echivalabilã,
dupã unii, cu stultitia, cam fiecare crede cã
pãrerea sa emite o undã profundã prin galaxie.
Când ajungem sã deschidem gura, mã rog,
computerul, ºi cum apucãm sã tastãm, n-ar fi
necesarã o raportare axiologicã la câþiva
contemporani, sau la un numãr de clasici?
Suntem, explicit, încã o datã, contra discursului
autocentrat, care, în fond, e o arie ignorantã, din
motiv de lipsã de ureche muzicalã.Vorbind despre
tine, nu asiguri un basso continuo, ci te înscrii în
cacofonia lucratã de toþi autarhicii; simetric,
împãrþind arii tuturor, devii cântãtor la stemã.
În absenþa egoismului ºi lacheismului se joacã,
spunem noi, cartea care dã un sens unei reviste
literare. Ceea ce nu anuleazã, câtuºi de puþin,
sensul posibilelor contradicþii, enunþate, subtil,
respectiv paradigmatic, tot de Virgil Nemoianu,
ºi tot de dragul acelui titlu înºurubat în clasicism,
dar venit din partea unuia «la zi» cu literatura,
cum îl ºtim: «Oare clipa în care cultura micenianã
se ciocneºte de cea aticã, oare clipa în care cruciaþii,
reprezentanþii tinerei culturi apusene, se vãd
confruntaþi cu rafinamentul islamic ºi bizantin,
nu sunt momente de sublimã, giganticã, deºi
mutã controversã? Nu face tocmai muþenia mai
dramaticã aceastã confruntare? Dar, în fond, un
Dürer este, lângã un Rafael, o controversã, un
volum de Gogol este o replicã la adresa unuia de
Byron, dupã cum acesta e o mustrare la adresa
unuia de Marivaux».
Revenim la acea porþiune delicatã cu
«rangul» fiecãruia: teoretic, oricine aruncã o
pãrere în orice reþea de socializare, ºi obþinem,
astfel, controverse câte dorim, inombrabile,
excitare pentru replici sulfurice, plãtiri

visez propoziþii în care cuvintele
sunt vii.
visez propoziþii în care cuvintele
lumineazã pâlpâitoare
precum lumânãrelele în noaptea de Paºte.
visez propoziþii în care cuvintele
sunt legate indestructibil.
scriind mã simt un zidar
o dacã scot un singur cuvânt
din alcãtuirea verbalã
e ca ºi cum
aº smulge o piatrã
din zidul care þine
cupola bisericii.
fãrã ea turla slãvitã
se prãbuºeºte.

pestilenþiale de poliþe ºi alte acte de bas étage.
Dar controversa nu înseamnã ceartã, cuplatã
cu mahalagismul, precum în decibelii, altminteri
exemplari artistic, ai neorealismului italian, nici
dezvoltare juridicã, prin care jignirea cauzatã de
un «litigant» îl poate costa pe acesta scump.
Controversa înseamnã, ºi principial, ºi practic,
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modul util ºi plãcut prin care captezi, compari ºi
îþi pui în joc, adicã la vedere, cultura ta, ideea nu conteazã din ce continent sau anotimp - care
meritã abordatã. Cine decide relevanþa abordãrii?
Pânã la stadiul de volume închegate ºi încheiate,
tot revistele literare.
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Din jurnal (2013)
6 ianuarie
Recluziune cu scurte ieºiri pentru
reaprovizionare la magazinul de jos. Atât. Un
eveniment, totuºi, în ce mã priveºte. Am întocmit
volumul de criticã (n-am încã titlu), i l-am înmânat
Getei Gheorghiu, sã-l treacã pe calculator. Îl voi
duce apoi la editurã (la Cartea Româneascã), unde
doamnele de acolo vor fi surprinse. Cred cã nu se
mai aºteaptã sã vin cu cartea. Poate nici n-o mai
publicã. Vom vedea. Important pentru mine este
cã volumul existã.
Dar sã notez ºi un eveniment din viaþa publicã,
moartea regizorului Sergiu Nicolaescu, din care
televiziunile au fãcut un spectacol grotesc. Va fi
incinerat sau înmormântat, aceasta-i întrebarea.
Vor apãrea copiii nelegitimi sã-ºi cearã partea din
moºtenire? Sunt consultaþi tot felul de indivizi în
legãturã cu aceste chestiuni. Neaºteptatã pentru
mine este convingerea tuturor cã rãposatul a fost
un mare regizor. De la aceastã premisã pleacã toþi.
Pentru toþi este ceva de la sine înþeles.

24 iunie
Am fost la Brãila cu G., douã zile, la
sãrbãtorirea celor 60 de ani câþi au trecut de la
absolvirea liceului. La întâlnire, cineva a observat,
numãrând, cã suntem în salã 16 supravieþuitori.
De fapt, mai sunt câþiva în viaþã, dar care nu au
putut (sau n-au avut chef) sã vinã. Supravieþuire
bogatã, la urma urmei. Festivitate deci la liceu,
directoarea actualã, un inspector, câþiva profesori
de azi, noi. Mi-au cerut sã spun câteva cuvinte
despre istoria liceului„Bãlcescu“.Le-am spus,bazat
pe monografia lui T. Buculei, pe care tocmai o
citisem. Ne-au gãzduit, ca de obicei, Matetovicii.
Discuþii, în cele douã seri, de tot felul. În dimineaþa
dinaintea plecãrii, cu Meluþu Matetovici, în
Grãdina Mare.Verdeaþã,liniºte.Emoþionant.Dupãamiazã, în vizitã la Marius Teodorescu,vãrul meu,
pictorul. Un apartament frumos, mobilat cu gust.
Acolo: Lia, soþia lui Marius, fiul lor Denis ºi soþia
acestuia. Seara, masã festivã la un restaurant de
pe malul Dunãrii. Fãrã dans, ca altãdatã. Acum
cine sã danseze? În schimb, pe un fel de scenã, un
grup de majorete, turcoaice, moldovence, românce,
participante la un festival al lor.Simpaticã apariþie,
revigorantã. Am plecat la 9 dimineaþa din Brãila
fãrã sã fi revãzut centrul vechi, ºi nici strada Regalã.
Rãmâne pe altãdatã? Cine ºtie? Locuinþa noastrã
de pe Cuza oricum n-am s-o mai vãd pentru cã
nu mai existã, a fost demolatã.
28 iunie
Scriu chinuit o scurtã prefaþã la un volum de
articole de Mircea Iorgulescu. S-a hotãrât sã-l
publice un fost bun prieten al lui din Ploieºti, Ioan
Groºescu. Scriu chinuit, cum spuneam, am tot
soiul de dureri, de dinþi, de spate, ºi pe lângã astea
mi-am rupt din nou ochelarii. G. mi i-a reparat a
nu ºtiu câta oarã. Sã vedem (la propriu) cât vor
mai þine.
Plimbare pe Moºilor, ca de obicei seara.
Momentul cel mai simpatic: întâlnirea cu diferiþi
cãþei care-ºi însoþesc stãpânii.
Mi-a cãzut adineauri sub ochi cartea
(cãrticica) lui N. Breban despre Nietzsche. O voi
citi.Sar,oricum,ca totdeauna,de la un fel de lecturã
la altul. Înainte citisem douã autoare
contemporane, Gabriela Adameºteanu (nuvele)
ºi Ruxandra Cesereanu.Voi scrie câte ceva despre
ele la rubrica din R.L.
6 august
Ieri am rãscolit teancul de scrisori din
adolescenþã trimise de mine pãrinþilor. De fapt,
nu mai eram chiar adolescent, intrasem la
facultate. Eram însã copilãros, sentimental,
vãicãreþ, eram cu totul altul decât acela care am
devenit nu peste mult timp. Dacã nu pãstra tatãl
meu aceste texte (mãrturii despre mine) nu le-aº
mai fi avut. Dar nu era mai bine sã disparã? Citite
de alþii, nu pot sã stârneascã decât compasiune
sau poate râsul.
Recitesc (dupã Breban) Tolstoi, Rãzboi ºi pace.
Minunat. Cât sã mai fi lãsat nerecititã aceastã
carte?
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zi, A. E. are un aer iritat: „Dragã, citesc
versurile unui poet de-al nostru, apreciat
foarte. ªi ce mai versuri! Ascultã: „Nimeni nu mã
fute la cap”; „cu viaþa lui fututã”; „Ce-i mai miºto
pe lume decît sã fuþi?” E vreun cîºtig aici de ordin
estetic sau, mã rog, al profunzimilor pe care nu
mã taie capul sã-l pricep? Eu unul mã gîndesc la
un ins invitat la cineva la masã (la cititor), care,
ajuns acolo, se duce mai întîi la toaletã unde
mãnîncã cu poftã, apoi trece în sufragerie, în
mijlocul cãreia se defecã. Ce zici?” Am tãcut jenat.
*
„Viaþa nu mi-a pãrut niciodatã o înºiruire de
treceri clar demarcate; mai curînd, ea creºte
asemenea unui bulgãre de zãpadã, iar pe mãsurã
ce înainteazã, un loc (sau un timp) seamãnã tot
mai mult cu altul. Îmi amintesc, de pildã, cã în
anul 1945, aºteptam împreunã cu mama un tren
într-o staþie din împrejurimile Leningradului.
Rãzboiul abia se terminase, douãzeci de milioane
de ruºi putrezeau în mormintele sãpate la
repezealã, alþii, împrãºtiaþi de rãzboi, se întorceau
la vetrele lor sau la ce mai rãmãsese din acestea.
Staþia era un tablou al haosului primordial.
Oamenii luau cu asalt trenul pentru transportul
vitelor ca niºte insecte demente, cãþãrîndu-se pe
acoperiºurile vagoanelor, înghesuindu-se între
acestea, ºi tot aºa. În mod inexplicabil, atenþia
mi-a fost atrasã de un bãtrîn schilod pe un picior
de lemn care încerca sã se caþere ba într-un vagon,
ba într-altul, însã de fiecare datã era împins în jos
de oamenii care spînzurau ciorchine pe scãrile
trenului.Trenul porni, schilodul plecã ºi el ºontîcºontîc odatã cu el. În cele din urmã, reuºi sã se
prindã de barã, cînd, deodatã, am vãzut o femeie
care stãtea în uºã ridicînd un ceainic ºi începînd
sã toarne apã clocotitã în creºtetul capului
infirmului. Bãtrînul cãzu… ºi miºcarea
brownianã a mii de picioare îl înghiþi” (Iosif
Brodski).
*
Creatorii din trecut. Timpul îi purificã în
receptarea intimã a cititorilor din prezent. Spiritul
se suprapune cu docilitate literei. Impuritãþile ce
vor fi fost ale vieþii de odinioarã se ºterg prin
idealitatea imaginii trãite de noi.
*
„Aº dori ca iluºtrii noºtri tineri poeþi sã-ºi
aminteascã definiþia simplã pe care am dat-o prozei
ºi poeziei, ºi anume, proza – cuvinte în ordinea
cea mai potrivitã; poezia – cele mai potrivite cuvinte
în ordinea cea mai potrivitã” (Coleridge).
*
Activitatea zilnicã: o confruntare între
informul timpului curent ºi organizarea lui. Pasta
moale, agreabilã la frãmîntatul nonºalant a celui
dintîi se cuvine turnatã în tipare, geometrizatã.
Nu e o treabã uºoarã. Timpul „liber” sau, oricum,
degajat de precizia unor þeluri e îmbietor, inclusiv
printr-o spontaneitate, prin ceea ce poate oferi ca
punct de plecare fertil graþie forþei misterioase a
imprevizibilului. Posedã aºadar un atu preþios.
Însã operaþia organizatoare e inevitabilã pentru
ca premisele favorabile sã nu se iroseascã. Pentru
ca sã poatã ajunge la un rod. Angajat în lecturã ºi

în activitatea scrisului, îþi dai seama cã dispoziþia
iniþialã, plutitoare, se restrînge treptat pînã
aproape de dispariþie. Aripile naiv desfãºurate se
închid. Resemnat, trebuie sã iei o pauzã, mai multe.
Sã culegi din eter, atîta cît poþi, energia care te va
sluji, însã, aºa cum te aºtepþi, abia a doua zi sau în
alta, cînd vei fi blagoslovit cu un nou început. Cu
un frison al necunoscutului cu ajutorul cãruia
sã-þi dibui cuvintele…
*
„Un om de spirit ºi de bun simþ spunea odatã
despre un doctor plin de gravitate: omul acesta
trebuie sã fie un mare ignorant, cãci rãspunde la
toate întrebãrile care i se pun” (Voltaire).
*
Un pui de chihuahua a devenit cel mai mic
cãþel din lume. Aparþinînd unei familii de
argentinieni, locuind la Puerto Rico, el mãsoarã,
ca adult, doar 6,53 cm înãlþime, cînd stã în cele
patru labe, ºi cîntãreºte 170 grame. Cînd s-a nãscut,
avea un botiºor minuscul care l-a împiedicat sã fie
alãptat de mama lui, fiind hrãnit cu ajutorul unei
pipete.
*
Nu ºtim,vai, sã preþuim normalitatea. Cãutãm
cu febrilitate anormalitatea sublimã a spiritului, a
creaþiei, în timp ce nu osteneºte sã ne caute
anormalitatea sinistrã a decepþiilor de tot soiul, a
bolii, a morþii.
*
„Omul se viseazã pasãre sau peºte, ºarpele ar
vrea sã aibã aripi, cîinele-i un leu dezorientat,
inginerul s-ar dori poet, musca-ncearcã sã devinã
rîndunicã, poetul cugetã cum sã imite musca, pisica
însã, ea, se vrea numai pisicã, orice pisicã e pisicã
de la mustãþi la coadã, de la freamãt la ºoarecele
viu, din strãfundul nopþii la ochii ei de aur.// Atît
de unitarã sieºi nu e nici luna, una singurã pe cer,
nici, în textura-i proprie, floarea: ea e un lucru-n
sine ca soarele sau ca topazul, iar linia elasticã a
propriului ei contur ferm ºi subtil aduce cu linia
prorei unei nave. Ochii ei galbeni au o fantã prin
care sã arunci moneda nopþii.// O, micãmpãrãteasã fãrã-mpãrãþie, conquistador fãrã de
patrie, minuscul tigru de salon, nupþialã sultanã
validé a cerului eroticelor streºini, tu reclami vîntul
dragostei intempestive, cînd umbli pui pe sol patru
picioare delicate, nãzuroasã, îndoindu-te de tot
ce-i pãmîntean, cãci totul e imund pentru
imaculatul tãu picior” (Pablo Neruda, în traducerea
lui ªerban Foarþã).
*
Apare cîte un condeier al cãrui noroc þine nu
doar (sau nu cu precãdere) de literatura pe care
o oferã, ci de viaþã. De acea intervenþie norocoasã
a vieþii în literaturã, precum sprijinul acordat unui
tînãr sãrac de cãtre un filantrop bogat, care-i
schimbã soarta (voiam sã spun precum sprijinul
unui bãrbat vîrstnic ºi foarte cu dare de mînã dat
unei curtezane, dar m-am rãzgîndit!). Opera
fericitului devine astfel un capitol al biografiei ºi
biografia un capitol al operei, chiar dacã
reciprocitatea nu e omologatã de niscaiva analiºti
literaþi cusurgii. Oare ce-i apucã sã fie în rãspãr cu
dulcele flux al elogiilor ce nu mai prididesc?

rememorãri
ºi revelaþii

negru

de Adrian Popescu

Blaga, traduceri
din italianã
E

seurile Marianei Istrate se citesc nu
doar cu plãcere, cu senzaþia cã limbajul
precis al cercetãtorului matur poate descoperi
lucruri noi, acolo unde unii exegeþi pur literari
trec în grabã. Formaþia de lingvist ºi cunoaºterea
temeinicã a limbii italiene sunt principlalele
avantaje ale autoarei studiilor Numele proprii
în textul narativ, 2000, Scriptor in fabula, 2002.
A treia culegere de eseuri, cea de faþã, beneficiind
ºi ea de pomenitele atú-uri, îi apare la editura
Casa Cãrþii de ºtiinþã, cu titlul Incursiuni
blagiene.
Este vorba despre câteva analize, prima
parte privind relaþia poetului clujean cu
literatura italianã. Avem, de pildã, analiza
traducerii unei canþone din Petrarca, Cântecul
Italiei, text publicat în revista Steaua, din 1955,
reluat în volumul Din lirica universalã, din 1957.
Observaþia Marianei Istrate cã în Opere, volumul
al treilea, o ediþie îngrijitã de Dorli Blaga, titlul
canþonei (ce face parte din cunoscutul, în original, Il canzoniere) nu figureazã ºi cu titlul original, fie Italia mia, fie All’Italia etc., mi se pare
îndreptãþitã. Sonetul dantesc, al treizecilea, din
Vita Nova, transpus de Blaga, i se pare autoarei
prezentului eseu o echivalare reuºitã,
remarcând: „ªi în acest caz, Lucian Blaga se
dovedeºte un traducãtor inspirit, parcã
mobilizat, nu împiedecat, în realizarea variantei
româneºti, de rigorile poeziei cu formã fixã, în
a cãrei reelaborare artisticã se slujeºte de resurse
expresive care nu pãreau a-i fi proprii, dar pe
care le mânuieºte cu o abilitate greu de imaginat“.
La fel, trimiterea, în amintitul volum din Opere,
la original, este imprecisã, considerã eseista. Din
Michelangelo, caracterizat expresiv de Mariana
Istrate („chiar dacã în poezie nu atinge sublimul
din scena mâinii întinse spre a da viaþã omului,
cum vedem în Cappella Sixtina, Michelangelo
credea ºi ca poet în mistica gestului creator“),
Blaga va tãlmãci Sonetul 151, nu 1, cum apare
eronat, ne atrage eseista atenþia... Ca o concluzie,
privind valoarea traducerilor din limba
italianã, facute de autorul Nebãnuitelor trepte:
„Pe urmele vechilor dascãli de retoricã, Blaga
pare sã fi preferat o perspectivã hermeneuticã,
iar nu pragmticã, în realizarea versiunilor sale
româneºti, intuind cã aceasta este calea care
oferã unui traducãtor instrumentele cele mai
sigure în operaþia de translatare lingvisticã“.
Dupã o timpurie, dar plinã de multe descoperiri
estetice, de intuiþii preþioase, vizitã ca elev în
Italia, Blaga se va ataºa de acest spaþiu mirific.
Traducerile lui, crede exegeta, izvorãsc din acest
sentiment de afinitate profundã. Sentiment
mãrturisit de autor, lui Edgar Papu, altora, în
corespondenþa sa, complementar dorinþei de
a-i fi traduse scrierile în limba italianã, cu
speranþa cã mai ales vor fi înþelese. Ulise-le
blagian, un poem de „sintezã liricã“, aºa cum
ºi-l dorea poetul, va fi comparat, de exegetã, cu

textele, similare tematic, ale unor Foscolo, Pascoli,
Montale, Ungaretti, punându-se în luminã
intertextualitatea, debitoare miturilor
europene, ºi originalitatea „limanului“ atins
de necuvântul celui nãscut la Lancrãm. Cum,
elegant, se exprimã eseista,„contribuþia marelui
poet român atinge mai de grabã spiritul decât
litera textelor, necesara aºezare a gânditorului
sub semnul culturii germane ºi a
expresionismului primelor decenii din secolul
trecut necesitând serioase corecþii, mai ales sub
aspectul extrem de finei ºi precisei fixãri prin
cuvânt a solaritãþii sudice…“. Un alt studiu se
ocupã de traducerile din
poezia lui Blaga în
italianã, de la Rosa del
Conte, Mariano Baffi,
Mircea Popescu, Marco
Cugno, Marin Mincu ºi
Sauro Albisani, ªtefan
Damian ºi Bruno Rombi,
Viorica Bãlteanu, Roberto
Merlo etc., unde echivalenþele unor poeme, dar
ºi titlurile unor volume
blagiene vor fi minuþios
puse pe cântarul traducerii perfect adecvate.
De asemenea, traducerile
din cunoscuta, densa
poezie Eu nu strivesc
corola de minuni a lumii,
vor fi comparate atent,
autoarea efectuând o
veritabilã expertizã
lingvisticã, pornind de la
traducerea titlului, a
conceptului de mister, de
dor, a versurilor-cheie,
toate acestea interpretate
de câþiva excelenþi cunoscãtori ai limbii ºi
spiritualitãþii noastre,
Rosa Del Conte, Marco
Cugno, Sauro Albisani,
Viorica Bãlteanu.
Alte douã eseuri,
dedicate, primul –
romanului Luntrea lui
Caron, al doilea – perechii mitice FârtateNefârtate, aºa cum apare ea în Arca lui Noe, ne
conving prin logica ºi stilul sobru al
demonstraþiei. Dacã distanþele dintre spaþiul
geografic ºi cel ficþional „se estompeazã“,
devenind totul un Hinterland livresc, mitic, cu
expresia lui Nicolae Manolescu, cuplul din
basmele noastre va fi preluat cu conotaþiile
tradiþionale de Blaga în piesa lui, ne aratã
Mariana Istrate. Un volum cu multe idei noi,
neaºteptate, bine scris ºi incitant la revizitarea
unor importante texte blagiene.

de Nicolae Prelipceanu

Criminalii statistici
I

on Drãgãnoiu, prietenul meu plecat
demult, declama în bãtaie de joc la adresa
cântãreþilor ºi a cântãrilor pecere, acest catren,
improvizat, fireºte, chiar de el însuºi: „De câte
ori deschid fereastra,/ de-atâtea ori o ºi închid./
De-aceea este cald ºi bine,/ de-aceea te iubim,
partid!”. Câte dintre operele dedicate partidului
ºi, mai încoace, marelui conducãtor, nu aveau
exact acest spirit înalt imbecil!
Pentru cei care au trãit iepoca, nu e un secret cã orice revoluþie comunistã duce acolo.
Drumul e cunoscut, chiar dacã mai ºerpuieºte
pe ici pe colo, prin punctele neesenþiale. O altã
vorbã din anii aceia
spunea cam aºa: „Ce e
un deviaþionist?”, iar
rãspunsul era clar: „Un
deviaþionist este un
membru de partid care
merge drept spre þintã,
în timp ce linia
partidului ºerpuieºte.”
Câþi deviaþioniºti n-a
ucis tãtucul Stalin ºi
tãtucii, mai mici, din
statele lagãrului!
Prin anii îndepãrtaþi ’70, aveam un prieten grec, dintre cei
refugiaþi aici, în lagãrul
dreptãþii, cum îl porecleau creatorii lui, în
mod mincinos, cu care
beam foarte plãcut
câte-o vodcã din vremea respectivã. La un
moment dat, îmi aduc
aminte, am avut o
polemicã lungã, de
câteva sãptãmâni, cu
multe reluãri, despre
Stalin. Participa, alãturi
de mine, cu aceeaºi
pãrere negativã, ºi un
alt amic din acei ani,
Uþu Moldovan, portar
la U Cluj, unde erau,
dupã cum vedeþi, ºi
oameni cu opinie.
Grecul meu, bun
prieten de altfel, încerca
sã susþinã ideea cã Stalin a fost bun sau benefic, nu-mi amintesc termenii în care-l apãra.
Noi, dimpotrivã, pentru cã aflasem, mãcar din
raportul secret al lui Hruºciov, despre o parte a
crimelor comandate de marele conducãtor,
susþineam sus ºi tare contrariul. Probabil cã
polemica noastrã amicalã s-a terminat în coadã
de peºte, adicã într-o nouã sticlã de vodcã ºi
nimeni nu s-a supãrat pe nimeni, am rãmas
prieteni, pânã ce Thomas s-a refugiat în Bulgaria, unde tatãl lui, ºeful familiei, fusese invitat
de un vechi tovarãº de lupte. Pentru cine nu a
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aflat despre toate crimele lui Stalin din literatura
rusã, de la Soljeniþîn încoace ºi chiar mai
devreme, Cartea neagrã a comunismului poate
oferi date edificatoare, plus semnale sigure
despre criminalitatea de stat instauratã de
Lenin, cel care ne era predat la ºcoalã drept
echilibrat ºi blând-înþelegãtor, când era un
simplu criminal scelerat ºi el.
Am avut, încã de la ºcoala primarã, în
comuna Crasna din Sãlaj, colegi greci, dintre
refugiaþii de rãzboi civil declanºat de comuniºti
în þara aceea, ca sã poatã intra ºi ei/ea în lagãrul
rusesc. Îi credeam orfani ºi poate cã erau. Dar
aflu din Cartea neagrã... cã nu erau numai
orfani de rãzboi printre cei trimiºi în þãrile zise
de democraþie popularã, ci mii de copii rãpiþi
din familiile lor din teritoriile ocupate de
comuniºtii greci, pe care îi fãceau orfani, pentru
a-i trimite sã fie dogmatizaþi de mici în
Cehoslovacia, Polonia, RDG, România.
Umanismul socialist lucra nu glumã! Ideea
bãieþilor de pe Calea Victoriei, pe care-i regãsim
în cartea Anei Blandiana, Fals tratat de
manipulare, le venise grecilor chiar înainte de
Ceauºescu ºi Securitatea lui. Dacã aici erau luaþi
de pe la orfelinate, fiind, cu alte cuvinte, gata
lipsiþi de pãrinþi, grecii, cu vreo douãzeci de ani
înainte, îi fãceau orfani pe cei care nu erau,
tocmai pentru a le zdrobi minþile ºi creierele ºi
a-i transforma în roboþii visaþi de toate
regimurile totalitare, de la Hitler la Lenin, Stalin
ºi-ai lor.
De aceea, de câte ori vãd ºi aud pledoarii
pentru comunism, încã în zilele noastre, mã
întreb de unde poate sã le vinã acelora ideea,
mai ales atunci când sunt dintre cetãþenii, totuºi
ceva mai liberi, din Vest. Nu mã mir de copiii
deveniþi adulþi ai lagãrului, mai ales de cei mai
dinspre Est, ãºtia asta au învãþat, asta debiteazã.
Lumea cea mai dreaptã a fost înfiinþatã prin
nedreptãþi mai mari decât cele din lumea cea
mai nedreaptã ºi a vrea sã le mai reînvii nu este
decât un îndemn mascat la crimã.
Tot Ion Drãgãnoiu, care, se pare, rãsfoise
operele nemuritorului – fãrã italice, cã ºi
monºtrii se þin minte, ºi încã mai bine decât
binefãcãtorii – Lenin, cita o telegramã pe care
acesta ar fi trimis-o undeva, într-o gubernie a
imensei Rusii sovietice, care suna cam aºa:
Stimate nu ºtiu cum, fii bun ºi împuºcã-i pe toþi
duºmanii, cât ºi pe ºovãielnici. În Cartea
neagrã... veþi regãsi, dacã veþi avea curiozitatea
sã o deschideþi, ordine date exact în acest sens.
Trebuiau împuºcaþi, de regulã, un numãr de
inºi din gubernii, nefiind vorba niciodatã despre
persoane vinovate de ceva sau de oameni
condamnaþi – fie ºi de aºa-zisele tribunale
revoluþionare – la moarte. Lenin era, ca ºi Stalin
dupã el, un criminal statistic. Ce-i drept, când
îþi numeri capitalul, nu-l întrebi cum îl cheamã,
te uiþi cât este. Cifra conteazã. Asta vreþi, deloc
dragi luptãtori ºi azi pentru comunism? Nu
uitaþi cã primele victime veþi fi chiar voi.
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O nouã poziþionare a eului liric

Emilian Mirea, Singurãtatea lui Dumnezeu,
Craiova, Editura Autograf MJM, 2013

E

milian Mirea este dintre poeþii care fac
ca poezia sã aibã o tradiþie temeinicã.
Acest ataºament îl sesizãm ºi în cartea
Singurãtatea lui Dumnezeu. Existã poeþi care
descoperã noi, stranii ºi greu de acceptat
teritorii poetice existenþiale, precum Rimbaud.
Existã poeþi care urcã la ambiguitate curbele
expresive, precum Stéphane Mallarmé. Existã
poeþi care fac ca medierea dintre trãirea poeticã
ºocantã ºi limbajul savant-sãrbãtoresc sã
devinã posibilã, precum T. S. Elliot ºi E.
Montale. Pãstrând proporþiile, prin evocarea
acestor vârfuri singuratice ale liricii
fundamentale încercãm sã facem vizibilã
amploarea tabloului în care este obligat sã se
aºeze orice poet ºi a conºtientiza unde ne
situãm. Emilian Mirea este poet de tradiþie,
adicã scrie bine, temeinic, aºezat, delicat ºi elegant. Are ingenuitatea inspiraþiei ºi deþine
arsenalul de stilisticã liricã necesar punerii în
curs a ideaticii poetice emergente. Este un poet
luminos: acceptã lumea aºa cum este, nu dã
decât bãtãlii mãrunte cu morile de vânt ºi cautã
sã nu se iluzioneze în cunoaºterea de sine. Poet

de inspiraþie, mai curând decât poet livresc,
nu se lasã dus de mareea neguroasã a emoþiilor.
Din poemele sale se desprinde o gândire despre
o ordine poeticã a lumii. Emilian Mirea nu se
hazardeazã în experimente, oricât de
promiþãtoare ar pãrea acestea. Cu bun simþ ºi
cu seriozitate, duce înainte tradiþia poeziei ca
poezie. A optat pentru tradiþie ºi temeinicie, nu
pentru experiment.
Principala noutate a cãrþii nu este neapãrat
una de tematicã, ci una de poziþionare. Titlul
reflectã revelator locul din care trebuie privite
existenþa, singurãtatea, neputinþa, ratarea,
incertitudinea, rãutatea, ura. Iatã locul:
„animalele atacã atunci/ când simt frica/
oamenii/ însã/devin imprevizibili/ atunci când
se simt/ singuri/ ºi pãrãsiþi/ iar singurãtatea/
Lui Dumnezeu este/ infinitã” (singurãtatea lui
Dumnezeu). În al doilea rând, ceea ce
individualizeazã volumul de faþã este o
împãcare cu sine a instanþei lirice. Mãcinat de
gânduri, emoþii, neliniºti, îndoieli ºi întrebãri,
eul poetic se fixeazã în limitele unei soluþii
existenþiale. Vede lucid cã opþiunea sa are
deficienþe. ªtie cã ea este contestabilã. Lasã sã
se înþeleagã cã mai bine o alegere imperfectã
decât perfecþiunea nici unei alegeri. Situarea
eului liric este într-o viziune de sus ºi de
departe. Existã câteva cadre în care se reveleazã
cãi de distanþare faþã de o realitate construitã
liric. Fãrã a respinge tranºant realitatea, eul
poetic se izoleazã de ea. În aceastã ordine de
idei, un cadru poetic îl constituie amintirea
genericã: „de la o vreme/ tot trecutul îmi
rezoneazã/ în memorie ºi/ îmi zguduie Fiinþa/

de parcã/ aº merge/ cu o maºinã/ pe stânci”
(piedici). Un alt cadru este evocarea sau
amintirea retrãitã: „piaþa prin care treceam ºi/
în care mã întâlneam cu tine/ a devenit acum
o/ groapã/ de gunoi/ în zona în care ne
sãrutam/ la întâlnire/ acum bâzâie muºtele/ ºi
bondarii/ iar viermii au intrat în/ programul
non-stop al/ cãlãtoriei dinspre larvã spre/
adult/ doar fluturii/ suavii/ lipsesc din acest
tablou/ halucinant/ pentru cã ei/ ca ºi noi/ se
hrãnesc cu nectar de flori/ ºi iluzii la pachet”
(tablou halucinant). Cel mai important cadru
poetic este dedublarea ca alter ego. Începutul
dedublãrii îl formeazã sesizarea unei scindãri
interne: „un prieten mi-a propus/ sã merg întro excursie/ la Muntele Athos ºi/ probabil/ partea
întunecatã din/ mine/ se revoltã ºi îmi pune
piedici/ ca sã nu ajung” (piedici). De la sesizarea
dedublãrii se trece la constatarea concretã a
acesteia: „am un alter-ego nãbãdãios/ ºi
enervant/ ba îmi face galerie/ de pe margine/
ba mã perpeleºte în/ coºmaruri” (alter-ego).
Eul este luminos, iar alter ego-ul este întunecat.
Eul ºi alter ego-ul nu se comportã dupã
principiul vaselor comunicante: conºtiinþa ºi
relatarea nu trec de la unul la celãlalt. Alter
ego-ul rãmâne mut; el constituie o ameninþare,
iar nu o soluþie de evadare. Deºi îºi acceptã
alter ego-ul, eul se apãrã de acesta: „în fiecare
zi descopãr/ în mine/ un Raskolnikov/ gata
oricând sã/ comitã/ o crimã/ noroc cã þin
armele/ ascunse ºi/ preventiv/ ca sã-l
descurajez/ m-am mutat lângã/ închisoare”
(Raskolnikov). Eul nu va fi substituit niciodatã
de alter ego; cadrul liric ilustreazã doar

intervenþia preventivã ºi contracararea. Eul
luminos apare sub mai multe chipuri: este
vorba de o falsã dedublare în registru luminos.
Douã figurãri ale eului sunt fluturele ºi
învãþãtorul: „sunt un fluture/ Amarillo/ cu
sufletul plin de polen/ ºi nectar/ toatã ziua/
zbor din/ floare în floare/ iar seara mã întorc/
în insectar” (Amarillo); „învãþãtorul de/ ºcoalã
generalã/ e de o viaþã/ învãþãtor de/ ºcoalã
generalã/ (…)/ de la o vreme/ cârciuma e viaþa
lui/ (…)/ pentru el/ catedra a devenit bar/ iar
notele s-au transformat/ în concentraþii de
alcool/ repetate/ ale iluziilor în care/ trãieºte”
(învãþãtorul de ºcoalã generalã).
Trei sentimente majore animã discursul
poetic: tristeþea, singurãtatea ºi zãdãrnicia.
Tristeþea este suportabilã; cu tristeþea se poate
trãi. Cu singurãtatea te poþi consola, poþi lupta
cu ea, cãci este starea în care poþi primi ajutorul
compasional al lui Dumnezeu. Zãdãrnicia,
zãdãrnicia este marea problemã, este suferinþa
de neevitat.
Poezia acestui volum îºi însuºeºte o privire
binevoitoare, înþelegãtoare ºi detaºatã: nu este
nici rezultanta fricii, nici a rãzboiului cu lumea.
A fi în poezie înseamnã a te aºeza empatic ºi
comprehensiv faþã de mersul lumii. Poeziile
antologice ale volumului sunt: amarillo,
singurãtãþi, resemnare metafizicã, piedici, tablou
halucinant, goi, Raskolnikov, singurãtatea lui
Dumnezeu, învãþãtorul de ºcoalã generalã.
Reþinem Singurãtatea lui Dumnezeu ca un
volum notabil al liricii oltene actuale.

ªtefan Vlãduþescu

Destinul ca fatalitate
I

on R. Popa se dedicã marilor teme, ca
familia, ilustrate în literatura universalã
prin Familia Thibault, de R. M. du Gard, iar în
literatura românã, în special prin arhicunoscutul
Moromeþii, de Marin Preda. Spre deosebire de
protagoniºtii acestor opere, care încearcã sã se
opunã istoriei prin pasivitate ºi interes pentru
viaþa de cerc familial, adicã transformãrilor
sociale impuse de regimuri totalitare, precum la
noi, comunismul, personajele din cel mai recent
roman al lui Ion R. Popa, Familia blestematã se
lasã mãcinate de ea, cu un fel de resemnare
mioriticã: dacã va fi sã fie, asta e, dacã nu, merg
mai departe. Deºi (se spune) specific româneascã,
supunerea fãrã protest deosebit prinde personaje
cu origine sârbeascã ori bosniacã:„Tot acolo,Bojan
o cunoscuse pe una dintre ziliere, Sava, consideratã de toþi sârboaicã, deºi avea tatã român ºi
mamã bosniacã”.
Destine individuale sunt determinate în mod
tragic, de cãtre autoritãþi. Mostre ale unor
asemenea intervenþii nefaste ºi cauze ale unor
suferinþe pe viaþã ni se prezintã de la început. În
faþa nenorocirilor, care cu adevãrat miºcã firea
omului, indiferent de vârstã, Zoran, unul dintre
personajele principale, are ceva din atitudinea
gânditorului de la Hamangia: „Deprimat de
pierderea fiului, nãdejdea bãtrâneþilor sale, Zoran
s-a aºezat cu un lung oftat pe pragul cãsuþei pe
care o locuia încã de la confiscarea moºiei de cãtre
statul român, ºi-a pus capul între mâini ºi coatele
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pe genunchi ºi s-a lãsat în voia gândurilor (…).
Apoi, i-a apãrut în faþa ochilor frumoasa
gospodãrie pe care o lãsase în sud de Dunãre,
dupã ce Flora (fosta soþie, n. n.) îi fusese ucisã
într-o încãierare dintre vlahi ºi sârbi, pusã la cale
de autoritãþile locale sârbeºti în legãturã cu
Adunarea de la Alba Iulia, la care românii suddunãreni au fost împiedicaþi sã ajungã”.
Conform titlului, care are o formã categoricã,
articulatã, Familia blestematã, ne dãm seama cã
autorul mizeazã pe titlu ºi vrea sã dea lovitura, sã
provoace la citit un numãr tot mai mare de
persoane, vrea sã treacã în CV, un best-seller. Desigur, ne întrebãm, ca orice om auzind despre o
pacoste, care ar fi blestemul ºi care este sursa lui.
Acþiunea, desfãºuratã pe o suprafaþã majorã
de timp, de la începutul secolului trecut pânã în
zilele contemporane, are o coordonatã spaþialã
predilectã, satul Stãneºti. Legãtura cu oraºul,
dintre care cel mai amintit este Orºova, se face
prin intermediul învãþãtorilor, al profesorilor care
în devenirea lor profesionalã, trebuie sã-ºi ia
învãþãtura de la oraº. ªcoala, un mediu propice
romancierului, la fel ca pentru prozatorul Nicolae
Pârvulescu, este un spaþiu unde nu se învedereazã
imparitate între sat ºi urbe, lucrurile discutate
având acelaºi nivel.
Cu o sinchisealã balzacianã pentru detaliu,
de a se asigura pe sine, în primul rând, cã locul a
fost bine prins în descriere, Ion R. Popa nu se dã
în lãturi de a avansa teme la modã oricând, în
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afara celei amintite mai sus, a familiei, însã rar
dezbãtute, precum: orfelinatul sau ferma. O temã
nouã în literatura noastrã de astãzi, dar familiarã
cãrþilor semnate de autorul de faþã, este afacerea,
ale cãrei bune rezultate atenueazã desigur din
consecinþele unor blesteme afectând mai multe
generaþii. Tema aceasta face o legãturã cu
atmosfera romanelor lui Camil Petrescu sau
Anton Holban, cu momentele în care îndreptãþiþii
la avere se pregãtesc sã desfacã, în faþa tuturor,
testamente mult aºteptate ºi mai ales
controversate.
Peste un timp, când Mariusia ºi Iolanda,
personaje episodice în Familia blestematã, dar cu
o misiune mai mare în menþinerea unitãþii familiei
ca apariþia lor în sine, s-au întâlnit la Curtea de
Justiþie, Mariusia, îmbrãcatã în doliu din cauza
morþii soþului, primeºte cu mult calm, alãturi de
condoleanþe, ºi constatarea epigramaticã: „Eºti
cred o vãduvã bogatã…”. Încordarea din sânul
uneia dintre familii se întrevede în rãspunsul
Mariusiei, femeie pe care o putem urî pentru cã
pare lacomã: „Nu cine ºtie ce. Un restaurant întrun loc de agrement, în apropierea unei zone cu
sonde de petrol, câteva zeci de acþiuni ºi alte
mãrunþiºuri. Ceea ce a fost mai important a lãsat
fiicei din prima cãsãtorie ºi ginerelui, singurii care
pot dezvolta holdingul împreunã cu asociaþii, în
folosul tuturor moºtenitorilor, dar ºi al
angajaþilor, cã a murit cu gândul la ei”.
În impactul cu istoria, personajelor li se

Ion R. Popa, Familia blestematã, Craiova,
Autograf MJM, 2013
consfinþeºte caracterul; locul provenienþei lor
beneficiazã de o recenzie pedantã:„Orfelinatul de
la Gãvãjdeni funcþiona într-un fost conac, ce
aparþinuse unui moºier, acum expropriat. Era
înconjurat de plantaþii de vii ºi pomi ce ocupau
suprafeþe întinse pe dealul din spatele sãu, iar
spre ºosea,la poalele dealului,se întindeau fâneþe”.
Percepem, în descrieri, vocaþia romanticã a
romancierului, precum ºi chinul de a ºi-o
împiedica în rest, din cauza ideii cã tomul pe carel dã publicului se cuvine sã fie realist, credibil, din
respect pentru cei care au suferit, în închisorile
politice, torturi inimaginabile.
Ion R.Popa are ambiþia de a realiza ºi reuºeºte
un ciclu de consistenþã, proxim Comãneºtenilor,
în al cãror destin sã încapã evenimente istorice,
prilej bun de revalorificare a istoriei relativ recente.

Dan Ionescu

Cãrþi ºi autori în selecþia Ramuri

Despre literatura din þara lui Cervantes
P

ublicatã la sfârºitul anului trecut,
lucrarea universitarului ºi scriitorului
craiovean Geo Constantinescu, intitulatã
Literatura spaniolã contemporanã este o lecturã
agreabilã ºi instructivã, menitã a ne introduce
în miezul fenomenului literar iberic, demarcat
de Generaþia de la 1898 (Miguel de Unamuno,
Antonio Machado, José Martinez Ruiz
„Azorin”) ºi pânã în prezent. Este o lucrare
ambiþioasã, lãmuritoare, rod al cercetãrii de
mai mulþi ani (peste un deceniu) a autorului
în domeniu, el fiind titular al cursului de
Literaturã spaniolã contemporanã, la Facultatea
de litere a Universitãþii din Craiova. Geo
Constantinescu este, aºadar, un hispanist
autentic (a mai publicat douã lucrãri
semnificative: El modernismo en la narrativa
breve de Gabriel Miró, Editura Aius, Craiova,
2000 ºi Poesia española del siglo XX, Editura
Scrisul Românesc, Craiova, 2009), ºi un apreciat
traducãtor (a tradus recent, din limba românã
în cea spaniolã, volumul nostru de sociologia
muzicii: Octav Calleya: En el atril de la vida,
Editura Fundación Málaga, Spania, 2013). Dar
el este ºi un promiþãtor prozator, mai multe
schiþe ºi povestiri de-ale sale apãrând în anii
din urmã în revistele Vatra Veche ºi Mozaicul,
aºteptându-ºi rândul de a fi editate în volum.
De asemenea, a publicat numeroase cronici
literare ºi eseuri în Echinox, Scrisul Românesc,
Mozaicul, Vatra Veche, Symbolon º.a.
Prima parte a lucrãrii, intitulatã Poezia
spaniolã a secolului XX (pânã la Rãzboiul civil1936), surprinde „momentele înnoirilor
expresiei poetice din Peninsula Ibericã de la
sfârºitul secolului XIX, ca urmare a influenþelor
parnasianismului, decadentismului ºi

simbolismului, curente care au revoluþionat
întreaga literaturã universalã a acelor timpuri”.
Sub influenþa acestora iau naºtere creaþiile
unor autori, consideraþi precursori ai
modernismului spaniol (Ricardo Gil, Manuel
Reina, Salvador Rueda ºi Rubén Darío), care
dau naºtere, ulterior, unor aprinse confruntãri
de idei ºi inedite experienþe creatoare, la
începutul secolului XX. Aºa se contureazã
operele lui Ramón María del Valle Inclán, Antonio ºi Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez
(care a primit premiul Nobel pentru literaturã,
în 1954) ºi ale altor scriitori spanioli din aceastã
perioadã. Interesante ne par a fi opiniile
autorului cu privire la apropierea tematicã a
creþiilor unor scriitori spanioli faþã de cele ale
unor confraþi de-ai lor, români.Astfel, la Miguel
de Unamuno, Geo Constantinescu ne invitã sã
descoperim „cãutarea timoratã a credinþei ºi
mai apoi nevoia dureroasã de Dumnezeu
pentru întreaga viaþã ºi creaþie”, precum la
Tudor Arghezi, în Psalmi, fiindcã „poetul vrea
sã se convingã direct de existenþa lui
Dumnezeu: „De ce Doamne nu te arãþi fãrã de
vãluri, fãrã de amãgiri?/... scoate-ne din
îndoiala ce ne ucide sufletul.” – Salmo I. În
poemul Tarde, al lui Antonio Machado, Geo
Constantinescu descoperã acceaºi atmosferã
„grea”, ce sugestioneazã moartea,„senzaþie dusã
la extrem de poetul român George Bacovia, în
cunoscutul poem, emblematic pentru întreaga
sa creaþie, Plumb”. Scena însingurãrii ºi a
apropierii de liman, din poemul Tarde, se
contureazã astfel: „Scrâºni în bãtrânul grilaj
cheia-mi;/ cu tãios zgomot se deschise poarta/
de fier ruginit ºi, închizându-se gravã/ lovi
tãcerea înserãrii moarte” (Ibidem).

O atenþie aparte acordã autorul
avangardismului spaniol, respectiv Generaþiei
de la 1927, ai cãrei reprezentanþi (Federico
García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso,
Pedro Salinas, Gerardo Diego, Jorge Guillé,
Vicente Aleixandre, laureat ºi el al Premiului
Nobel, în 1977, León Felipe, Emilio Prados,
Manuel Altolaguirre º.a.), deºi influenþaþi de
ideile avangardiste europene, „au realizat o
spectaculoasã întoarcere spre tradiþia
dintotdeauna a literaturii spaniole, creând o
poezie de mare impact omenesc.” Emblematicã
în acest sens este creaþia poeticã a lui Federico
García Lorca, poetul care „îºi cautã fiinþa în
paradisul originar, acea Andaluzie a iubirii
nestrivite ºi neîntinate”. Iubirea în poezia lui
Lorca, dupã cum consemneazã Geo
Constantinescu, este „firescul, simplul,
esenþialul. Este aerul ce se respirã, þipãtul
ritmului flamenco, strãlucirea cuþitului ce spalã
onoarea cu sânge. Este ceea ce nu se lasã vãzut
în convenþionalitatea vieþii, în preceptele
umilinþelor religioase, în goana dupã posesiuni
materiale. Este energia ce luptã cu limitãrile,
cu tiparele civilizaþiei”.
Cea de-a doua parte a lucrãrii, intitulatã
Literatura spaniolã de azi, reuneºte un volum
impresionant ºi necesar de date biografice, dar
ºi reflecþii ale autorului cu privire la opera unor
creatori contemporani, fie ei critici ºi istorici
literari, dramaturgi, poeþi sau prozatori din
Peninsula Ibericã. Facem astfel cunoºtinþã cu
Santos Alonso, Pilar Nieva de la Paz, Fernando
Arrabal, José Hierro, Gabriel Ferrater, Jaime
Gil de Biedma, Blas de Otero, Eduardo
Mendoza, Juan Marsé, Luis Mateo Diez, Arturo
Pérez Reverte, Isaac Rosa Camacho, Juan

Geo Constantinescu, Literatura spaniolã
contemporanã, Craiova, Editura
Universitaria, 2013
Manuel de Prada, José Ovejero, Carlos Ruiz
Zafón, Miguel Delibes, º.a. Toþi aceºti scriitori
de la capãtul dinspre Apus al Europei, prin
preocupãrile lor „de a reflecta problemele
existenþiale, sociale ºi estetice ale
contemporaneitãþii”, rãspund aceleiaºi
necesitãþi de a localiza omul, cu nãzuinþele ºi
preocupãrile sale, în rândul unor demiurgi ai
creaþiei, asemenea zeilor întemeietori de lume.
Pentru cã ce altceva ar putea face creatorul, în
genere, dacã nu sã dezlege noi coduri umane
(„Thales ºi acum mai dezleagã izvoare”...), în
lumina cãrora cunoaºterea de sine sã fie cât
mai fidelã ºi profundã?
Aºadar, dintr-o chemare autenticã faþã de
rigoarea cercetãrii, dar ºi din admiraþie
nedisimulatã faþã de „cuvântul care
întemeiazã”, prin cartea sa, Geo Constantinescu
ne ajutã la conturarea unei imagini întregitoare
asupra literaturii spaniole contemporane, una
dintre cele mai bogate ºi fascinante literaturi
europene.

Ion Munteanu

Romanul indirect dincolo de orizont

Ioana Heidel, Dincolo de orizont. Amintiri,
Craiova, Editura Sitech, 2013

V

olumul de debut al Ioanei Heidel este o
provocare pentru descoperirea unui
univers interior marcat de tristeþea destinului,
similar cu o imagine la orizont, cu tot ce implicã
neprevãzutul, speranþa, proiecþia unor
coordonate existenþiale parcugând cu stoicism
prezentul deseori macabru. Sintagma lui Mircea
Eliade, romanul autobiobrafic sau romanul indirect, poate defini scriitura Ioanei Heidel. Cartea
se citeºte cu un sentiment de participare
emoþionalã declanºat chiar de la primele pagini,
o introducere în lumea satului pãstrãtor al
practicilor rituale circumscrise riturilor de
trecere (circular sunt prezentate naºterea cu
masa de ursitori, nunta – o perspectivã
comparativã a mentalitãþilor celor douã lumi,
sat-oraº ºi români-saºi, ºi moartea – o trecere
fireascã cu impact emoþionant).

Viaþa protagonistei este derulatã prin
confesiune, diacronic, rezultând un document
uman despre perversitatea regimului poliþienesc
într-o Românie dincolo de orizontul democraþiei.
Previzibil, începutul romanului indirect poartã
amprenta secvenþei-metafore care va conþine
nucleul iradiant al simbolurilor – axã pentru
desfãºurarea naraþiunii, o confesiune a mamei
protagonistei: „din aceastã nebuloasã s-au
desprins trei cãlãreþi, ce galopau pe niºte cai de
o frumuseþe cum nu mai vãzusem pânã atunci
(…) Ne aflam la o rãscruce de drumuri ºi nu
mai ºtiam pe care drum sã o apuc înapoi spre
casã. Cei trei cãlãreþi s-au apropiat într-o goanã
nebunã de noi. (…) mi-am simþit inima
înjunghiatã, în timp ce mâinele mele întinse te
cãutau în necunoscut. Abia când þãrâna se mai
aºezase, mi s-a luminat calea. A strãpuns
orizontul cu rãcnetul ºi cu privirea
neputincioasã. Dispãruseºi dincolo de orizont” .
Tema cãlãtoriei, ºi nu de plãcere, ci pentru
restabilirea normalitãþii unei vieþi, disperarea
mamei de a nu-ºi pierde copilul, tãvãlugul istoriei
cu toatã „þãrâna”, vertijul unei epoci care
dezorienteazã pânã la pierderea identitãþii sunt
temele principale ale romanului autobiografic,
fãrã ca acest detaliu sã fie confirmat de autoare.
Este o permanentã raportare la sine, la
mentalitatea spaþiului oltenesc, cu ospitalitateai proverbialã ºi cu tradiþiile respectate pentru cã
astfel se respectã „rãdãcinile”. Cele mai persua-

sive pagini sunt cele despre copilãrie. Inocenþa
vârstei, candoarea exprimatã gestic, afecþiunea
manifestã sunt tot atâtea faþete ale unei imagini
ce persistã – dincolo de orizont. Iar dramatismul
mamei, care alege exilul pentru a salva viaþa
singurului sãu copil este emoþionant. Ioana
Heidel aºazã în oglinda timpului reacþii diferite
de respingere (familia soþului, saºi) ºi de adaptare (în Germania). Este ºi o încercare de a disocia
cei doi termeni, pe care Martin Buber i-a definit,
experienþa ºi întâlnirea. Experienþa se face asupra unui obiect. Întâlnirea mã aºazã în faþa celuilalt. Nu experienþa pune bazele întâlnirii, ci, din
contrã, întâlnirea face posibilã experienþa
(Buber, Marin, Eu ºi tu. Traducere de ªtefan Augustin Doinaº, Bucureºti, Ed. Humanitas, 1992).
Ioana Heidel îºi întemeiazã discursul
romanesc pe paradigma familialã. Pentru ea familia este spaþiul afectiv, la care nu renunþã, nici
chiar cu inerentul risc de a fi descoperitã de
Securitate. Familia este resortul interior al
catalizãrii energiilor de a depãºi oboseala, frica,
greutãþile adaptãrii într-un spaþiu strãin ºi, în
final, boala. Este în esenþã sentimentul de
apartenenþã, care-i dã forþa de a se autodepãºi,
de a lua viaþa de la început (îºi abandoneazã
profesia primã ºi învaþã o alta pentru a se integra noului mediu, cel german). Dincolo de efortul
de adaptare, de surmontare a dificultãþilor vieþii,
este în tot romanul o tristeþe rezultatã din aceastã
luptã cu neºansa. Pentru cã protagonista, în ciuda
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faptului cã este o femeie curajoasã, tenace, fidelã
soþului ºi familiei, are o tristeþe care conduce la
sentimentul de compasiune. Când este simþitã
ca stare sufleteasã sau ca o considerare a
propriei emoþii, compasiunea, ca identificarea
cu suferinþa celorlalþi, produce atragerea celuilalt
în spaþiul întâlnirii. ªi de aici experienþa de viaþã,
reper pentru o istorie a personajelor, care îºi
depãºesc condiþia ºi au puterea de a se adapta,
fãrã însã a avea puterea de a uita tristeþea
dezrãdãcinãrii.
Este un roman de debut care recomandã o
scriitoare stãpânã pe tehnica romanescã, cu un
stil incitant, descriptiv, cu pagini de introspecþie
de o sinceritate debordantã.
„Instinctul matern este ceva extraordinar,
înãlþãtor (…) În faþa unei mame limitele se
topesc, graniþele se transformã în cãrãri
accesibile, munþii îºi pierd din tãrie ºi apele
învolburate se liniºtesc”. Este sentimentul care
dominã la finalul lecturii acestei naraþiuni
emoþionante despre cum poþi sã te adaptezi sau
nu într-o lume care nu e a ta, nu te acceptã
decât temporar ºi numai în deplinã putere de
muncã, ºi despre cum revenirea acasã are puteri
vindecãtoare. Pãcat cã timpul nu iartã, iar
experienþa-întâlnire este departe de a-ºi fi spus
ultimul cuvânt despre plata vãmilor din lumea
pe care o trãim.

Gabriela Rusu-Pãsãrin
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Cãrþi ºi autori în selecþia Ramuri

Omul fãrã amintirea propriei identitaþi

Ioan T. Morar, Negru ºi Roºu, Iaºi,
Polirom, 2013

I

dentitatea, concepþia egalitãþii noastre cu
noi înºine, expresia unicitaþii eului,
fundamentatã prin raportarea la un mediu cultural, social, etnic, devine în romanul lui Ioan T.
Morar, Negru ºi Roºu, rezultatul unei uitãri
provocate, a extirpãrii unei pãrþi a identitãþii, a
unor rãdacini ce nu convin pentru a exila eul
într-o existenþã carapace, care respirã prin fisurile
generate de spargerea acestei existenþe datoritã
luptelor eului profund, eului autentic. Este vorba
despre Jorjan Nicolae, un þigan din Tãrtãºeºti,
care vrea sã uite identitatea sa de þigan, ceea cel legã de ºatrã, de mahala, de þigãnie, de bordei,
de sinele lui adevãrat pentru a deveni Georgian
Nicolae, un român cu vechi rãdãcini greceºti:
„Singura lui variantã ca sã respecte tema de la
românã ar fi fost sã inventeze ºi amintirile din
copilãrie, aºa cum ºi-a inventat bunicul grec de
la care are numele Nicolau, care i-a luat locul

celui þigãnesc Nicolae, numele cu care s-a nãscut,
aºa cum ºi-a inventat mãtuºa din Bucureºti care
l-a crescut dupã ce a rãmas orfan de ambii
pãrinþi.”
Aceastã atitudine a protagonistului
romanului ascunde o suferinþã, o neacceptare a
propriei condiþii, care începe cu falsificarea
copilãriei, a unei vârste ideale în care culorile
etnice ar trebui sã fie umbrite de vârsta inocenþei,
de amintiri dragi: „Peste ruinele copilãriei lui,
peste iarba grasã a uitãrii ºi-a fabricat un fel de
copilãre idealã, o utopie personalã fragilã care
venea din cãrþi. O copilãrie în care rãsãrea
soarele, în care era îmbrãcat cu haine curate,
avea de mâncare ºi pãrinþii îl plimbau cu ºareta,
îl duceau la bâlci ºi-i povesteau despre bunicul
bogat din Grecia, refugiat în Bucureºti. Copilãrie
de hârtie în locul unei copilãrii de noroi. «N-o fi
un geniu domnul profesor Floroiu, dar tare mia plãcut titlul lui: Omul fãrã amintiri. Ãsta sunt
eu.»”.
Suferinþa lui Georgian este declanºatã ºi de
prezenþa Celuilalt, a celui diferit, diferit de etnia
sa. Acest mod de a aºeza lucrurile, de a pune
problema, de a gãsi o cauzã a neasumãrii,
concordã cu viziunea lui Jean-Paul Sartre, pentru
care suferinþa e declanºatã de prezenþa infernalã
a celuilalt. De aceea, autorul piesei de teatru Cu
uºile închise ajunge la concluzia cã „Infernul
înseamnã ceilalþi”. Existã ºi o singurã cale de a te
elibera de suferinþã: libertatea. Însã puþini sunt
aceia care au forþa asumãrii. Prin urmare, sensul

originar al suferinþei este prezenþa celuilalt. Aºa
cum personajele lui Sartre sunt condamnate sã
se suporte fãrã sfârºit, închise într-un salon de
unde nu mai pot ieºi, Georgian se închide în
propria-i utopie, obsedat ºi torturat de prezenþa
Celuilalt, care-l poate demasca, ºi nu are curajul
libertãþii, nu are curajul asumãrii, cel puþin nu
total.
Vorbind de structura intimã a personajului,
asociat de critica literarã cu un Julien Sorel, se
observã construirea unui personaj monologic,
care îºi dedicã întreaga existenþã sieºi, edificãrii
unei noi imagini, ascensiunii, binelui propriu,
pentru ca totul sã se rãsfrângã în ochii celuilalt.
Celãlalt, care, astfel, va deveni egalul
protagonistului, cu care poate porni în competiþie
din acelaºi punct, dar, pe care, posibil, îl va
învinge. Armele cu care Georgian luptã implicã
mimetism, maximã prevedere,calcul al gesturilor,
al acþiunilor, totul e gândit, calculat, masca e bine
lipitã, ºi sosia þiganului devine una cu persoana
românului. „Camuflajul meu a fost perfect. Îl
socotesc opera mea cea mai importantã. Un
camuflaj social care a reuºit sã pãcãleascã pe
toatã lumea. Aproape ºi pe mine. Chiar am crezut,
pentru câteva clipe, de mai multe ori, cã sunt
românul care spuneam cã sunt. Eram ca un
cameleon care se camuflezã în cameleon.
Românul ireproºabil, patriotul, descurcãreþul,
ºmecherul. Deodatã, în aceeaºi clipã.”
Existã ºi câteva împrejurãri în care eul îºi
pierde coerenþa ºi consecvenþa, în care personajul

monologic nu mai este egal cu sine, datoritã unui
conflict interior, miºcãrii sale într-un univers
nesigur ºi ca efect al dezacordului dintre esenþã
ºi mascã, dintre eul ca expresie a intimitãþii fiinþei
ºi eul social, astfel unitatea personajului se clatinã,
însã nu suficient de puternic încât sinele sã se
modifice. Primatul individualismului exacerbat,
al autoreferinþei ºi autosatisfacþiei, se vede ºi în
imaginea din ochii celuilalt, a alteritãþii, respectiv,
a colegului ºi prietenului sãu ªtefan Velescu:„dar
Georgian, strãlucitul lui coleg, blândul lui tovarãº,
eminentul elev, sã ajungã la frazele astea violente,
primitive, ºi sã le rosteascã de parcã ar fi esenþa
gândirii umane.....voia sã avanseze în carierã,
voia sã ajungã foarte sus, voia recompense pe
care nu le putea atinge altfel ºi pentru asta cãlca
pe cadavre. ªi, în primul rând, chiar peste
cadavrul omului extraordinar care fusese el
însuºi înainte de rãzboi...”.
Cu alte cuvinte, acest microscosmos al eului
este folosit ca expresie a pierderii unicitãþii lumii,
ºi face loc unui univers fragmentat, îmbucãtãþit,
spontan în sensul adaptãrii mimetice,
cameleonice, fãrã scrupule, o lume a
experimentului, al cãrei nuceleu îl formeazã
incoerenþa, dar în care protagonistul rãmâne
egal cu el însuºi (în inautenticitate), un topos al
rãzboiului, al crizei, în care metamorfozele eului
sunt analizate cu fineþe, într-o perspectivã ce
include profunzimea ºi capteazã detaliul
romanesc în pluralitatea sa.

Cristina Gelep

RAMURA traducerilor

Metabolizarea lui John Berryman
Î

n cele câteva rânduri când l-am citit pe John
Berryman, fie în englezã, fie în românã, am
fãcut-o în ritmul traducerilor lui Mircea Ivãnescu
din Poezia americanã modernã ºi contemporanã
(Editura Dacia, 1986). Mai mult, la început îi
asociam pe cei doi poeþi fãrã sã intuiesc sau sã-mi
definesc vreo relaþie între ei, ci pur ºi simplu instinctual, aº zice. Acest sentiment apãrea numai
când citeam, destul de conjunctural ºi accidental,
poezia lui Berryman, nu ºi când reciteam poemele
lui Mircea Ivãnescu. Lucrurile s-au mai nuanþat
dupã ce am citit cartea lui Radu Vancu, Mircea
Ivãnescu.Poezia discreþiei absolute,mai ales în urma
capitolului „Absenþa resurselor interioare. Cercul
poeþilor saturnieni”.Una peste alta,John Berryman
nu era un poet pe care sã-l fi (re)citit cu
regularitate,cum sunt T.S.Eliot ºi Mircea Ivãnescu,
de pildã.
Cântece vis, selecþia de cincizeci de Dream Songuri, din totalul de 385, în traducerea lui Radu
Vancu, o antologie bilingvã, ne pune în faþa unui
John Berryman diferit de cel al lui Mircea Ivãnescu.
Nu gãsesc traducerea „uºor diferitã”, dupã
expresia lui Marius Chivu folositã pentru cele
patru texte traduse de ambii traducãtori (Dilema
veche, nr. 521, 6-12 februarie 2014), ci destul de
serios altfel, sã-i spun deocamdatã. Diferenþele
survin încã de la titlu, în timp ce Mircea Ivãnescu
a tradus Cântece de vis, Radu Vancu a translatat
Cântece vis, prefigurând un schimb egal între
realitãþile celor doi termeni, o osmozã între cântec
ºi vis, iar nu o determinare unilateralã ca în
Cântece de vis.
Cele cincizeci de Dream Song-uri sunt flancate
de un util tabel cronologic,întocmit de traducãtor,
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ºi de o postfaþã denumitã inspirat „John
Berryman. Metabolizarea tradiþiei”, în care Radu
Vancu dozeazã foarte bine discursul istoriei literare
cu cel al hermeneuticii. El stabileºte poziþia
canonicã a poetului nord-american între anii ’50’70 ºi ADN-ul livresc ºi intertextual al poeziei
acestuia, dar ºi identitatea sa în simultaneitatea
tradiþiei.Acesta relevã cã avem în Berryman„cazul
bizar al unui poet tehnicist ca un tradiþionalist
britanic, dar nevrotic ºi gebrochene Mann ca un
expresionist neamþ”. Însã aceste trãsãturi ale
Cântecelor vis genereazã, în opinia postfaþatorului,
urmãtoarea stare a lucrurilor: „Tehnica poeticã
nu valoreazã per se, ca pentru maniacii raþionaliºti
ai formei. Ea e mai degrabã o metodã de eliberare
a unei tensiuni prea acute, o manierã de punere
în ordine a pandemoniului personal; mai radical
spus, tehnica poeticã e, la urma urmei o tehnicã
de supravieþuire. Când haosul interior se
externalizeazã într-un haos al versurilor, pesemne
cã omul e terminat”.
Dar sã revenim la „cei doi”Berryman din cele
douã traduceri. În Interviul transfinit, transcris
împreunã cu Vasile Avram, Mircea Ivãnescu îºi
aminteºte cã i-au fost imputate varii greºeli sau
abateri în traducerile din antologia de poezie
americanã, printre care ºi „afectãrile de ton”. Nu
poate fi vorba despre aºa ceva, însã nu putem sã
nu observãm cã Henry al lui Berryman preia o
anumitã lentoare ºi un diafan al trãsãturilor lui
Mopete, într-un mod în care te seduce ºi îl accepþi
ca atare, mai ales cã aºa capãtã o gravitate mocnitã.
Radu Vancu surprinde mai bine concreteþea
acestui „personaj”, îi redã mai exact largheþea
gesturilor, dar cautã prea mult registrul colocvial
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în care se exprimã. Sunt momente când cãutarea
acestui colocvial îngreuneazã ºi mai mult topica
neobiºnuitã pentru limba românã ºi pentru
limbajele poetice autohtone a acestei poezii. Dincolo
de colocvialul limbajului sunt temele grave ale
literaturii, moartea ºi pierderea chipului ca efect
al„plictisului”.
Moartea este o temã centralã în poezia lui
Berryman, iar nihilismul activ este postura
existenþialã pe care poetul ºi-o ia în faþa ei, un
nihilism activ care îºi are apogeul în sinucidere:
„Faþa ta mohorâtã apãrea la masa mea. Sinucidere./
Faþa ta venea ca un torent la capãtul/ agoniei ºi
urgiei. Ai fost botezatã la început Sylvia Plath/ ºi
þi-ai schimbat numele în D-na Hughes ºi ai
zãmislit/ ºi ai mers pânã la capãt cu þicneala//
pânã când cuptorul a pãrut locul adecvat pentru
tine/…/ Tortura ta aici a fost scurtã,// lungã e
ieºirea ta repetându-se mereu,/ un exemplu prost,
înc-o sinucidere, de stivuit peste altele/ pânã când
smintitul de Henry cu surorile & fraþii lui/ plecaþi
brusc ia o pauzã ca sã se întrebe de ce el/ singur
þine piept torentului abject”(Cântec vis 172).Poetul
pare sã spunã cã moartea poate fi privitã în faþã
numai printr-un sinucigaº, aici – Sylvia Plath,
prin intermediul cãreia empatizeazã ºi în alte
rânduri cu starea de trecere în nefiinþã. Moartea
este ºi unul dintre organele prin care trece
„metabolizarea tradiþiei”, iar Cântec vis 153 este
un poem de mare forþã în acest sens:„Sunt nervos
pe dumnezeu care a nenorocit generaþia asta./
Întâi l-a luat pe Ted, au urmat Richard, Randall, ºi
acum Delmore./ Printre picãturi s-a ghiftuit cu
Sylvia Plath./ A fost o pradã de mâna întâi. A
lãsat în viaþã/ tâmpiþii pe care i-aº putea numãra

John Berryman, Cântece vis, Traducere,
postfaþã ºi tabel cronologic de Radu Vancu,
Bistriþa-Sibiu, Casa de Editurã Max Blecher &
Editura Armanis, 2013
cu un cuþit/ însã de Lowell nu s-a atins”.
Mircea Ivãnescu crede cã acel „Mr Bones”, pe
care îl traduce „Domnule Schelete”, poate fi chiar
„o personificare a morþii” (Poezia americanã
modernã...), în timp ce Radu Vancu îl traduce
„Domnu’ Ciolan”, din cauza aceleiaºi urmãriri a
colocvialului, însã parcã prea tentat de jocul subtil
cu moartea din propria poezie, Frânghia înfloritã,
fãrã aceleaºi efecte estetice tulburãtoare, care
oricum nu-i erau compatibile lui Berryman. El
pierde tocmai acea gravitate care mocneºte în viaþa
lui Henry ºi pe care Ivãnescu o transmite în
detrimentul colocvialitãþii.
În cele din urmã, Radu Vancu îºi spune la
finele postfeþei cã nu vede de ce „marea lecþie a lui
Berryman, anume metabolizarea Tradiþiei, n-ar
putea funcþiona ºi în cazul nostru”. Un pas
semnificativ în acest sens este chiar lectura
volumului Cântece vis, în traducerea
(metabolizarea) lui Radu Vancu.

Gabriel Nedelea

cronica literarã
de Gabriela Gheorghiºor

Amarcord-ul lui ªtefan Agopian
A

nul trecut au apãrut douã cãrþi
importante de memorii: cea a
profesorului Paul Cornea (Ce a fost – cum a
fost. Paul Cornea de vorbã cu Daniel CristeaEnache) ºi cea a prozatorului ªtefan Agopian,
Scriitor în comunism (niºte amintiri). ªi una, ºi
cealaltã reprezintã o cronicã a propriei vieþi,
dar ºi a epocii în care au trãit cei doi
mãrturisitori. Dacã Paul Cornea are fibrã
cãrturãreascã, gravã ºi pedagogicã, precum ºi
o vãditã conºtiinþã a responsabilitãþii
testimoniului, de tip costinian, ªtefan Agopian
seamãnã – cum altfel? – cu un Ion Neculce,
afinul cronicarilor munteni, gurã spurcatã ºi
otrãvitã,„bârfitor ca o babã din secolul al XVIIIlea“ (cum îl caracterizeazã Manolescu pe
Neculce, neuitând însã nici de comparaþia cu
Procopius, cel cu încondeierea rãutãcioasã a
contemporanilor într-o Istorie secretã).
De la stilul rafinat ºi învãluitor, cu virtuþi
poetice ºi picturale, din romanele sale pseudoistorice, Agopian trece, în relatarea amintirilor,
la o colocvialitate vivace ºi piperatã. Narator
iscusit ºi alert, colportor de bârfe ºi zvonuri,
povestitor de întâmplãri spumoase ºi picanterii
de budoar, observator truculent ºi impudic al
omenescului, ªtefan Agopian face astfel, din
istoria personalã, dar ºi a lumii culturale din
perioada comunismului, literaturã. Un alt fel
de literaturã, dar tot literaturã. De cea mai bunã
calitate. Romanul autobiografic, care este ºi un
Bildungsroman, are ca temã centralã dorinþa
de a deveni scriitor, o dorinþã capabilã sã mute,
pânã la urmã, luna ºi alte stele. Sigur, ºi luna, ºi

stelele se mutã greu, cu trudã ºi infinitã rãbdare
ºi, mai ales, cu ajutorul inefabilului noroc,
întrupat uneori în oameni providenþiali
(Mircea Ciobanu, în cazul de faþã). Cel dintâi
capitol al cãrþii (Scriitor în comunism, din care
sunt extrase, prin reluare-amplificare, ºi cele
patru povestiri autobiografice din final)
reconstituie drumul devenirii scriitoriceºti, de
la copilul ºi adolescentul împãtimit de lecturã
pânã la publicarea primelor cãrþi. În vacanþa
dinaintea admiterii la facultate, petrecutã la
Craiova (în casa rudelor plecate la mare), junele
Agopian, în loc sã înveþe la chimie, fizicã ºi
matematicã, scrie poezii ºi citeºte Dostoievski
(„care mi se pãrea la fel de genial ca mine“). Tot
în adolescenþã, avea patru fiºe de împrumut la
bibliotecã (pe numele sãu ºi al mãtuºilor
armence). În studenþie, trimite niºte poeme la
Povestea vorbii, care vor fi publicate la „Poºta
redacþiei“, iar printr-un prieten ajunge apoi la
cenaclul þinut de Miron Radu Paraschivescu
la Uniunea Scriitorilor, în Sala Oglinzilor, unde
citeºte povestiri (ºi capãtã eticheta de „tânãr
prozator oniric“). Debuteazã publicistic, cu o
povestire oniricã, în Luceafãrul lui Bãnulescu.
Predã un volum de povestiri la Cartea
Româneascã, în primãvara lui ’71. Zeii
destinului de scriitor pãreau sã-i surâdã.
Renunþã la facultate (prima oarã fusese
exmatriculat ºi trebuise sã facã armata la o
unitate de muncã, unde s-a descurcat
neaºteptat de bine ca felcer) ºi aproape un
lustru continuã sã scrie, fãrã serviciu, trãind
pe spezele tatãlui, care-i asigura þigãrile ºi
cafeaua. Vor mai trece însã mulþi ani de
aºteptare ºi de ghinioane pânã la debutul în
volum. Dificultãþile traseului scriitoricesc nu au
fost, totuºi, legate în mod direct de sistemul
comunist, cãci Agopian o spune franc: „Relaþiile
mele cu comunismul erau pe vremea aceea
destul de clare: comunismului nu-i pãsa de
mine ºi nici mie de el“.Avea „origine sãnãtoasã“,
fiindcã tatãl sãu, cizmar de lux, avusese
prevederea sã-ºi vândã afacerea în ’47 ºi sã se
înscrie într-o cooperativã comunistã, „Arta
încãlþãmintei“. Agopian n-a fost disident, dar
nici n-a fãcut compromisuri cu regimul. E drept
cã volumul de povestiri ºi l-a retras singur, dupã
„Tezele din iulie“, însã cu Ziua mâniei a avut
proasta inspiraþie sã se ducã la Al. Paleologu
(redactor la Cartea Româneascã), care l-a
plimbat cu vorba vreo patru ani. Cu toate astea,
geniul malefic al sorþii nu se opreºte, cum neam aºtepta, nici când, graþie lui Mircea Ciobanu,
visul pãrea împlinit: publicarea cãrþii se loveºte
de criza hârtiei de la tipografia din Craiova
(rezolvatã, în cele din urmã, prin prietenul
Eugen Negrici, care a apelat la influenþa lui
Marin Sorescu, pe vremea aceea redactor-ºef
la Ramuri).
Dincolo de multele informaþii de istorie social-politicã ºi literarã din acest roman
autobiografic, paginile care vorbesc despre
copilãrie ºi adolescenþã, cu toate nãzbâtiile,
fanteziile ºi înfierbântãrile hormonale, amintesc

(prin umorul nebun, cruzimea cinicã a evocãrii
ºi subtilele fulguraþii melancolice) de
Amarcord-ul fellinian. De pildã, în Oglinzi, pizdã
ºi azotat de argint povesteºte despre prima
„dragoste“, a cãrei „cristalizare“ a constituit-o
un moment pe cât de inocent, pe atât de fertil
pentru imaginaþia eroticã a copilului de nouã

ªtefan Agopian, Scriitor în comunism
(niºte amintiri), Iaºi, Polirom, 2013
ani: în timp ce se juca leapºa pe ouate, cu
prietenii, în curte la Gicã Keºiºian, iar „iubita“
sa Meli stãtea cocoþatã pe un coteþ de porci gol,
i-a surprins imaginea chiloþilor, puþin murdari
de gudron, reflectatã în miile de cioburi de
oglindã aruncate într-o groapã, resturi de la
atelierul de oglinzi al unei evreice bãtrâne.
Povestea va continua cu încercarea de a fabrica
oglinzi cu ajutorul azotatului de argint, gãsit în
aceeaºi curte, în speranþa de a revedea chipul
zâmbitor al „iubitei“ reflectat în ele.Aceeaºi imagine a chiloþilor din bumbac alb ai lui Meli,
întâlnitã peste ani, revine în finalul povestirii.
Dar surpriza provine din rãsturnarea
simbolisticii acestei imagini aparent banale:
chiloþii nu mai sunt înnegriþi de gudron, dar
Meli este „curvã profesionistã“ într-o reþea a
Securitãþii specializatã pe cetãþeni strãini. Din
acest motiv, reîntâlnirea celor doi sau ceea ce
trebuia sã fie adevãrata „întâlnire“ reprezintã
un acte manqué. De ce, totuºi, refuzul? Poate
pentru cã îl viziteazã spectrul unei atracþii
incestuoase? Posibil, întrucât Meli de-acum
seamãnã cu anti-modelul feminin al mamei sale,
pe care o urâse cu patimã: „Maicã-mea, în afarã
de faptul cã era croitoreasã, curvã, hoaþã ºi
vrãjitoare, mai era ºi un pic codoaºã“. Rãmâne
însã amintirea primei îndrãgostiri, a imaginii
în oglindã a chiloþilor murdãriþi ºi nostalgia a
ceea ce acopereau ei atunci, în copilãrie. Nostalgia puritãþii.
Capitolele despre Nichita, Marin Preda,
România literarã ºi O cãlãtorie la Bratislava
(cu Radu Tudoran ºi George Ivaºcu) evocã
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personalitãþile lumii literare postbelice, vãzute
îndeosebi în cadrul vieþii private, boeme (de
altfel, cu Nichita, ªtefan Agopian a fost ºi
prieten), cele mai multe portretizate dintr-o
întorsãturã de condei, dar ºi modul în care
funcþiona „sistemul“ cultural al iepocii de aur.
Secvenþele despre Nichita ºi Preda rãspund,
totodatã, ºi la întrebarea „Ce însemna sã fii
scriitor de succes în comunism?“. Însemna: bani
cu nemiluita de la Fondul Literar, tiraje imense,
inimaginabile azi, suite de admiratori (mai ales
în cazul Nichita) ºi de linguºitori (mai ales în
cazul Preda). Afecþiunea ºi preþuirea faþã de
Nichita nu-l împiedicã pe Agopian sã destrame
aura angelitãþii celui mai iubit dintre poeþi,
pupatã vârtos de tãmâietorii sacerdotali. Ceea
ce pare demitizare nu e însã decât umanizare,
Nichita e prezentat ca un ins cu bune ºi cu rele,
sclipitor, cuceritor, extravagant, ruinat
prematur de viciul alcoolului, preþul plãtit
diavolului pentru geniul poetic, dupã modelul
thomasmannian al lui Adrian Leverkühn, în
frumoasa analogie a povestitorului (ce distruge,
într-adevãr, memorialistul este tiara de Don
Juan a poetului, cãruia îi plãcea sã fie adulat de
femei, sã le farmece din cuvinte, dar se pare cã
rareori mergea pânã la capãtul jocului
seductiv). Memorabil se dovedeºte rãspunsul
lui Nichita privind înzestrarea lui sexualã: „Întro zi, Cristina, soþia mea, pe care el o poreclise
Fuzi (de la fuziform), l-a întrebat pe ºleau cam
cum e dotat ca bãrbat. Nichita s-a gândit o clipã
ºi a rãspuns foarte sigur pe el: «Bre, Suzi, sincer
vorbind, nu prea grozav, dar am o
fantezieee…»“. O victimã a alcoolului a fost ºi
Preda, titlul unui subcapitol, Cu Marin Preda
la doctor, putându-se citi, de fapt, „cu Marin
Preda la bãut“, dar Agopian priveºte ºi mai în
profunzime, vãzând în autorul Moromeþilor ºi
victima literarã a propriei ambiþii de succes la
publicul larg (cãreia i se datoreazã scãderile
operei).
În general, Agopian îºi executã semenii ca
un gâde nemilos, dintr-o loviturã de bardã, însã
ceea ce pare maliþie nu este uneori decât un
neobiºnuit curaj de a spune lucrurilor pe nume.
Posibil sã mai ºi exagereze, câteodatã, cãci orice
om are subiectivitatea lui, dar scriitorul nu face
figurã de memorialist antipatic, fiindcã evitã
viziunea maniheistã asupra oamenilor sub
vremi, iar sarcasmul ºi ironia se împletesc voios
cu autoironia ºi luarea de sine în rãspãr.
„Jumãtatea de armean cusurgiu“ pare cã ne
vorbeºte la o ºuetã la cafea, depãnându-ºi
relaxat, dezinvolt, slobod la verb, cu haz
(inclusiv de necaz), amintirile. Scriitor în
comunism este, de aceea, o carte cotropitoare,
magneticã, n-o mai laºi din mânã pânã n-o
termini, o carte cu „personaje“ ºi istorii pitoreºti,
colorate anecdotic, care te introduce în culisele
literaturii române din anii totalitarismului, o
carte a unui spirit mordant, necruþãtor, ca un
mic dragon ce scoate flãcãri pe gurã, dar în
care se ascunde, îndãrãtnic, un abia ghicit suflet
de copil.
Nr. 2 • 2014
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Doina Ruºti
Pãdurea Râioasa
nuvelã

N

u departe de Bucureºti, în marginea oraºului Buftea, se
întinde Pãdurea Râioasa, declaratã monument al naturii.
ªi pe bunã dreptate. Cum pui piciorul în ea, eºti copleºit de suspine.
Fiecare bucãþicã de lemn ofteazã, îmbrãcatã în muºchi, ca într-o
blanã de caprã. Iar pe unde nu creºte muºchiul, înfloresc lichenii, ca
niºte hãrþi cenuºii. Din aceastã cauzã se ºi numeºte Pãdurea Râioasa.
Lucrul ºi mai neobiºnuit este cã uneori, mai ales vara, din
tufiºurile ei rãbufnesc niºte valuri cãlduþe ºi colorate, ca dintr-o
discotecã subteranã.Viniºoare de un verde-smarald urcã fãrã grabã,
lingând evantaiele curcanilor, curþile pavate, târându-se ºerpeºte
pe trotuar, pânã la Primãria oraºului Buftea. Iar odatã cu aceastã
rãsuflare de djinn, strãzile sunt inundate discret de un parfum
încãlzit. E ceva familiar la început, un fel de muºchi trezit de rãpãiala
unei ploi de aprilie, ca apoi sã se transforme într-un miros cald ºi
invadator, ieºit din milioane de flori lovite de dogoarea lui iulie.
Localnicii sunt încredinþaþi cã valurile parfumate vin direct de
la studiourile de film. Unii însã mai ºtiu cã numai cu vreo sutã ºi
ceva de ani în urmã, printre stejarii cu platoºã mãtãsoasã, trãia un
bãrbat învãluit în aburi fieroºi, pe nume Liliac Pantelimon.
În zilele de varã, ochii lui negri se plimbau discret pe deasupra
pãpuriºului, iar, alteori, pãrul îi flutura întunecat printre trunchiuri.
Trecãtorii întâmplãtori ºtiau cã este Liliac. Uneori chiar mai stãteau
de vorbã cu el, considerându-l un fel de paznic al pãdurii, ceea ce-i
fãcea sã i se adreseze ca unui bãrbat matur. Ce-i drept ºi impunea,
cãci Liliac era un tip falnic. Nu era un fel de omul pãdurilor, ci un
urmaº demn al Pantelimonilor, nãscut din niºte pãrinþi însinguraþi
sau proscriºi, care-ºi duseserã viaþa lor scurtã într-o cãsuþã ascunsã
de pãpuriºul bãlþilor ºi de tufiºurile rugoase ale acestei pãduri.
Rãmas singur de pe la 15 ani, Liliac a-nvãþat cu durere cum sã
culeagã bunãtãþile vieþii. ªi-a înfipt unghiile în gâtul porumbeilor
sãlbatici, a rupt cu dinþii din carnea dulce a iepurelui, dar, mai ales,
a mestecat coaja ulmilor ºi s-a bucurat de sucul scump al lichenilor.
Viaþa lui Liliac era intensã ºi plinã de vise, iar obiectivul lui,
desigur secret, purta numele de Kleppini.
Dar în aceastã viaþã, aproape perfectã, a intervenit ceva care,
cum se zice, i-a rescris întreaga istorie. A fost o zi, când, printre firele
de arior, a vãzut cel mai straniu lucru de pânã atunci. Era un obiect
de mici dimensiuni, care semãna cu o uºã, cu un capac de sipet, sau
poate chiar cu o casetã. Cum zãcea în iarbã, pãrea ceva vrãjitoresc,
iar Liliac l-a privit circumspect. Nu era vorba despre cum arãta, cât
despre impresia pe care i-o produsese. Pe faþada ca un petic de piele
respira cineva nevãzut.
Pachetul de hârtie a fost o enigmã timp de câteva zile. Cu
precãdere imprimeurile îi stârneau interesul. Aveau în ele ceva
hipnotic, ca ºi ochii de lup.
În singurãtatea Pãdurii Râioasa exista totuºi cineva care ar fi
putut sã dezlege înþelesurile ascunse ale acestui obiect misterios, ºi
anume - Matilda.
Aceasta venea rar, trimiþând întotdeauna o armatã de spiriduºi,
care îl anunþau pe Liliac de sosirea ei neîntârziatã. În orice punct al
pãdurii s-ar fi aflat, auzea iarba tremurând sub pantofii aurii, vedea
stolurile de lãstuni care îºi luau zborul, speriaþi de foºnetul fustelor,
ºi îi intra în urechi gâlgâiala micului fluier de tablã.
Matilda nu apãruse întâmplãtor în Pãdurea Râioasa, ci incitatã
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de poveºtile care circulau pe seama OmuluiVerde.Chiar de la primele
lor întâlniri i-a adus un sul de hârtie, care l-a lãsat cu gura cãscatã.
Era un afiº de la Circul Sidoli, despre care Liliac a aflat treptat cã era
un fel de paradis cu intrare plãtitã. Pe foaia lucioasã cei 9 cai
împodobiþi cu panglici ºi pampoane colorate pãreau vii.
Matilda era o femeie cu gene lungi ºi rochii strãlucitoare, pe
care ºi le scotea întotdeauna cu mare grijã, ca sã nu le înverzeascã.
Ea era asistenta marelui Kleppini, devenit, în mintea lui Liliac, cel
mai însemnat om din lume. Asculta vrãjit povestea fiecãrui spectacol,
în care iluzionistul reuºea sã spargã încuietorile, sã deschidã lacãtele
sau sã iasã din cufere strânse în chingi de oþel. Însuºi Houdini, care
fusese pânã atunci zeul cãtuºelor, a trebuit sã-i recunoascã puterea,
dupã ce Kleppini îl avusese la degetul lui mic.
Cu timpul, Liliac începu sã viseze la acest personaj de excepþie,
sperând sã-l întâlneascã într-o zi. Iar Matilda îi promisese cã ziua
aia nu era prea departe. Mai ales cã nici Liliac nu era un om obiºnuit,
ci însuºi Omul Verde.
*
Cu câþiva ani buni înainte de asta, Pãdurea Râioasa avusese o
perioadã de glorie. Totul a început într-o primãvarã cu temperaturi
foarte mari. Înfloriserã salcâmii, iar din baltã se ridicau capetele
broscoilor. Liliac ºi-a ºters faþa cu dosul palmei ºi-a fost cuprins de
o groazã imensã. Pielea mâinilor îi devenise de un verde strident. Sa cercetat cu prudenþã ºi-a constatat cã tot corpul îi strãlucea,
îmbibat într-un ulei de smarald. Speriat, a luat-o la fugã spre baltã,
rãcnind în acelaºi timp ca ºi cum s-ar fi aºteptat sã-i vinã în ajutor
cineva. Dintre coroanele copacilor au zburat pãsãrile, iar, pentru o
clipã, înºiºi lupii au ridicat boturile spre cer.
Liliac s-a scufundat în baltã ºi s-a spãlat, rugându-se sã-i revinã
culoarea normalã. Când a ieºit din smârcuri era curat ca un crin.
Însã n-a durat mult.
În scurtã vreme, pieptul i s-a acoperit iarãºi de stropi verzi.
Iniþial a crezut cã-l blestemaserã guºterii omorâþi de-a lungul
vremii. Apoi, a trecut prin minte toþi duºmanii amestecaþi în destinul
lui. Iar, în cele din urmã, epuizat, a dat vina pe Dumnezeu.
Cu timpul, a observat cã, pe lângã transpiraþia verde, au început
sã-i creascã din piele valuri de fum, la început cu un vag miros de
verdeþuri, iar mai apoi din ce în ce mai înmiresmat. Cu cât mesteca
între mãsele muºchiul foios, cu atât transpiraþia îi devenea mai
abundentã, evaporându-se în valuri verzi, încât, dacã alerga prin
pãdure, pãrea o nãlucã învãluitã în ceþuri. Iar, dacã se odihnea sub
câte un rug de mãceº, mãrãciniºul se împâclea pe câþiva metri de
acel abur de izmã.
Nu dupã mult timp, fuioarele prelungi au împânzit toatã
pãdurea, iar în satele din preajmã ºi chiar la Bucureºti, s-a rãspândit
zvonul cã în Râioasa trãiesc zâne de fum.
Mai bine de ºase ani lumea a fãcut pelerinaje, cãutând comori
imaginare la rãdãcinile stejarilor.
Uneori,femeile,venite dupã flori, trãgeau în nãri mirosul vanilat
ºi oftau copleºite, iar câte una dispãrea pentru un timp în valurile
verzi dintre tufele de pelin.
Aºa a început Liliac sã prindã încredere în viaþã ºi în adevãrata
lui forþã. Aproape cã nici nu se mai preocupa de transpiraþie ºi de
aburii verzi care rãbufneau la fiecare miºcare.
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Bãrbaþii trãgeau în nãri parfumul cãlduþ, iar femeile îi luau
urma, pânã în cele mai îndepãrtate hãþiºuri. Pãdurea Râioasa
devenise loc de picnicuri ºi pentru lumea bunã.Trãsurile se strecurau
în desiºuri, iar Liliac începu sã pipãie cu degetele lui verzi dantele de
Flandra, lenjerii pariziene ºi ºolduri mãtãsoase, care pãreau neatinse
de vreo mânã de om. Multe femei îºi îmbibau batistele în transpiraþia
lui parfumatã, ca sã le pãstreze apoi în cutiuþe metalice ori pe fundul
lãzilor de zestre pentru nepoþii ingraþi, incapabili sã înþeleagã sensul
unui damf de rãsurã, rupt din îmbrãþiºarea acelui bãrbat unic ºi
imposibil de scos din pãdurea de fum.
Numai Matilda culegea cu rãbdare parfumul uleios, plimbând
gura unui ºip din gropiþa buricului pânã la bãrbie, ca apoi sã-l
vândã pe bani buni în Drogheria Dulberg.
*
Cum era de aºteptat, obiectul nu-i puse Matildei niciun fel de
probleme:
- E o carte despre plante. ªtii ce scrie aici? Botanique par Fabre.
Liliac privi scrisul care i se pãru cã aratã exact ca porþile Fabricii
de Vatã.
- N-ai mai vãzut pânã acum o carte, nu-i aºa? Cine þi-a da-o?
Gândul cã obiectul ar fi putut sã aibã un stãpân îl înfiorã.
Câteva zile, Liliac rãsfoi fãrã grabã cartea, pânã îi înverzi filele,
aºteptându-se ca la un moment dat sã gãseascã ceva, un indiciu al
adevãratei valori, pe care o avea obiectul acesta, de un verde stins,
cu chenare subþiri ºi cotor din pânzã scrobitã. Dar, înainte de-a
apuca sã se dumireascã, apãru însuºi nebãnuitul stãpân.
Întâlnirea s-a produs la amiazã. Liliac, tolãnit în iarbã, cerceta
paginile cu degetul umezit. L-a simþit cu mult înainte de a-i vedea
silueta. Mai întâi a auzit trosnetul crengilor sub tãlpi ºi-a apreciat
cu exactitate cã erau niºte încãlþãri fine, de orãºean. Apoi l-a zãrit
printre trunchiurile tinere, de arþari, ºtiind cã ºi strãinul îl remarcase.
Acest intrus, care a schimbat întregul mers al vieþii lui Liliac, a
fãcut ochii mari, cãci era prima datã când întâlnea un om verde.
Liliac a rãmas pe loc ºi douã fuioare verzi i-au þâºnit înfierbântate
din tâmple.Vizitatorul arãta ca un puºti, îmbrãcat cu o hainã neagrã,
foarte strânsã în talie. Nu pãrea speriat. Continua sã se apropie, ca
ºi cum ar fi vãzut în fiecare zi numai oameni împachetaþi în ceþuri
de fiere.Avea o privire mãtãsoasã, care se lipea imediat de orice om,
iar când a fost suficient de aproape a spus cu un glas venit din
plãmâni:
- Vãd cã te fascineazã Fabre-al meu!
Cu toate cã îl auzise foarte bine, ºi-a dat seama cã nu înþelesese
nimic. Bãiatul continua sã-l priveascã, þinându-ºi o mânã în
buzunarul hainei sale cambrate, aºa cã Liliac s-a acoperit cu încã un
strat de transpiraþie verde. În jurul lui, aburii se foiau ezitanþi.
- Interesant, a spus puºtiul. ªtii cumva sã vorbeºti?
Întrebarea l-a izbit neplãcut.
- Sunt Liliac Pantelimon, domnule!
Faptul cã-i spusese domnule l-a fâstâcit ºi mai rãu.Vedea foarte
bine cã strãinul n-avea mai mult de 14 ani. Cu toate acestea, pãrea
sã nu-l deranjeze apelativul, deoarece a continuat sã punã întrebãri,
interesându-se de câtã vreme avea transpiraþia verde.
Îl privea, aºteptând încã rãspunsul, cu niºte ochi grei, al cãror
iris era întunecat ºi luminos totodatã, ca un petec de pãmânt înþelenit,
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peste care s-au aºezat de curând primii fulgi de zãpadã.
- Dacã mã spãl, se duce, a ºoptit Liliac, în acelaºi timp atent încã
la zgomotele pãdurii, cu toate cã în acel moment nu-l mai interesa în
mod real miºcarea silvestrã.
Pe buza bãiatului din faþa lui, care se apropiase ºi mai mult,
rãmãsese lipit un abia vizibil fir de iarbã. Poate cã era doar un ac de
mãrar, rãsfãþat în mustul discret.
- Primãvara trecutã erai tot aºa, verde? l-a întrebat strãinul din
nou, cu aceeaºi voce gravã, miºcându-ºi buzele atât de lent, încât
pãreau niºte inimi de pasãre adormitã. Mã intereseazã tot ce miºcã
în pãdurea aceasta ºi vreau sã iau o mostrã din sudoarea ta verde,
a mai adãugat el, în timp ce scotea din buzunar o cutiuþã lemnoasã.
Liliac stãtea în aceeaºi poziþie, împâclit de fumul uºor, ca o
pulbere de lucernã, fãrã sã-ºi poatã lua nicio clipã ochii de la buzele
care abia se umflau, conºtient totodatã de cerul îndepãrtat, de
deasupra coroanelor, de ochii pisicii, care pândea de pe creanga
firavã a unui salcâm, ºi de respiraþia mãsuratã a neobiºnuitului
vizitator. Acesta a deschis cutia ºi a smuls cu doar douã degete un
fulg mic de vatã.
- O sã-mbib puþin în mâzga asta, iar sãptãmâna viitoare ne
întâlnim tot aici. Poate aflu mai multe.
Bãiatul l-a privit din nou, cu ochii lui ca douã prune brumate, ºi
a mãrturisit în ºoaptã:
- Mã numesc Grig.
În tãcerea lãsatã pentru o clipã, pisica ºi-a deschis maxilarul cu
o micã plescãialã, iar printre copaci s-a auzit glasul unui bãrbat.
Abia atunci, Liliac ºi-a dat seama cã dincolo de tufiºuri, se legãna
coºul cenuºiu al unei trãsuri.
- Ne vedem peste o sãptãmânã, sã nu uiþi!
ªi-n timp ce Grig dispãrea printre tufe de mur, lui Liliac i-au
cãzut ochii pe cartea rãmasã încã în iarbã. Ar mai fi putut sã strige
dupã stãpân, însã o emoþie contopitã cu misterul care urca din
cartonul de-acum umezit, l-a fãcut sã nu scoatã niciun cuvânt.
*
A doua zi se spãlã bine, frecându-se cu toate buruienile crescute
în malul bãlþii, iar un ceas întreg îºi descâlci pãrul, fir cu fir. Dupã
aceea, pãzi poiana primei lui întâlniri decisive, la concurenþã cu
pisica sãlbaticã. Toatã sãptãmâna, zilele lui trecurã la fel. Dimineþile

foºnea cartea, iar cu fiecare paginã datã, i se revãrsarã din creier
vocea amplificatã de o pâlnie nevãzutã, gura buzatã, inclusiv acel
minuscul fir de iarbã, care pãrea þâºnit din colþul ei miºcãtor.
Pãdurea pãrea pustiitã, iar Matilda nu-l vizitã, încât timp de
mai multe zile nu se auzi niciun glas omenesc.
Când, în sfârºit, zãri silueta plãpândã, strânsã în binecunoscuta
hainã, îºi pipãi instinctiv pletele ºi coborî din copac în mare vitezã.
Grig se opri cu prudenþã, fãrã ca ochii lui iscoditori ºi stãpâni sã
piardã vreun amãnunt al acestei intrãri în scenã.
- Sper cã nu m-ai aºteptat toatã sãptãmâna!?
Liliac se grãbi sã scuture capul, în acelaºi timp lovit, fãrã
explicaþie, de cuvintele vizitatorului sãu. Acesta þinea în mânã un
sac de piele, încreþit ca un gogoºar.
- Uite, am gãsit un caz similar.

Câteva clipe mai târziu stãteau amândoi cu spinãrile lipite de
scoarþa groasã,rãsfoind un cãrþoi cu desene.Aceastã nouã carte era
chiar mai pe gustul lui Liliac. Siluete umane, capete pãroase, bãrbaþi
cu urechi de iepure ori animale cum nu vãzuse vreodatã apãreau
pe fiecare paginã, în timp ce glasul lui Grig cãpãta un ecou moderat:
- Este o carte veche, de fapt un volum din Historia Animalium
a lui Gesner. Uitã-te aici, la omul ãsta cocoºat! În text se spune cã are
o culoare albastrã ºi urât mirositoare.
Liliac privi degetul lui Grig, care stãtea întins peste încâlceala
neagrã. Rândurile aliniate, cu bucle identice, arãtau ca o armatã de
vrãjitori. Nu putea sã-ºi explice cum de ascundeau atâtea lucruri ºi
mai ales cum de fãcea Grig ca sã le înþeleagã sensul misterios. Nimic
din ceea ce vãzuse pânã atunci nu-i trezea un interes egal cu acesta.
Totuºi nu îndrãzni sã punã nicio întrebare. Când însã degetul se
mutã pe un desen, Liliac înþelese cã îl considera la fel de hidos ca pe
bãrbatul acela. Era un ins burtos, cu un gheb care îi lovea ceafa ºi cu
niºte ochi ieºiþi din orbite. Primul impuls fu sã se ridice ºi sã plece.
Însã spatele continua sã-i stea lipit de arþar. În plus, Grig închise
dintr-o datã cartea ºi trecu la alt subiect. Îi povesti mai întâi despre
fiinþele imposibil de vãzut cu ochiul, care trãiesc cuibãrite sub unghii,
în apã, pe frunze, chiar ºi în muºchiul mustos al copacilor din
Pãdurea Râioasa. Bacterii, rosti Grig, iar cuvântul îl izbi în creier,
înfiorându-l.Pe gurile acestor animãluþe hidoase nãvãleau neîncetat
cohorte de soldaþi coloraþi, mici stropi verzi care se grãbeau sã iasã
din pielea lui Liliac, preocupaþi sã-ºi înceapã viaþa în imensitatea
pãdurii.
- Am un caiet în care desenez tot ceea ce colectez, îi explicã Grig.
Liliac îi privi ochii înseninaþi ºi buzele curate ºi ample, ca ficatul
de raþã. Apoi se simþi dator sã spunã ºi el ceva.
- Eºti din Bucureºti?
Grig voia sã urmeze ªcoala de Silviculturã. În sacul încreþit
þinea un caiet în care desenase aripi de fluturi, greieri aºezaþi pe
burtã, gândaci ºi pãsãri pe care Liliac le recunoscu fãrã niciun efort,
cu toate cã erau doar conturate, fãrã prea multe amãnunte, fãrã
culori, fãrã textura lor naturalã.
- Acum o sã te desenez ºi pe tine! Vrei?
Cât Grig îi fãcu portretul, valuri de fum verzui i se ridicarã în
creºtet. Îºi dãdea seama cã sudoarea îi ºiroia pe la tâmple, dar nu
îndrãzni sã se miºte.
Desenul îl dezamãgi în totalitate. La început i se pãru cã bãrbatul
fãcut de Grig avea figurã de prost. Era un pletos, cu privirea dusã
ºi cu o sumã de colaci în jurul tâmplelor, care, desigur, voiau sã
reprezinte valurile de ceaþã. Cu toatã nemulþumirea, nu protestã.
Partea cea mai interesantã abia acum urma. Mâinile delicate se
miºcarã cu o vitezã care i se pãru nãucitoare, în timp ce pe hârtia
albã se înºira mica oaste de vrãjitori.
- ªtii ce-am scris aici? Liliac Pantelimon!
Câteva clipe lungi încercã sã înþeleagã ce relaþie exista între el ºi
cele douã gãrduleþe de rãchitã, iar pe mãsurã ce Grig i-l citea pe
litere, numele lui scris îi deveni foarte drag.
Când se auzi glasul vizitiului, Liliac se simþi tãiat pe din douã.
La început, rãmase de piatrã, ascultând vocile care se îndepãrtau.
Apoi, o luã la fugã, mai întâi printre copaci ºi peste mãrãciniºuri,
apoi pe drum, în urma trãsurii, pe care o ajunse abia în spatele
Fabricii de Vatã. Vizitiul trase hãþurile, iar Grig scoase capul pe
fereastrã. Soarele dispãruse dincolo de pãdure, iar în lumina
asfinþitului, Liliac pãrea diluat în ceaþa lui verde.
- Ce s-a-ntâmplat? rãsunã cald glasul bãiatului.
Liliac scoase din buzunar mica Botanicã a lui Fabre ºi i-o întinse
fãrã cuvinte.
Aceasta a fost tot. Trãsura a pornit cu zgomot, iar Liliac a rãmas
învãluit în parfumul lui de frunze ºi crini.
*
Zile fãrã numãr a scrijelit cu un cui trunchiurile netezite ori
pãmântul bãtãtorit. Sute de siluete filiforme au ieºit din mâna lui
Liliac, mici lanþuri ºi încâlcituri, ca frazele scrise într-un alfabet
dispãrut. În special L-ul i se întipãrise în minte, cu volanele lui
grandiose, însã abia din mai multe încercãri reuºi sã încrusteze ceva
asemãnãtor pe coaja lucioasã a unui mesteacãn. Totuºi niciunul
dintre eforturile sale nu i-a adus mulþumire. Nimic nu semãna cu
acea realitate a unei zile de varã.
Matilda l-a gãsit greu, dupã ce-l strigase prin toatã pãdurea.
Era transpiratã, iar dantela decolteului îi tremura discret, în lumina cenuºie a serii.
- Luni plecãm spre Dusseldorf, ºopti ea, cu vocea ºifonatã de cât
alergase.
Liliac îºi imaginã cãlãtoria ca pe un fel de somn lung, în multe
cearºafuri, exact cum i-o descrisese Matilda.
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- Kleppini, continuã ea, vrea sã te vadã în seara aceasta!
Cu toate cã nu-l vãzuse decât pe afiºe, Liliac se gândi imediat la
neamþul cu faþa ca o ridiche albã, ca ºi cum s-ar fi aflat lângã el. Era
emoþionat ºi gelos, într-un mod imprecis. Matilda se afla la dispoziþia
acestui Kleppini, care desfãcea lanþurile ºi fãcea sã disparã porumbeii,
în aplauzele unor doamne cu pãlãrii mari. Vestea cã magicianul
voia sã-l vadã însemna pentru el sã pãrãseascã pãdurea, sã urce în
trãsurã ºi apoi sã intre în acea casã, din care ieºeau cai moþaþi, ca în
afiºele pe care i le adusese Matilda.
Pipãi dantela roz, prin care moþul întãrit ajunsese cât ghinda,
în timp ce din plãmâni ieºi cu greu suflul acelei clipe de nehotãrâre
ºi de dorinþã. În întunericul care se lãsase, valurile verzi scânteiau
incert, ca un fel de perdea coborâtã între el ºi Matilda. Ea nu mai era
iubita lui, ci o femeie pe cale de-a pleca pentru totdeauna. Printre
coroanele înalte se vedea luna, mototolitã, în forma ei cea mai
proastã, când mai are doar câteva zile pânã la împlinire. Mâna lui
Liliac trase ºiretul subþire, înnodat în corset, continuând sã se
gândeascã la întâlnirea cu nemaipomenitul Kleppini.
Dar pe mãsurã ce se lipea de carnea Matildei, din încrengãtura
de imagini care apãreau ºi dispãreau în vitezã, una singurã se opri,
ocupându-i fãrã grabã tot creierul. Era propria faþã, desenatã de
Grig, faþa lui învãluitã de fum verde, dedesubtul cãreia se întindea
lanþul de ochi al numelui sãu.
- Nu merg, anunþã Liliac, iar cuvintele îºi fãcurã loc cu greutate
prin aburul care îi invada gura.
*
În mintea lui Liliac, viaþa strãlucitoare la care visase s-a stins
odatã cu plecarea Matildei. Doar un afiº, din care ea zâmbea peste
umãrul lui Kleppini, a rãmas agãþat de peretele colibei din Pãdurea
Râioasa. În serile de noiembrie apropia lampa de acest desen,
încercând sã distingã nu decolteul fostei iubite, ci literele, aºezate ca
o sprânceanã peste capetele celor doi artiºti.
Sãptãmânile treceau la fel, iar în Pãdurea Râioasa nu se mai
întâmplã nimic memorabil. Liliac continuã sã strãbatã în goanã
cãrãrile ºi sã alerge pânã la Fabrica de Vatã, scrutând drumul care
ieºea în oraº. Uneori urca într-un stejar înalt de unde cerceta cu
rãbdare coºurile negre ale trãsurilor ºi siluetele adunate în pâlcuri,
încercând sã desluºeascã fiecare detaliu.
Grig nu mai apãru, iar Pãdurea Râioasa împreunã cu Omul ei
Verde intrarã într-o perioadã de dezinteres general. De altfel,
localnicii se obiºnuirã cu pielea înverzitã a lui Liliac, mai ales cã
începuse sã iasã din pãdure din ce în ce mai des. Uneori îl vedeau
amestecat printre bãrbaþii strânºi la moarã. Alteori cutreiera strãzile
ori muncea cu ziua prin câte-o grãdinã. La un moment dat a intrat
paznic la Fabrica de Conserve. Umbla îmbrãcat aproape cu aceleaºi
haine, îmbibate în sudoarea lui verde, cu pãrul umed ºi cu fruntea
încununatã de un mic nimb. Ceaþa care îl învãluise cândva era
acum doar o umbrã firavã.
Un singur lucru a rãmas neschimbat: pasiunea lui Liliac pentru
scris. De fapt, pentru litera L. Oriunde s-ar fi aflat, chiar ºi-n mijlocul
unei ocupaþii, din când în când desena câte-un L cocoºat ºi împodobit
cu câte o coadã de dragon, somptuoasã.
*
Între timp, micul Grig a urmat ªcoala de Silviculturã, cum îºi
dorise, ºi-a plecat la Paris, hotãrât sã dezlege misterele vieþii. Dar
între preocupãrile lui mereu s-au aflat tâmplele verzi ale lui Liliac.
Lângã portretul pe care i-l fãcuse cândva, s-au adunat altele. Bacteria care îi colora transpiraþia nu mai avea niciun secret pentru Grig.
Ar fi putut s-o anihileze fãrã efort. Însã, n-ar fi fost pãcat sã disparã
acel parfum, care trãia încã în amintirile lui? Mai ales la început de
varã, când nãrile i se umpleau de mirosul de frunze mature, îi
(continuare în pagina 19)

Nr. 2 • 2014

cum ne place

A scrie sau a nu scrie
de Roxana Ghiþã

P

rimind generoasa ofertã de a contribui la
remodelarea Ramurilor,prin aceastã micã
rubricã de, sã-i spunem, hedonie literarã, am stat
câtva timp pe gânduri dacã sã accept sau nu. Nu
pentru cã nu aº fi considerat invitaþia o onoare
(evident cã este!), nu pentru cã ideea în sine nu ar
fi tentantã (mai vine vorba!), nu pentru cã, în fine,
nu aº avea timp (se ºtie cã, atunci când existã
dorinþã, timpul îºi deapãnã ºi el altfel firele) – ci
dintr-o nefericitã apucãturã metafizicã de care
viaþa nu a reuºit sã mã dezveþe ºi care vrea sã
scormoneascã întotdeauna dupã de ce-ul ascuns,
cât mai nud, al lucrurilor: de ce sã scriu, are vreun
sens acest lucru, ce raþiune ultimã ar putea avea
aceastã formã de exprimare, pentru mine personal dar ºi în mica ºi marea orânduialã a
lucrurilor? De aici nu a mai rãmas decât un pas
pânã la reluarea unor interogaþii mai generale,
care m-au preocupat întotdeauna, cu privire la
actul artistic. Nu atât în privinþa nevoii de a crea,
de a te exprima artistic – deºi chiar ºi aceastã
întrebare ar trebui, dupã mine, sã rãmânã constant în centrul atenþiei, fãrã a fi consideratã
banalã sau uzatã: prea de multe ori rutina ºi
lejeritatea drumurilor bãtute ne fac sã uitãm cã
întrebãrile cu adevãrat importante trebuie puse
mereu, cu stringenþã ºi nemiloasã onestitate [chiar
dacã riscul auto-înºelãrii este, ºi aºa, imens; un
poem de Eugène Guillevic: Priveºte-te în oglindã./
Priveºte-te bine ºi constatã:/ Cu cât te priveºti mai
mult/ Cu atât mai puþin te vezi]. Scriitorii ºi artiºtii,
de altfel, nu uitã niciodatã acest lucru; dincolo de
diversele teorii despre creaþia artisticã, revenirea
constantã la mãrturiile lor rãmâne un imperativ:
„Pictez ca sã nu plâng” (Paul Klee), „Nu creez
poezie, mã creez pe mine, pentru mine poemele
sunt o cale cãtre mine” (Edith Södergran), „Nu
scriu poezii decât pentru cã nu-mi dau seama
cum aº putea trãi cu alþi oameni, chiar inventaþi
de cãtre mine”(Pierre Reverdy),„Atunci când este
pus într-o carte, nu cred cã va mai durea... nu va
mai exista. Unul dintre lucrurile pe care scrisul le
face este sã ºteargã realitatea, sã o înlocuiascã”
(Marguerite Duras). ªi tot Duras, în Écrire (1993),
o carte emoþionantã prin sinceritatea ºi
încrâncenarea cu care îºi circumscrie, neobosit,
tema,scriitura ºi implicaþiile sale existenþiale:„Vine
un moment în viaþã, cred cã este inevitabil, nu
poþi scãpa de asta, când totul este pus la îndoialã:
cãsãtorie, prieteni [...]. ªi aceastã îndoialã creºte
în jurul tãu. [...] Cred cã majoritatea oamenilor
nu ar putea suporta ce spun aici, ar fugi de asta.
Asta poate fi motivul pentru care nu oricine este
scriitor. Da. Aceasta este diferenþa. Acesta este
adevãrul. Nu altul. Îndoiala înseamnã scriiturã”.
Actul poietic, aºadar, ca mijloc de
autocunoaºtere ºi de exorcizare a unor stãri
(suferinþã, teamã, disperare: „A scrie totuºi, în
ciuda disperãrii. Nu: cu disperarea”, tot Duras),
care, altfel, s-ar dovedi copleºitoare pânã la limita
extremã, distructive, pentru psihic. Cineva pe care
realitatea nu l-ar face sã plângã, nu l-ar rãni peste
mãsurã (mãsurã datã de hipersensibilitatea sa,
de o capacitate de percepþie hipertrofiatã, de un
preamult conjugat cu un preapuþin, prin care
plierea pe realitate este în mod repetat ratatã)
este de presupus cã nu ar simþi, atunci, nevoia de
a crea artã? (împingând la extrem asemenea
speculaþii, filozoful anarhist ºi primitivist John
Zerzan vede, cu evidente ecouri ale disconfortului
freudian al culturii, în artã un simptom al
psihicului deformat de civilizaþia care a început
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sã se construiascã odatã cu adoptarea agriculturii
pe scarã largã, în preistorie). Creaþia constituie, în
cazul acestor persoane, singura formã de existenþã
posibilã, iar impulsul creator devine o obsesie care
pune stãpânire cu totul pe psihic: este parabola
pe care i-o povesteºte Franz Kafka lui Felice Bauer,
dupã ce afirmã „eu nu am interese literare, ci sunt
fãcut din literaturã, nu sunt ºi nu pot fi nimic
altceva”. Este vorba acolo despre un cãlugãr, a
cãrui cântare minunatã îi fascina pe ascultãtori,
ºi a cãrui voce se dovedeºte a fi lucrarea unui
demon. Odatã cu exorcizarea acestuia, corpul
cãlugãrului se prãbuºeºte ºi intrã în putrefacþie.
La fel, adaugã Kafka, este ºi „raportul dintre mine
ºi literaturã, numai cã literatura mea nu este atât
de dulce precum vocea acelui cãlugãr” (scrisoare
cãtre Felice, 14 aug. 1913).
Dar, dupã cum spuneam la început, altceva
mã intereseazã în primul rând, în cazul acestui de
ce? al actului artistic. Dacã nevoia de a crea, de a se
exprima artistic, pare sã aibã, oricum ai lua-o, o
pronunþatã componentã terapeuticã, care este,
însã, raþiunea pasului urmãtor, acela de a face
public produsul acestui act ºi de a te înscrie, astfel,
în „sistemul social” al artei (în accepþiunea
sociologului german Niklas Luhmann), sistem
care se bazeazã pe „recunoaºterea apartenenþei”:
produsul este recunoscut ca artã de ceilalþi membri
ai sistemului, iar artistului i se recunoaºte statutul
de „producãtor” )? De ce, pentru cel care scrie,
compune, picteazã în solitudinea, în izolarea de
lume absolut necesarã creaþiei, ca terapie sau/ºi
mijloc de autocunoaºtere, gestul poietic nu îºi are
finalitatea în sine, în catharsis-ul pe care îl implicã,
ci trebuie neapãrat extins înspre public? Am cãutat
ºi aici rãspunsuri la cei mai îndreptãþiþi sã le ofere,
creatorii înºiºi. Într-un interviu din The Guardian
(septembrie 2007), poate cu detaºarea suveranã
pe care þi-o dã vârsta (ºi nu una oarecare, ci 85 de
ani!),Alain Robbe-Grillet susþine:„Romancierii de
astãzi par cã vor sã scrie cãrþi doar pentru a face
bani, ca sã-ºi poatã întreþine familiile ºi plãti
locuinþele. ªi este de înþeles acest lucru, întrucât
nu au abilitãþi sã facã altceva. Dar eu sunt de
formaþie agronom, dacã nu mi s-ar fi vândut
cãrþile, m-aº fi putut întoarce în orice moment la
meseria mea. Am scris întotdeauna doar pentru
mine”. Câteva aspecte transpar de aici: aceºti
strãluciþi inadaptaþi sunt, oarecum, forþaþi sã
încerce sã intre pe piaþa publicã a comerþului cu
arta pentru cã, fãrã acest lucru, nu ar fi în stare
sã-ºi susþinã existenþa, neºtiind sã facã altceva (ºi
nimeni, poate, nu a exprimat asta mai bine decât
artistul kafkian al foamei: „[...]
n-am putut gãsi mîncarea care sã-mi placã. Dacã aº fi gãsit-o, crede-mã cã n-aº fi fãcut
atîta vîlvã, ci aº fi mîncat pe sãturate ca tine ºi ca
toþi ceilalþi.” Ei nu-ºi permit luxul de a crea „doar
pentru ei”, stare pe care Robbe-Grillet pare sã o
postuleze ca idealã, sau, cel puþin, superioarã. De
ce, atunci, romancierul francez nu a rãmas, totuºi,
sã profeseze agronomia, scriind cu adevãrat doar
pentru el, ºi, eventual, un cerc restrâns de prieteni?
Lucrurile nu sunt chiar atât de simple cum par
(dar nici nu par simple,de fapt).Nu trebuie pierdut
din vedere un element fundamental: îndeletnicirea
la care recurg aceºti, sã le spunem, „disperaþi ai
realitãþii”, arta, ca singurã posibilitate de fiinþare,
atât în social, cât ºi pe plan strict personal, este
una pe care istoria culturii a dotat-o cu atribute
nobile, taumaturgice, transformând-o într-un
adevãrat cult, cimentat de estetica romanticã de
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unde îºi trage rãdãcinile întreaga noastrã de-a curmeziºul tendinþelor „la modã”, atunci
modernitate (ºi post-modernitate, de altfel!). În înþeleg aceastã idee. Dacã, dimpotrivã, este vorba
cuvintele lui Levinas, care rezumã aceastã despre a scrie ºi a publica într-o completã
concepþie dominantã, „o operã de artã este mai desconsiderare a cititorilor, a oricãrui cititor, fie el
adevãratã decât realitatea ºi atestã demnitatea contemporan sau viitor, permiteþi-mi sã am mari
imaginaþiei artistice care se erijeazã în cunoaºtere îndoieli, oricât de atrãgãtoare ar fi aceastã
absolutã” (La Réalité et son ombre, 1948). atitudine de frondã artisticã, ºi cât de rafinat jocul
Privilegiul regal, sacru, al artei este cel ce fascineazã autoreferenþial ºi autoidolatru al anumitor
ºi hrãneºte eforturile aspiranþilor (ºi egoul lor! creatori (dupã Levinas, esenþa artei, în general,
Domeniul artei este condamnat sã devinã un implicã aceastã dimensiune, de aceea arta are
„sistem solar al vanitãþii”, insistã, cu un nevoie de criticã, pentru a fi redatã dialogului cu
(auto)dezgust extrem de plastic exprimat, Kafka Celãlalt; dar asta este altã discuþie). Mã raliez, în
într-o scrisoare cãtre Max Brod). Iatã cã acest punct, scepticismului lui Andrei Tarkovski,
slãbiciunea, incapacitatea de a trãi nu numai cã din Timpul eternizat (Sculpting in Time, 1987).
este recompensatã, ci ºi ridicatã la rang absolut, Mãrturisindu-ºi, într-un foarte frumos pasaj,
handicapul devine unealta unei revelaþii cvasi- iritarea cu privire la comentariile criticilor
religioase (în ciuda pierderii„aurei”operei de artã profesioniºti, precum ºi descurajarea cu privire la
ºi a trivializãrii ideii de artã în postmodernitate, sensul activitãþii sale creatoare, Tarkovski aratã cã
creatorii,dacã ne uitãm bine în jur,ºi-au consolidat ceea ce l-a salvat ºi i-a dat forþã sã continue a fost
mai bine ca oricând un statut de „vedetã”, iar reacþia publicului: „Întâlneam oameni asupra
adulaþia publicului nu pare impresionatã de cãrora filmul meu fãcuse o impresie, sau primeam
teoriile filosofilor). Doar prin artã, se crede, poate scrisori de la ei care erau un fel de confesiune
fi exprimat ceea ce altfel ar rãmâne ascuns, ºi despre vieþile lor, ºi am început sã înþeleg pentru
doar ea este capabilã sã „facã posibilã vorbirea ce lucram. Am devenit conºtient de vocaþia mea:
adevãratã, de la om la om” (Kafka, tot într-o datorie ºi responsabilitate faþã de oameni, cam
scrisoare cãtre prietenul sãu), ceea ce i-ar justifica aºa ceva. (Nu am putut niciodatã sã cred cã vreun
artist ar putea lucra doar pentru sine, dacã ar ºti
existenþa.
Acest aspect de deschidere spre celãlalt,aºadar, cã de ceea ce face nu ar avea nevoie nimeni)”.
Destinul omului pare sã fie acela de a avea
nu poate fi nici el lãsat deoparte, atunci când
discutãm impulsul creatorului de a-ºi face publicã nevoie de Celãlalt, oricât de îndepãrtatã ar fi, la un
opera, în ciuda declaraþiilor solipsistice de genul anumit moment, posibilitatea unei asemenea
celei oferite de Robbe-Grillet. Sigur, corolarul este punþi cãtre o altã individualitate. Levinas este,
aici siguranþa cã ceea ce
ai de exprimat este
suficient de valoros, de
special, pentru a-l putea
atinge pe celãlalt.Un pasaj
dintr-un interviu al lui
Michel Tournier (în
Michel Tournier’s Metaphysical Fictions, de Susan
Petit,1991) mi se pare relevant în acest sens, am
sã-l citez în întregime: „Aº
vrea sã-þi povestesc o
discuþie pe care am avuto într-o zi la radio cu
anumite persoane preocupate de noul roman.
Fotografie de Roxana Ghiþã
Am spus: Scriu pentru cã
am ceva de spus. ªi RobbeGrillet, care era de asemenea acolo, a sãrit în sus, aici, cel mai bun învãþãtor, reamintindu-ne cã, în
zicând: ªi eu scriu pentru cã nu am nimic de spus! ciuda tuturor realizãrilor sale pe insulã, pentru
Am continuat sã vorbim, ... ºi eu am spus Scriu ca Robinson Crusoe „întâlnirea cu omul Friday
sã fiu citit, scriu pentru cititorii mei, iar el a strigat rãmâne, totuºi, cel mai mare eveniment al vieþii
În ceea ce mã priveºte, eu scriu împotriva cititorilor sale insulare. Este momentul când, în sfârºit, un
mei! Am sfârºit prin a spune: Robbe-Grillet, crezi om care vorbeºte vine sã înlocuiascã tristeþea de
cã eºti foarte original ºi cã discuþia noastrã este nespus a ecourilor” (Transcendance des Mots,
neobiºnuitã, dar ea ar fi putut avea loc în urmã cu 1949). Spre deosebire de Tarkovski, care a avut
puþin peste o sutã de ani, între Mallarmé ºi Zola. privilegiul unor asemenea rãspunsuri empatice
Erau de aceeaºi vârstã, de aceeaºi generaþie. Zola din partea spectatorilor sãi, mulþi creatori au
scria pentru cã avea ceva de spus.Voia sã fie citit. ªi continuat ºi continuã sã creeze, însã în lipsa unui
Mallarmé scria pentru cã nu avea nimic de spus. feedback direct din partea publicului: pentru ei,
Scria împotriva cititorilor sãi. ªi cred cã în orice marea Întâlnire este doar doritã, imaginatã,
secol se poate gãsi acest contrast. Eu sunt nepotul proiectatã într-un viitor nesigur. Astfel, într-un
lui Zola, iar tu eºti nepotul lui Mallarmé! ªi aceastã text din 1964, La Signification et le sens, Levinas
dezbatere va continua în secolul urmãtor.Va exista poate sã ofere aceastã frumoasã definiþie a operei
un viitor Robbe-Grillet ºi un viitor Tournier care de artã, ca „miºcare a Aceluiaºi spre Celãlalt, care
vor relua discuþia asta”. Dacã prin „a scrie nu se întoarce niciodatã la Acelaºi”, fiind expresia
împotriva cititorilor” se înþelege intenþia artistului unei„generozitãþi radicale”care, totuºi, are nevoie
de a se opune gustului maselor, de a distruge de consolarea imaginãrii unui„triumf viitor”,„învechi forme de exprimare pentru a crea unele noi, tr-un timp fãrã mine”.

Dialoguri

Andrei Codrescu
România se reorienteazã
economic, oarecum ca restul
lumii, dar fãrã culturã
Interviu de Ion Jianu

Ion Jianu: Probabil cã aþi obosit
rãspunzând la o curiozitate gazetãreascã
venitã din România: cum aþi reuºit sã
ajungeþi cea mai importantã voce a culturii
române în S.U.A.? L-aþi depãºit, ca ºi vânzãri
de cãrþi, pe marele Mircea Eliade?
Andrei Codrescu: La aceste chestii nici nu
m-am gândit. Nu am scris niciodatã ca sã
devin o „importantã voce a culturii române
în S.U.A.“. Adevãrul e cã România nu mi-a
trecut prin cap decât când am scris pe teme
româneºti ºi, probabil, nici atunci.
„Importanþa“ nu-i importantã pentru mine,
dar dacã ajutã la „imaginea“ României, foarte
bine. Impresia mea e cã am fost onest în
observaþii ºi am compromis mai degrabã
„imaginea“ (doritã de putere) României. Cât
despre vânzãri, nu concurez cu Eliade: morþii
se vând mai bine. E, desigur, o glumã.
I.J.: Aþi scris în limba românã, apoi „exilându-vã“ în SUA - aþi scris ºi v-aþi
consacrat în limba englezã. Aþi gãsit un fel de
„pod“ între aceste douã limbi?
A.C.: Am gãsit un tunel. Acest tunel
intralingvistic este conectat prin rãdãcinile
limbilor latine ºi germanice (prima mea limbã
a fost germana). Cãlãtoresc comod prin acest
tunel într-un cãrucior lansat pe ºine de
muze.
I.J.: Presupun cã aþi avut mentori, în
România (pânã la 19 ani, când aþi pãrãsit
þara natalã) ºi S.U.A. Care sunt aceºtia, ce
influenþã majorã au avut asupra scrisului
dumneavoastrã?
A.C.: Cãrþile lui Lucian Blaga, Tudor Arghezi,
Caragiale, Bacovia, ºi traduceri din Villon,
Baudelaire, Tristan Tzara, Yannis Ritsos mi-au
fost mentorii. Liceean la Sibiu, am avut
prieteni cu care m-am comentorizat, bãieþi cu
un an sau doi mai în vârstã decât mine: Ion
Pop, Nicolae Stoie, Adrian Munþiu.

scriitor universal, un scriitor american de
origine românã sau...? Cum vã simþiþi?
A.C.: Mã consider Codrescu, o invenþie care
mã amuzã mai mult decât mã neliniºteºte.
I.J.: Ce faceþi în afarã de literaturã? Mai în
glumã, mai în serios mi-aþi scris (în ultimul email) cã faceþi... tâmplãrie?! A fost o glumã?
A.C.: Nu, nu-i glumã. Am atelier de tâmplãrie
cu scule fine. Creez monstruozitãþi plãcute.
Dupã o furtunã care a smuls mulþi copaci, leam curãþat rãdãcinile, le-am pictat ºi le-am
repus în pãmînt cu rãdãcinile în aer. Numesc
aceste obiecte „persefone“, dupã Persefona
scãpatã din iad ºi uleiatã de mine, dar ºi în
sensul unui „perse-telefon“, un canal de
comunicare cu lumea subteranã. Am
construit douã case pentru oaspeþi: eventual
închegãm o comunitate de scriitori, artiºti,
aici, în frumoºii Munþi Ozark.

Geniul culturii se stinge din
cauza „pieþei“ ºi ignoranþei
celor de la putere
I.J.: Acum, la aproape cinci decenii de când aþi
pãrãsit România, aveþi o imagine, o pãrere
asupra literaturii române? Cum v-aþi formato?
A.C.: Am o grãmadã de idei despre literatura
românã. M-am refamiliarizat, revenind în
România aproape în fiecare an. Am întâlnit ºi
reîntâlnit poeþi ºi am reînvãþat cum sã citesc

pe româneºte. Impresia mea e cã aþi trãit
într-o perioadã explozivã de creativitate în
prima decadã dupã asasinarea Ceauºeºtilor,
dar acum se stinge geniul culturii din cauza
„pieþei“ ºi ignoranþei celor de la putere, tineri
nãscuþi din comuniºti ºi naþionaliºti.
I.J.: Ce se ºtia de România atunci, când aþi
ajuns în S.U.A. (1966), ce se ºtie acum?
A.C.: În 1966, de Dracula, apoi de Nadia
Comãneci (anii ’70) ºi (pentru elite) de
Mircea Eliade. Dupã cãderea comunismului?
Numai despre filmele româneºti premiate la
Cannes ºi la alte festivaluri internaþionale.
I.J.: Aþi revenit în România în 1989 ºi dupã
acest an, aþi cunoscut cât de cât realitatea, aþi
publicat (în „Dilema“), aþi fãcut un film, v-aþi
lansat o carte la Craiova º.a.m.d., adicã aþi
pãstrat un fel de poartã deschisã spre þara
natalã. Cum aþi cataloga România acestor
ani?
A.C.: E o tezã de doctorat sã descrii
schimbãrile, miºcãrile, spiritul timpurilor,
evoluþia oraºelor, regiunilor etc. Dar cum am
zis deja, perioada cea mai fertilã a fost pe
vremea când „creativii“ s-au dezlãnþuit într-o
(ne)înþelegere a libertãþii. Acum, România se
reorienteazã economic, oarecum ca restul
lumii, dar fãrã culturã. A fost interesant
pentru mine modul în care oamenii de rând
au trecut rapid de la citirea cãrþilor interzise
de comuniºti la ... manele. Cred cã regimul
comunist a lãsat dupã el un surplus de

I.J.: Ce vã consideraþi: un refugiat planetar, un

Românii trãiesc la nivel
de superstiþii
I.J.: România se confruntã în prezent cu mai
multe crize - financiarã, moralã º.a.m.d. Cine
credeþi cã ar putea fi speranþa României în a
se depãºi actualul moment critic?
A.C.: Nu credeþi tot ce citiþi în ziare. (Inclusiv
acest interviu!). Crizele sunt de spirit, nu de
purtare corectã sau de economie. Economia o
sã se îmbunãtãþeascã ºi oamenii o sã se
poarte politicos la slujbã, dar spiritul
adevãrat, zeitgeistul, o sã urmeze cãile
bãtãtorite de þãrãnimea eliberatã în oraºe.
Speranþa României e sã se se transforme
Bucureºtiul în Mexico City, Braºovul în
Bratislava, Clujul în Budapesta, Craiova în
Ankara ºi Sibiul în Viena.
I.J.: Aþi afirmat, la un moment dat, cã în
România ar fi oameni cu suflet înspre poezie ºi
care trãiesc la un nivel spiritual mai înalt
decât intelectualii din SUA. Explicaþi-vã,
argumentaþi.
A.C.: Mi-am schimbat pãrerea. E chiar invers.
Românii au dezvoltat o pasiune spiritualã
pentru „shopping“ ºi produse comerciale, dar
trãiesc la nivel de superstiþii. Americanii s-au
sãturat de shopping ºi le este foame de
filozofie.

Lampa lui Diogene
de la exerciþii de samplare ºi protomixaj, cyfer/uri, gherile de grafferi
sau de b.boys cât ºi alte forme vizuale, auditive, discursive, simbolice
de protest. Prin urmare aº înscrie mare parte din ceea ce noi am
cunoscut ca underground / de la miºcãrile junglist sau rave din UK
pânã la douãmiismul literar românesc în categoria formelor paralele
sau alternative, insidioase de rezistenþã politicã“. Citatul face parte
dintr-un text al lui Vlad Moldovan din revista Vatra (nr. 10-11/ 2013),
inclus în dosarul tematic „Artã socialã?“. Domnule Vlad Moldovan,
nu vreþi sã ne explicaþi, totuºi, care ar fi aspectul cvasi-avangardist al
manelelor? Sau latura lor protestatarã? Ori te pomeneºti cã „Sã moarã
dujmanii mei“ o fi o formã de protest social?! În acelaºi dosar, Paul
Cernat spune cã „Strategia autonomismului estetic a devenit
falimentarã“, iar Mihai Iovãnel afirmã imperativ cã „trebuie sã ne
întoarcem nu doar la Marx, ci ºi la secolul al XVIII-lea al iluminiºtilor
(...), de la care trebuie sã redeprindem sã gândim nu atât politic
incorect (deºi iluminiºtii sunt, dupã standardele de azi, incorecþi politic), cât realist ºi universalist“. O puneþi de-o Internaþionalã a IV-a,
dragi tovarãºi? S-a stins bardul Neculuþã, dar putem sã-l universalizãm
pe Guþã!

Poezia este genul superior
I.J.: Care gen vã satisface mai mult – poezia,
proza, eseul? ªi de ce?
A.C.: Poezia este genul superior, telegraful
minþii maximum încinse. Proza-i lâncedã ºi
eseurile se plãtesc, dar au ºi ele un grad de
poezie. Dacã poezia-i 90% alcool, celelalte-s
între 20-30 de grade. Din pãcate, ºcoala a
distrus organul omului pentru poezie prin
mediocritate.

bucurie vulgarã care s-a debarasat rapid de
pretenþii culturale ºi s-a rãsfãþat (ºi se
rãsfaþã) cu manele ºi sarmale.

„Mã mirã faptul cã înscrieþi hip-hopul sau manelele exclusiv în
tipul de culturã popularã ce nu este acceptat de high culture. De fapt
am o problemã cu însãºi reprezentamen/ul etajat al culturii pe care îl
propuneþi (la bazã culturile pop ºi la vârf planul artelor adevãrate).
Se pierde aici tocmai aspectul cvasi/avangardist pe care cultura
alternativã îl conþine. Mare parte din istoria hip-hopului american
din Brooklyn pânã în L.A. a fost efectiv o istorie a rezistenþei sociale ºi
a luptei de autoafirmare a afro-americanilor de exemplu. ªi ea emula
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cronica de film
de Haricleea Nicolau

Culoarea vocii Ei
U

n love story futurist, nãscut într-un imens animal urban, cenuºiu, între ecrane ºi gadget-uri, Her este unul
dintre cele mai recente filme (oct. 2013), construit pe un scenariu
original care mizeazã pe exploatarea plãcerilor, dar ºi a
inevitabilelor pericole ivite din ataºamentul omului faþã de noua
tehnologie. Ataºament? Îl putem numi chiar dependenþã. Her
mi-a desenat clar momentul pe care-l traversãm, lansând
întrebãri diverse cu privire la relaþiile interumane care par sã fie
strivite sub noianul de tehnologie care ne înstrãineazã tot mai
mult. Este paradoxal cã, în ciuda tuturor sistemelor de
comunicare ale reþelelor de socializare, trãim din ce în ce mai
închiºi în fiole proprii, dezvoltând sub ochii celorlaþi propria
noastrã bulã. Totul se raporteazã la un eu supralicitat, umflat
artificial ºi care devine din ce în ce mai pregnant ºi mai
insignifiant totodatã.
Her este o poveste de dragoste unicã, insolitã, este un film
care exploreazã modalitãþile relaþionale ºi riscurile asumãrii
intimitãþii în lumea modernã. Her este un film despre noi toþi,
noi cei ai secolului facebook, despre singurãtate ºi însingurare,
despre iluzii ºi temeri, despre dorinþe ºi vise, despre vid ºi gri.
Her este povestea unei iubiri artificiale, o iubire stranie, greu de
imaginat, o iubire nãscutã în miezul unei tehnologii performante,
unde Theodore îºi creeazã propria lui proiecþie spre a o iubi.
Aparent lipsit de o intrigã clarã, filmul este centrat exclusiv
pe viaþa lui Theodore Twombly (Joaquin Phoenix), un bãrbat
recent separat de soþie, un tip singuratic ºi destul de introvertit,
aflat nu într-o depresie, ci, mai degrabã, într-un moment de
consumare a vieþii din inerþie. Ironic, Theodore lucreazã pentru
firma BeautifulHandwrittenLetters.com, compunând, zi de zi,
pentru oameni strãini diferite scrisori (de mulþumire, de
dragoste, de aniversare), însã el însuºi nu poate comunica nici
mãcar în scris cu fosta soþie ºi, cu atât mai mult, cu oamenii din
jur. Scrisorile lui emoþionante, care satisfac cumpãrãtorii, devin
un produs, o marfã cu încãrcãturã emoþionalã artificialã. Este
un serviciu, ca oricare altul; Theodore se trezeºte dimineaþa
într-un apartament strãlucitor, cu priveliºte la mãruntaiele gri
ale animalului urban, parchetul strãluceºte, totul este în perfectã
ordine; Theodore îmbracã aceleaºi haine anoste, îºi pune ochelarii
ºi porneºte cu metroul prin oraºul metalizat, cu clãdiri perfecte,
înalte, imense, cu lifturi somptuoase, ajunge la birou, intrã în
vieþile unor strãini, apoi Theodore merge cãtre casã singur,
plictisit ºi se conecteazã la un imens joc virtual. Dar într-o zi, la
metrou, Theodore aude un text care-i capteazã atenþia: o voce i
se adresa lui; îi spunea cã nu trebuie sã mai fie singur, pentru cã
acum existã OS, un sistem de operare pe care Theodore îl
cumpãrã rapid ºi o cunoaºte pe Ea. De fapt, vocea ei. ªi Theodore
se îndrãgosteºte.
Te poþi îndrãgosti de o voce? Da. Poþi simiþi pe cineva fãrã
trup, fãrã privire, fãrã atingere ºi fãrã a fi considerat ciudat? Nu.
Ea este o voce, caldã, luminoasã, senzualã, coloratã, vioaie,
fascinant. Iar Theodore se îndrãgosteºte rapid de capacitatea ei
de a îl oglindi. Inteligenþa ei artificialã proiecteazã în viaþa lui
Theodore imaginea unei femei complete: deºteaptã, tandrã,
amuzantã, caldã ºi senzualã. Într-un viitor utopic, unde totul e
frumos ºi confortabil, într-un oraº gri, care striveºte ºi
uniformizeazã, Theodore îºi plimbã portocaliu iubirea la piept,
într-un aparat de plastic. Da, am scris portocaliu îºi plimbã iubirea,
pentru cã nuanþa iubirii lui se insinueazã consecvent în
majoritatea cadrelor: fiecare apariþie a lui Theodore îl surprinde
cu un element vestimentar portocaliu intens sau potolit; chiar
ºi sticla de apã are eticheta ºi dopul de culoare portocaliu stins;
în designul apartamentului lui existã o micã atingere orange la
fiecare cadru (ecranul monitorului, o veiozã, o piesã de mobilier,
o carte, o pernã, un plic, gadgetul prin care soseºte mereu Ea).
Aºadar, Theodore poartã portocaliu pentru cã este culoarea Ei?
Nr. 2 • 2014

Fiind între roºu ºi galben, portocaliul este o culoare extrem de
energizantã, actinicã mai ales, simbolizând prin excelenþã
punctul de echilibru dintre raþional ºi instinctual, dintre spirit
ºi libido, dar ºi simbol al fidelitãþii. Ironic, chiar ºi virtuala poveste
care-l smulge ritmului sãu vital rutinat, se sfârºeºte când
Theodore descoperã cã în fieare clipã, mii de alþi indivizi ca ºi el
erau alinaþi ºi amãgiþi de acelaºi OS, de aceeaºi voce care-l
fermecase ºi pe el.
În Theodore Twombly, descoperim un Joaquin Phoenix

HER
Regia: Spike Jonze
Scenariul: Spike Jonze
Muzica: Arcade Fire, Owen Pallett, William Butler
Distribuþia: Joaquin Phoenix (Theodore Twombly),
Amy Adams (Amy), Rooney Mara (Catherine), Olivia Wilde
(Amelia), (voce Samantha).
Durata: 126 min.
Pelicula a fost filmatã în principal în Los Angeles, iar
douã sãptãmâni s-a filmat în Shanghai.
Premiera: 13 oct. 2013, Festivalul de Film de la New
York
Premii ºi nominalizãri:
· Golden Globe: Spike Jonze - Cel mai bun scenariu.
· Nominalizãri Golden Globe: cel mai bun film, cel mai bun
scenariu ºi cel mai bun actor - Joaquin Phoenix.
· Cel mai bun film al anului 2013 - la National Board of
Review Awards.
· Împreunã cu pelicula Gravity, Premiul pentru cel mai bun
film – Asociaþia Criticilor de Film din Los Angeles.
nominalizat la cinci premii Oscar: cel mai bun film, cel mai
bun scenariu original, cea mai bunã melodie originalã (Karen
O - „The Moon Song”), cea mai bunã muzicã de film originalã
(William Butler, Andy Koyama), cea mai bunã realizare de
producþie de design (K.K. Barrett, Gene Serdena).
absolut uluitor, un tip fin, melancolic, vulnerabil, atrãgãtor,
simplu ºi extrem de sensibil. Spre deosebire de alte filme, apariþia
sa spontanã, emoþionantã, construcþia unui personaj special în
Her, ne dezvãluie un actor cu multiple modalitãþi de expresivitate
emoþionalã, traversând fãrã cusur diferitele etape din viaþa
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personajului. Îndulcitã de prezenþa mustãþii, fizionomia lui
Joaquin Phoenix a fost domolitã sub un personaj ambivalent,
androgin în esenþã: un suflet feminin visãtor într-un trup de
bãrbat, introvertit ºi aparent rece, dar atât de dornic de emoþii,
în realitate. Iar vocea ei îl poartã prin toate fazele unei relaþii: de
la dulcea ºi inconºtienta îndrãgostire, la acceptarea ºi
îmbrãþiºarea pasionalã a aventurii virtuale, de la îndoialã pânã
la respingerea unei fiinþe umane reale, Amelia (Olivia Wilde) ºi
la asumarea unei relaþii de acest gen, de la disperarea creatã de
absenþa vocii ei, pânã la momentele de sex virtual, spre finalul
brusc ºi tulburãtor. Împlinindu-ºi simbolica misiune, aproape
insesizabilã – aceea de a-l smulge pe Theodore din mrejele
trecutului – vocea ei vine sã se substituie fantasmelor vieþii lui
sentimentale, înlocuind imaginea suavã a iubitei sale soþii
Catherine (Rooney Mara) cu o voce, de care ºi noi uitãm la un
moment dat cã este artificialã. Aceasta este izbânda scenariului
lui Spike Jonze: ne face sã credem ºi sã acceptãm cã o asemenea
poveste este posibilã ºi beneficã. Aºa cum apare în viaþa lui
Theodore, vocea ei tandrã ºi tulburãtoare dispare în neant,
întorcându-se acolo unde a fost creatã, spre a iluziona ºi spre a
tulbura alte mii de suflete, lãsând locul unei femei dulci ºi reale,
o prietenã a lui Theodore, Amy (Amy Adams), finalul fiind
deschis: nu ºtim dacã Amy ºi Theodore se vor iubi vreodatã, dar
tindem a bãnui cã ar putea sã-ºi uneascã singurãtãþile la un
moment dat. În final, descoperim fiecare dintre noi cã, de fapt,
suntem singuri, ne naºtem singuri ºi trãim mai mult sau mai
puþin singuri, uneori împãrtãºindu-ne viaþa cu alþii.
Fundalul arhitectonic uºor futurist ºi designul perfect
alcãtuit situeazã filmul într-un Los Angeles al viitorului. Cu un
fundal muzical special, cu partituri originale traversate de
acorduri suave, emoþionante, în atmosfera apocalipticã a unei
arhitecturi perfecte, cu imense clãdiri bine lustruite ºi poleite,
umanitatea în agonie trebuie sã se cableze la computere, spre aºi marca existenþa. Proiectarea iubirii virtuale într-un asemenea
cadru, auster ºi rece prin perfecþiune, ºi aproape mereu susþinut
armonic printr-un pian viu, este potenþatã de pendularea
permanentã a personajului între vid ºi culoare, între o existenþã
platã ºi simþire. Regizorul Spike Jonze reuºeºte sã creeze un
balans aproape imperceptibil între cadrele filmate în cuºca gri a
colosului urban ºi cadrele filmate în aer liber, cu verde ºi soare
deplin. Cadrele dintre Theodore ºi fosta lui soþie sunt filmate
numai în aer liber. ªi când este îndrãgostit de Samantha, regizorul
îl surprinde din nou în aer liber, pe plajã sau pe munte; iubirea
îl elibereazã din strânsoarea perfecþiunii unui spaþiu extrem de
funcþional, dar rece ca lespedea unui mormânt pentru cei vii.
Her este un sfâºietor lamento despre moartea emoþiei, despre
iminenta dispariþie a unei civilizaþii împlinite, aflatã la apogeu,
dar care, sufocatã de propria plenitudine, ºi-a pierdut resursele
vitale, complãcându-se într-un univers paralel virtual, iluzoriu,
refuzând sã-ºi vadã propria vulnerabilitate. Her este un film
despre alienare, despre noi toþi, despre indivizii conectaþi la
aparate de vivificare, despre noi cei care trãim în gol, într-un vid
existenþial, furnicând frenetic în mediul virtual, refuzând
prezentul, trãind cu fantasmele trecutului sau cu proiecþia unui
fals viitor.

cronica de teatru

lui Jackie sunt iluzorii, pragmatismul ei e de suprafaþã;
prãbuºirea e pe mãsura aspiraþiilor. Fata, cu toatã exaltarea ei,
dã dovadã de o surprinzãtoare tenacitate în cãutarea dovezilor
despre bunicul lui Paul Granger al III-lea. Disponibilitatea ei de
a se angaja într-un act deziteresat e invers proporþionalã cu
atitudinea schimbãtoare a tânãrului Granger, aproape impertinent în replicile cu doamna Oxenham ºi apoi resemnat a doua zi.
Renunþarea când aproape ºi-a atins scopul e sancþionatã de Fatã:
„De aia nu se face nimic; de aia se duc toate de râpã. Nimeni nu e
hotãrât sã-ºi urmeze visele”, iar mai târziu April identificã drept
„Paul Granger-itã” indecizia lui Bill. Maladiile simbolice par sã-i
caracterizeze pe majoritatea locatarilor, idealizând trecutul pentru
a evita prezentul sumbru ºi viitorul incert. Flash-back-uri frecvente
refac un trecut ce se expandeazã treptat, cuprinzând hotelul,
oraºul, societatea americanã: „Baltimore era unul dintre cele mai
frumoase oraºe din America.(...) Orice oraº din America era unul
dintre cele mai frumoase oraºe din America.”
Piesa aceasta fãrã o intrigã puternicã este susþinutã ºi animatã
prin personaje. Regizorul le scoate la rampã simultan pentru a se
potenþa reciproc: Jamie ºi domnul Morse, April ºi Suzy, Jakie ºi
domnul Katz, Fata ºi Paul Granger, Fata ºi Millie. Imagini ale
decãderii, locatarii din hotelului Baltimore se încãpãþâneazã sã
reziste cu graþie ºi inconºtienþã. Sunt câteva momente în performance-ul actorilor ce provoacã emoþie, empatie ºi simpatie: relaþia
ludic-afectivã ce se înfiripã între Domnul Morse ºi Jamie,
înfruntarea violentã Jackie-Jamie, apariþiile lui Suzy – o wannabe
Marilyn, reveriile Fetei, finalul de musical, în care toatã lumea
cântã, râde ºi danseazã. De altfel, ilustraþia muzicalã se cupleazã
perfect piesei – cântecele oldies but goldies, de la nostalgicul Hotel
California la Wrecking Ball (sugestia bilei demolatoare aplicatã în
ambele sensuri, propriu ºi figurat) ºi, în final, I will survive, hit-ul
disco al supravieþuirii. Hot l Baltimore e o piesã despre personaje
care rezistã ºi e o piesã care rezistã prin personaje. E meritul
actorilor care reuºesc sã convingã spectatorii: Iulia Colan – amestec
de forþã ºi fragilitate, Gina Cãlinoiu, persuasivã ºi agresivã,
Romaniþa Ionescu, efervescentã ca ºampania pe care nu suportã
s-o bea singurã, Cãtãlin Vieru, maleabil, vulnerabil ºi „bãtãios”, se
sincronizeazã excelent cu Valeriu Dogaru, Mirela Cioabã acoperã
cu distincþie tristeþea vetustã a lui Millie, Raluca Pãun împrumutã
mai multe chipuri, o April frivolã, obraznicã, cinicã, dar ºi maternã,
protectoare.
Hot l Baltimore, ca simbol al Americii in distress, e prins în
aceaste scene desfãºurate în holul hotelului, scene ale unei
reprezentaþii finale. Unul dintre pilonii miºcãrii Off-Off-Broadway, Landford Wilson aduce în discuþie aici, prin extindere,
efemeritatea teatrului. Iar rãspunsul, sugestia evidentã stã
ocultatã chiar în titlu – sincopa foneticã, litera cãzutã din hot l,
implicã, dincolo de degradare, dinamism ºi acþiune, miºcare
(„Nimeni nu ºtie cum. Ce conteazã; important e sã nu stai pe
loc.”). E acel hot din Some Like It Hot (Unora le place jazz-ul) cu
travestiurile de circumstanþã a doi muzicieni pentru a
supravieþui ºi finalul fulminant, „Well, nobody’s perfect“, e Cat on
a Hot Tin Roof (Pisica pe acoperiºul fierbinte, „Maggie the cat” –
hotãrâtã ºi încãpãþânatã), e emblema spiritului american care
nu renunþã ºi se adapteazã, se repliazã când situaþia este încinsã.

de Daniela Firescu

Spirit american
H

OT L BALTIMORE sau piesa „despre disperaþii care
refuzã sa piardã” se revendicã la nivel profund unei
viziuni asupra realitaþii în care individul e vãzut ca musafir
nepoftit în lume, conceptul de „unheimlichkeit” (cel dat afarã
din casã) bucurându-se de o glorioasã carierã culturalã, prin
povestirile lui Hoffmann, misterele lui Poe sau conceptualizãrile
lui Heidegger. Însã nu de aceastã metafizicã a disperãrii e
preocupat Lanford Wilson, nu de pierderea de sine sau
„pierderea în sine”, ci de forþa de reacþie: „Ce faci atunci când
centrul nu mai þine? Când valorile tradiþionale ale trecutului se
ciocnesc cu incertitudinile schimbãrii?”. La aceste întrebãri
încearcã sã gãseascã un rãspuns Peter Schneider în spectacolul
pe care-l monteazã pe scena Naþionalului Craiovean.
Intro-ul ingenios, asigurat de uºa rotativã amplasatã pe
scenã, transportã spectatorul într-o realitate retro, America

anilor ‘70, într-un hotel în ruinã, unde visul american e ruinat ºi
el. Sau nu? Acesta e pariul pe care îl lansa Landford Wilson cu
peste 40 de ani în urmã publicului american, ºi care s-a dovedit
câºtigãtor, piesa fiind recompensatã cu numeroase premii (New
York Drama Critics’ Circle Award for Best American Play of 1972–
73, John Gassner Playwriting Award, Obie Award).
Aparent, hotelul Baltimore este ultima staþie a ratãrii, aici se
refugiazã doi pensionari, trei prostituate, doi fraþi disfuncþionali.
?i totuºi, ameninþati de inevitabila demolare, se descurcã fiecare
cum poate ºi, reluând celebra replicã „E ºi mâine o zi”, aleg sã
trãiascã clipa ºi sã rezolve problemele progresiv, pentru cã acestea
apar în avalanºã: domnul Morse se plânge de ferestrele ce nu se
închid, April de þevile defecte, de apa murdarã, Jackie are
probleme cu îmatricularea maºinii, domnul Katz n-o ajutã nici
pe ea, ºi nici pe Doamna Belloti, care-ºi repetã exasperant povestea
lacrimogenã locatarilor obosiþi. Conflictul principal (evacuarea)
este asimilat de conflictele laterale: Paul Granger îºi cautã bunicul,
Doamna Belloti încearcã sã-i gãseascã un rost fiului sãu, Jackie
ºi fratele sãu, printre mici furtiºaguri, vor sã dea lovitura într-o
afacere cu terenuri pentru agriculturã bio. Toate aceste conflicte
mai mult sau mai puþin minore sunt tratate de personaje (dar
ºi de dramaturg) ca probleme majore, pentru cã aceasta este o
piesã pe mai multe voci, actul întâi e o arenã pentru supremaþie
vocalã, iar rolul regizorului este de a orchestra toate aceste voci,
Peter Schneider reuºind sã le armonizeze în final.
În aglomerarea de pãreri, poveºti, probleme, existã douã
voci care se disting ºi evolueazã în contrapunct: Fata ºi Jackie.
Jackie vrea sã prindã rãdãcini, Fata îºi cautã o identitate.
Trenurile urmãrite cu înfrigurare, curiozitatea pentru scrisorile
locatarilor, jocul schimbãrii periodice a numelui sunt mai mult
decât o cãutare a identitãþii, sunt simptome ale unei reinventãri
periodice, singura soluþie de supravieþuire.
La începutul actului I, Fata e visãtoarea clasicã ºi Jackie e
luptãtoarea tipicã, determinatã sã obþinã un loc al ei. Schimbul
subtil de poziþii între cele douã, din actele urmãtoare, exploreazã
spaþiul interior pentru a justifica drama exterioarã: intenþiile

HOT L BALTIMORE
de Lanford Wilson
Regia artisticã: Peter Schneider
Asistent regie: Gina Cãlinoiu
Traducerea textului: Mircea Filimon
Asistent decor: Adriana Dinulescu
Costume: Mircea Filimon
Distribuþie:
Millie - Mirela Cioabã
Fata - Iulia Colan
Doamna Belloti - Anca Dinu
April Green - Raluca Pãun
Paul Granger al III-lea - ªtefan Cepoi
Domnul Morse - Valeriu Dogaru
Domnul Katz - Valentin Mihali
Jackie - Gina Cãlinoiu
Jamie - Cãtãlin Vieru
Bill Lewis - Dragoº Mãceºanu
Doamna Oxenham - Corina Druc
Suzy - Romaniþa Ionescu / Ramona Drãgulescu
Clientul lui Suzy - Cosmin Rãdescu
Bãiatul cu pizza - Tudorel Petrescu
ªoferul de taxi - Mircea Tudosã
„The hotel Baltimore, build in the late nineteenth
century, remodeled during the Art Deco, last stand
of the railrods, is a five-story establishment intended to be an elegant and restful haven. Its history has mirrored the rails’ decline. The marble
stairs and floors, the carved wood paneling have
aged as neglected ivory ages, into a dull gold. The
Hotel Baltimore is schedualed for demolition. The
theater, evanescent itself, and for all we do perhaps itself disappearing here, seems the ideal place
for the representation of the impermanence of
our architecture.
(Landford Wilson, The Hot l Baltimore, The
Noonday Press, 1990)
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Poezie

Constantin
Opricã

Doina Pologea
Omul fãrã identitate (I)

Omul fãrã identitate (II)

„schimbã-þi numele, mi-a zis
ºi i-am rãspuns: eu sunt numele meu“
(Nichita Stãnescu)
pentru a fi totul mai simplu – se zice – în loc de nume
în acte mi-au scris un numãr. la rând.
ºi-n locul numelui pãrinþilor mei au pus
o linie – cu lacrima, cu raza împresurând
urmãtorul din rând alt numãr primi
pãrinþii deveneau linii pâlpâind cu stinsã luminã
de-acum, ce uºor eram de strigat, de transcris
de-nºirat, ca vagoanele pe-o nevãzutã ºinã!

„ºi ne-am cuibãrit mai adânc la sânul frigului”
(Patrel Berceanu)
fulgerãtor
cum ai strivi între degete
„un rar ºi tânãr mugur”
omul se despãrþi de sine
„de ce sã fiu om cu numele
de la botez, îºi zise
când mi s-a dat ºansa schimbãrii?
de ce om, când mi se poate spune fluture, bou-de-baltã,
codobaturã, butuc
pipã, ibric sau altfel?
nu mai sunt tot eu dacã port alt nume
sau un numãr în loc de nume?

pentru a fi totul mai simplu – se zice – fãrã nume ºi datã
pe crucile noastre, pe stat
doar un numãr se va greva

sã fie oare mai mult decât
de a azvârli în râu o cãmaºã caldã
lipitã de trup, când treci prin crivãþul iernii
neînduratul, nebunul?

iar la judecatã – se zice – succintã, simplificatã
numerele strigate scurt ºi apãsat
în locul sufletelor sub marea cupolã vor sta

el inima îmi învãluie cu faldurile-i reci:
frigule, frigule, la urmã de tot
tu ºi cu mine vom fi unul?”

Povestea omului care s-a vãzut pe sine în
depãrtare

Omul fãrã identitate(III)

un ins odatã fãurit-a
din piele de om abajururi
dovedind cã pielea umanã e mai elegantã
când înveleºte lãmpi, nu suflete, iar din întuneric
poþi face oricând împrejmuire cu ºnururi
sau zãbrele
sau lacustre unde
ei spun: omul poate fi înregimentat
cu numãr în loc de nume
lãsaþi-i doar mâinile, orele
iar sufletul sã plece oriunde.
uimit
îþi priveºti mâinile, orele
nu mai e mult
ar fi timp doar atât cât sã fãureºti
podul
sã arunci o pãdure un munte un fluviu
înspre locul unde se aflã sinele tãu
iluminat de moarte
ºi pentru a fi sigur cã vor ajunge vreodatã
aruncã-le cu o mânã calmã
cât mai departe
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la masa dialogului
sã ne-aºezãm
acolo unde se revarsã preapline pahare
printre care sticlesc dinþii lui Iuda muºcând
treizeci de arginþi, firesc ºi fãrã-ntrebare
eu sunt un bun partener
deci vã spun:
înfigeþi cuþitele! în oricine
chiar ºi în mine. nimic
nu se aflã.
nici un vaer nu scapã
picãtura de sânge þâºnind e deja
îndoitã cu apã

Omul fãrã identitate (IV).
Hublou cu o crizantemã
cum stai dreaptã, netulburatã
ºi nici murind nu-þi pierzi petalele,
frumoasã crizantemã albã,
îmi spun cã de la tine am a învãþa
demnitatea de a fi
ceea ce numele meu îmi cere a fi
ºi nimic altceva
(din volumul Omul care ºi-a pierdut numele,
în curs de apariþie)
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Cãderea de-a fi
Nu mai ºtiu dacã am fost
vreodatã fericit;
am uitat...
Am uitat ºi nefericirea.
Nu mai ºtiu cum trebuie sã simþi,
sã gândeºti, sã suferi.
Poate... am murit ieri
când eram tânãr
ºi mã dureau durerile lumii.
Sau astãzi în zori
când mi-am vãzut sufletul...
Acum,
când stau cu întunericul meu
în genunchi ºi mã rog,
nici o luminã nu mai pâlpâie
undeva,
nu mai îmi sunt eu mie de folos,
nu mai ºtiu nici mãcar
cum trebuie sã sper;
am uitat...

Pãrinþii
Pãrinþii stau la lumina fiului
ºi citesc o carte adâncã,
îndepãrtatã.
Din când în când mai aruncã
privirea pe afarã
prin viitor ºi zâmbesc.
Apoi intrã în ei
pânã nu se mai vãd...

E bine aici
Mã-ntorc în ocrotitoarea mea singurãtate
de fiecare datã ca pentru ultima oarã.
E bine aici.
Lumea nu poate sã urce
ºi suferinþa e numai din mine.
Oricum, mai mult decât pot sã trãiesc.
Poate ar trebui sã mã bucur,
poate ar trebui sã fiu fericit,
fericirea fiind meritul celor ce suferã,
al celor ce se jertfesc pentru ceva.
Dar eu nu mai sunt legat de nimic,
parcã n-aº fi om cu pãcate,
trãiesc din inerþie ºi ºtiu
tot ce va fi în curând,
în curând...

Meridianele textului
William Shakespeare

Tragedia Regelui Richard al Treilea
cuprinzînd complotul trãdãtor asupra fratelui sãu Clarence, jalnica ucidere a nepoþilor sãi nevinovaþi, despotica-i domnie, cu toatã curgerea
detestabilei lui vieþi ºi mult meritata-i moarte, precum tocmai a fost jucatã de trupa Precinstitului Lord ªambelan.

Traducere ºi note de Horia

Gârbea

Din William Shakespeare – Opere, vol. VIII, ediþie îngrijitã de George Volceanov, în pregãtire la Editura Tracus Arte

Actul I
Scena 1
GLOUCESTER: Azi iarna dezbinãrii s-a
schimbat
Prin soarele familiei York1 în varã
ªi norii ce umbreau blazonul casei
S-au îngropat în hãuri de oceane.
Cununile ne înconjoarã fruntea,
Arme tocite zac pe panoplii.
Ne e schimbatã vechea groazã-n glume
ªi marºul crunt în vesel cîntecel.
Chipul ridat de luptã se destinse:
În loc sã-ºi mîne calul cu armurã
Sã vîre groaza în duºmani, petrece,
Se zbenguie cu doamnele-n iatac
ªi-ascultã glasul deºucheat al lirei.
Dar eu n-am trupul bun de þopãialã
Nici chip frumos sã-l mîngîi prin oglinzi.
Eu nu pãºesc fãlos s-atrag privirea
Zînelor care trec cu galeº mers.
Eu sînt lipsit de formã arãtoasã
Cã m-a-nºelat, fãcîndu-mã, natura
Schilod, neisprãvit, scos prea devreme
În lume, jumãtate nefãcut,
Nearãtos, diform cã ºi dulãii
Mã latrã cînd adast în preajma lor,
În þevãria fleºcãitã-a pãcii
N-am cum petrece, fãrã doar privindu-mi
Umbra în soare ºi sã mã tot mir
Eu însumi ce hidos sînt întocmit.
Cum de amant nu-s bun, sã þin cu vorbe
Isonul ãstor zile fericite,
Mã prind sã fiu nemernic, sã urãsc
Plãcerile molcome ale vremii.
Comploturi am þesut, turnãtorii
Cu profeþii beþive, calomnii
ªi vise ca pe rege ºi pe Clarence2
Sã-i fac sã se urascã. Dacã Eduard,
Ca rege, va fi drept cît sînt eu fals,
Ascuns, înºelãtor, Clarence va fi
Bãgat la cuºcã strîmtã-n astã zi
Cã s-a prezis: prin litera de GI
Neamul lui Eduard moartea-ºi va gãsi.
Vã scufundaþi în suflet gînduri, iatã
Cã vine Clarence.
(Intrã Clarence sub pazã ºi însoþit de
Barkenbury.)
CLARENCE: Zi bunã, frate, de ce umblã
garda
În jurul tãu?
Chiar majestatea-sa,
Purtîndu-mi grija, i-a tocmit pe ei
Sã mã conducã imediat în Turn.
GLOUCESTER: Dar pentru ce?
CLARENCE: Doar cã mã cheamã George.
GLOUCESTER: Vãleu, dar pentru asta nu ai
vinã.
Ar trebui sã-þi priponeascã naºii,
Ori majestatea o avea de gînd
Sã te boteze iar în Turn. Dar spune-mi
Care e treaba, Clarence? Pot afla?
CLARENCE: Da, Richard, o sã-þi spun cînd o
sã ºtiu.

Cã nu ºtiu încã, am aflat cã lui
Prin vise ºi preziceri îi veni
În minte astã literã: de GI.
ªi-un vraci i-a zis: litera asta, GI,
Progenitura lui o va stîrpi.
Cum numele meu, George, începe-n GI
A presupus cã piazã-rea i-aº fi.
ªi pentru jucãrii de acest soi
A hotãrît acum sã mã închidã.
GLOUCESTER: Bãrbat condus de fuste de
asta-i bun!
Nu-i regele cel ce te duce-n Turn,
Ci, Clarence, Lady Grey3 , nevastã-sa,
Ea îl împinge sã se poarte-aºa.
Nu tot ea ºi acel bãiat de treabã
Anton Woodville4 , ce-i este frate bun,
L-a pus în Turn pe lordul ºambelan5
Care ºi azi se aflã tot acolo?
Pericol, Clarence, pentru noi, pericol.
CLARENCE: Pe cer, cã nimeni nu e sigur.
Doar
De-i rudã cu regina ori e sol
De noapte între rege ºi-a sa Shore.
Ai auzit cã Lordul Hastings ei
Cu umiliþã i-a cerºit ieºirea?
GLOUCESTER: Umil cerºind, el, lordul
ºambelan,
ªi-a cîºtigat prin dînsa libertatea.
Sã-þi spun ce cred ºi pentru noi? De vrem
Favoruri de la rege, sã-mbrãcãm
Livreaua ei, lacheii ei sã fim:
Ea ºi cu vãduva, geloasã fiarã,
Puse de-al nostru frate la putere,
Sînt tartoriþe mari peste coroanã.
BRAKENBURY: La amîndoi vã cer iertare
dar
Am de la majestatea-sa poruncã:
Nimeni, oricine-ar fi, cu al vostru frate
Sã nu vorbeascã între patru ochi.
GLOUCESTER: Aºa o fi, dar, nobil
Brakenbury,
Tu poþi s-auzi tot ce rostim: noi nu
Urzim trãdãri, noi spunem doar de rege
Cã e deºtept, virtuos, ºi-a lui reginã
Se þine bine ºi geloasã nu-i.
Nevasta lui Shore6 , zicem, are glezna
Frumoasã, buze viºinii, ochi dulci,
Grãieºte blînd ºi ale sale rude
Se-nobileazã. Drept e? Poþi nega?
BRAKENBURY: Eu n-am de-a face cu aceste
chestii.
GLOUCESTER: Cu chestia doamnei Shore?!
Ascultã bine:
Acela care ar avea de-a face
Cu ea – afarã doar de unul singur –
Doar pe furiº sã aibã.
BRAKENBURY: Cine-i „unul”?
GLOUCESTER: Bãrba-su, hoþule. Ce zici, mã
torni?
BRAKENBURY: Eu doar vã rog sã mã iertaþi
ºi-ndatã
Cu ducele-ncetaþi sã mai vorbiþi.
CLARENCE: Consemnul, Brakenbury,
ascultãm.

GLOUCESTER: Supuºi reginei fiind, dãm
ascultare.
Adio, frate. Mã reped la rege
ªi orice-mi dai sã fac, chiar sã-i zic sorã
Nevestei regelui, pe loc voi face
Ca sã te scap. Sã ºtii, dizgraþia ta
Adînc mã doare, cît tu nici nu crezi.
(Îl îmbrãþiºeazã pe Richard plîngînd.)
CLARENCE: ªtiu nu-i deloc plãcut pentru
niciunul.
GLOUCESTER: Prizonieratul n-o sã-þi fie
lung
Te scap sau intru eu în locul tãu.
Fii rãbdãtor.
CLARENCE: Va trebui. Adio.
(Ies Clarence cu Brakenbury ºi paznicii)
GLOUCESTER: Urmeazã calea fãrã de întors.
Sãrac cu duhul, te iubesc nespus,
Încît în cer te voi trimite iute,
De-i cerul bun ofranda sã-mi accepte.
Dar cine vine, Hastings-liberare?
(Intrã Lordul Hastings)
HASTINGS: Bunã sã-þi fie ziua, lord frumos.
GLOUCESTER: La fel ºi þie, dragã ºambelane.
Bine-ai venit la aer proaspãt iar.
Cum petrecuºi, acolo, la poprealã?
HASTINGS: Am tot avut rãbdare, cei închiºi
Se cade sã o aibã. Voi trãi
Sã mulþumesc cui m-a bãgat la beci.
GLOUCESTER: Nici vorbã, iar la fel va face
Clarence,
Are ºi el aceiaºi inamici
ªi l-au nãpãstuit ca ºi pe tine
HASTINGS: Urît sã vezi un vultur în coteþ,
Iar ºoimii ºi hultanii la vînat.
GLOUCESTER: Ce noutãþi pe-afarã?
HASTINGS: Acas-avem mai rele ca pe-afarã:
Rege bolnav, slãbit ºi melancolic.
Iar doctorii îngrijoraþi de-a dreptul.
GLOUCESTER: Da, proaste veºti. A dus un
fel de viaþã
Ce ni l-a obosit peste mãsurã.
E greu sã te gîndeºti la el, sãrmanul.
Dar este tot la pat7 ?
HASTINGS: Acolo e.
GLOUCESTER: Duceþi-vã, cã vin ºi eu îndatã.
(Hastings iese.)
Nu are zile. Dar nu vreau sã moarã
Cît nu-l expediez la cer pe Clarence
Cu niºte calomnii blindate bine.
De nu ratez miºcarea mea ascunsã,
Clarence nu prinde ziua cea de mîine.
Atunci sã-l ia pe Eduard Domnu-n pazã
Iar lumea sã mi-o lase s-o strunesc,
Iau de nevastã fata cea mai micã
A contelui de Warwick8 ... Ce conteazã
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Cã i-am ucis bãrbatul ºi chiar tatãl9 ?
Un mijloc bun s-o ogoiesc pe tîrfã
E sã-i devin deodatã soþ ºi tatã.
ªi-o sã-i devin – nu tocmai din iubire
Cît pentru planul meu ascuns pe care
Prin mariajul ãsta-l împlinesc.
Dar eu vînd blana, ursu-i în pãdure10 .
Clarence respirã, Eduard e pe tron.
Întîi sã crape ºi-apoi mã vãd domn.
Iese

Note:
1 Aluzie la venirea pe tronul Angliei a regelui
Eduard al IV-lea, fratele lui Gloucester, pe al cãrui blazon erau trei sori. Împrejurarea care l-a fãcut pe Eduard
sã adopte acest blazon e relatatã ºi în piesa Henric al VIlea, partea a III-a, în conformitate cu cronicile vremii.
2 George, Duce de Clarence, era frate cu Eduard al
IV-lea ºi cu Richard, ducele de Gloucester, toþi fii ai lui
Richard, conte de York. În timpul luptelor dintre
clanurile York ºi Lancaster, cunoscute ca „Rãzboiul
Celor Douã Roze”, a avut o atitudine oscilantã, trecînd
totuºi finalmente de partea fraþilor sãi din clanul York.
3 Elisabeta de Woodville a fost anterior mãritatã
cu contele de Gray ºi a fost luatã de nevastã de Eduard
dupã moartea acestuia. Gloucester subliniazã acest
aspect ºi evitã s-o numeascã „reginã”.
4 Anthony Woodville, fratele reginei, conte de
Rivers, a fost fiul primului conte de Rivers, mort în
luptele dintre clanuri. El a fost executat de Richard al
III-lea dupã ajungerea acestuia la tron.
5 Lordul de Hastings (1431-1483) care era
ºambelanul regal. Deºi persecutat de regina Elisabeta,
care voia postul de guvernator al oraºului Calais pentru
fratele sãu, a pãstrat poziþia sa înaltã datoritã prieteniei
cu regele Eduard. Cînd Richard a ajuns la tron, l-a
acuzat de complot împotriva lui ºi a fost decapitat în
Turnul Londrei.
6 Jane Shore era amanta lui Eduard al IV-lea. Era
fiica unui negustor, cãsãtoritã cu un bijutier, Shore. Se
spune cã a exercitat o mare influenþã asupra regelui
Eduard, dar a fãcut-o pentru a-l îndemna la fapte bune
(dupã Thomas More care a ºi cunoscut-o). Richard al
III-lea a acuzat-o de vrãji împotriva sa, dar a fost iertatã
la cererea populaþiei, care o îndrãgea. A fost extrem de
longevivã pentru vremea sa (1445-1527).
7 Gloucester face referire la destrãbãlarea notorie
a fratelui sãu ºi strecoarã o aluzie rãutãcioasã printr-o
ambiguitate, întrebînd dacã „e tot la pat”.
8 Richard Neville, conte de Warwick (1428-1471),
supranumit „fãcãtorul de regi”. A fost un personaj central în Rãzboiul Celor Douã Roze ºi, ca urmare, ºi în
trilogia Henric al VI-lea. A oscilat între clanurile York ºi
Lancaster, find ucis pe cînd lupta pentru ultimii în
bãtãlia de la Barnet. Fiica sa mai mare, Isabela a fost
mãritatã cu Clarence. Cea micã, Anne, a fost soþia lui
Eduard, prinþul moºtenitor, fiul lui Henric al VI-lea.
Ulterior s-a mãritat cu Richard de Gloucester, viitorul
Richard al III-lea.
9 Aluzia este la Eduard, prinþul de Wales, ºi
probabil la tatãl acestuia, Henric al VI-lea, care-i era
Annei socru (father in law). Nu e atestat ca Richard sãl fi ucis pe tatãl Annei, Warwick. În piesa Henric al VIlea, partea a III-a, Shakespeare prezintã uciderea celor
doi efectiv de cãtre Richard de Gloucester, dar istoricii
nu confirmã cã i-ar fi omorît el. Pe aceastã presupusã
dublã crimã se întemeiazã mult intriga piesei Richard
al III-lea.
10 În original e un proverb echivalent: „ajung la
tîrg înaintea calului”.
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Grete Tartler

Poeþi sapienþiali din epoca abbasidã
(750-1258): Abu Nuwas, AlMutanabbi, al-Ma‘arri, Ibn al-Farid
P

oezia arabilor a inclus întotdeauna
proverbe, deoarece erau considerate o
cale de însuºire a elocvenþei (orale sau scrise); în
epoca abbasidã acestea au atras în mod deosebit
atenþia datoritã marilor autori care s-au
consacrat mai ales„poemelor cãinþei”, zuhdiyyat.
Unii dintre ei au adunat în mod deliberat cele
mai cunoscute ziceri în aºa-numite „qaside ale
proverbelor”.
Vârf al miºcãrilor poetice, aceastã epocã a
impus, începând cu Bashshar ibn Burd, m. 783,
o stilisticã mai complexã, numeroase înnoiri;
conservatorii le reproºau „înnoitorilor” o
apropiere prea mare de retoricã, un stil prea
elaborat, exces de antiteze, paronomasii ºi
hiperbole. Citadinii se strãduiau sã nu mai
foloseascã atâtea expresii arhaice ºi în orice caz
sã scrie despre „teme ale civilizaþiei”, ironizând
vechile cliºee beduine. Marea explozie a
„modernilor” a avut loc la începuturile secolului
al X-lea, când califatul abbasid, care fusese în
plinã glorie de la începuturile sale (749), începea
sã decadã, unitatea fiindu-i ameninþatã; vechiul
sistem administrativ (cu câte un comandant
militar ºi un guvernator civil pentru fiecare
provincie) începând sã fie depãºit. Comandanþii
noii armate, mulþi de origine nearabã, mai ales
persani, aveau la rândul lor diverse ambiþii;
comploturile se þineau lanþ ºi mai multe dinastii
independente îºi disputau puterea, afirmânduºi independenþa faþã de imperiu (Samanizii în
Hurasan ºi Transoxania, Ziyarizii în Tabaristan,
Hamdanizii în Mesopotamia de sus, Buyizii în
Irak ºi Persia, Omeyazii în Andaluzia, Ikshidizii
ºi Fatimizii în Egipt). Califii se succedau foarte
repede, adesea uciºi la numai câteva luni de la
preluarea puterii; miºcãrile sociale se împleteau
cu tulburãrile religioase, îndeosebi cele stârnite
de secta qarmatã, care propaga idei egalitariste
ºi submina islamul. O societate semi-secretã de
învãþaþi ºi teologi, aºa-numiþii Fraþi ai puritãþii,
împânzise marile centre culturale cu idei antitradiþionaliste, organizând dezbateri între
musulmanii ortodocºi ºi eretici.
În poezie, datoritã influenþei persane, poemele
de dragoste începeau sã fie mai puþin dramatice,
pãrãsind cliºeul plângerii la urmele iubitei (sau
ale tribului care plecase cu iubita), fiindcã trebuia
îndepãrtat ceea ce stârnea suferinþa; proliferau
bahicele, care subliniau o împotrivire la adresa
societãþii musulmane, dar ºi o cãutare a fericirii
individuale. Bagdadul nu rãmãsese singura
capitalã spiritualã a imperiului, cãci odatã cu
independenþa provinciilor apãreau ºi noi centre
de culturã – fiecare cu poetul sãu de renume:
Mossul cu poetul Abu Tammam, Manbig cu AlBuhturi, Kufa cu Abu-l-‘Atahiyya, Alep cu alNr. 2 • 2014

Mutanabbi. Dupã exemplul „saloanelor literare”
de la Bagdad, noii emiri se înconjurau de artiºti,
literaþi ºi mai ales de poeþi care sã le preaslãveascã
mãreþia. Erau organizate în continuare dispute
sau întreceri literare ºi filosofice, aducând la
modã, în panegirice, „portretele-tip” ale
protectorului generos, reutilizabile pentru orice
emir.
Foarte gustate deveniserã ºi poemele
sapienþial-filosofice, alcãtuite dintr-un ºir de
versuri-sentenþii, care deseori nu aveau legãturã
între ele. Istoricii literari ai începuturilor sunt de
pãrere cã genul „poemelor cãinþei” derivã din
dezvoltãrile dispreþului faþã de vanitatea ºi
efemeritatea celor lumeºti apãrute deja la
începuturile meditaþiei asupra mesajului coranic;
tradiþia pune începuturile pe seama lui ‘Ali,
ginerele Profetului, ºi a unui însoþitor de-al sãu,
Abu-l Aswad al-Du’ali, m. 688.
Cea mai frecventã temã e nepãsarea celui ce
se leagãnã în iluzii, deºi îi este dezvãluitã iminenþa
judecãþii de apoi. Toleranþa este, de asemenea, o
virtute des invocatã: „Închide ochii dac-un
prieten minte, lasã!/ Cel nobil, de se ºtie-nºelat,
prea des nu-i pasã” (Ibn al-Rumi).Virtuþile sunt
podoabe interioare, altele decât în preislam:
bazate pe credinþã, înfrânare, cãinþã. Misticii
proclamã moartea ca fiind sigura cale spre
uniunea cu Dumnezeu, iar pe pãmânt obþinerea
adevãratei mulþumiri prin renunþarea la
plãcerile lumeºti, cumpãtare, impunerea
singurãtãþii ºi meditaþiei. Scriau poezie asceticã
pânã ºi califii (Ibn al-Mu‘tazz a fost calif) a cãror
viaþã opulentã nu justifica, teoretic, asemenea
aplecare; de exemplu, califul al-Radi Bi-llah,
m.940:„Orice plãcere purã se-ntunecã deodatã/
încrederea ºi paza s-o spulberi te repezi./ O, tu,
cel care speri, rãtãcitorul printre/ atâtea deziluzii
ºi-ademeniri, ce vezi?/ Unde-i acela care þi-a fost
înaintaºul/ ºi urma ºi-a lãsat pe-al lumii meterez?/
Al lui Allah sã fie laptele cãrunteþii1 / ce predicã:
«Sã fii pregãtit, sã nu te-ncrezi!»”.
Între poeþii abbasizi, de-a dreptul legendari
au devenit Abu Nuwas, m. 813 (celebru mai ales
datoritã bahicelor, eroticelor ºi cinegeticelor sale),
al-Mutanabbi („Cel care se vrea profet”), m. 965,
ºi Abu-l ‘Ala? al-Ma‘arri, m. 1057, poetul sceptic,
pentru care lumea se împãrþea în „necredincioºi
cu minte ºi credincioºi fãrã minte”.Abu Nuwas a
intrat în legendã deoarece apare ºi ca personaj
în 1001 de nopþi, însoþindu-l pe Harun al-Rashid.
Poemele sale pline de contraste ºi fineþe
psihologicã, dinamice ºi coerente, cântã adeseori
fãrã perdea amorul pentru ambele sexe,
înfruntând totodatã cu aluzii coranice destinul,
demonii ºi diavolul (pe care îl numeºte „tatãl
amãrãciunii”).Al-Mutanabbi e cel care a scurtat
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în structura qasidei obligatoria introducere
amoroasã, înlocuind-o printr-o dezvoltare
filosoficã, conferind spontaneitate ºi „sentiment”
(emoþie, suferinþã, decepþie, mânie) nasib-ului
stereotip. Un secol mai târziu, „poetul triplei
închisori” (a orbirii, a trupului ºi a singurãtãþii),
cum se autodefinea Abu-l‘Ala’al-Ma‘arri, m.1057,
îºi desfãºura la o ºi mai înaltã tensiune
mizantropia. Poezia sa are o înþelepciune sumbrã;
gloria internaþionalã i-a revenit de la Epistola
Iertãrii, scrisã în prozã, cu numeroase citate în
versuri, care a fost comparatã cu Divina Comedie
datoritã imaginãrii unei vizite în rai ºi iad. O altã
direcþie a poeziei abbaside arabe, cea misticã, e
reprezentatã mai ales de egipteanul Ibn al-Farid
(m. 1235), aºezând în prim plan iubirea de
Dumnezeu ca experienþã personalã, ale cãrei
emanaþii sunt lumea creatã ºi omul – iar nu
manifestãrile cultice.Aceastã experienþã devenea
posibilã prin meditaþie (muraqaba), în ideea cã
Dumnezeu, Iubitul vãzut prin cugetare, îl vede la
rândul sãu pe „îndrãgostit”.
ABU NUWAS m. 813
Abu Nuwas al-Hasan ibn Hani al-Hakami,
nãscut în 756 la Ahwaz, cunoscut sub porecla
primitã în adolescenþã, de Abu Nuwas, „Tatãl
buclelor”, a scris în arabã, deºi nãscut din mamã
persanã. În istoriile literare apare menþionat ºi
ca Ibn Hani, acesta fiind numele tatãlui sãu
beduin (oºtean al lui Marwan II) – tocmai pentru
a-i fi subliniatã ºi originea arabã. A studiat la o
ºcoalã coranicã din Basra, ucenicind la poeþi
cunoscuþi în epocã, între care Halaf al-Ahmar,
m. 796 – care i-a cerut sã înveþe pe dinafarã,

vãdesc erudiþia teologicã ºi pot fi punct de plecare
pentru înþelegerea unor teme frecvente în poezia
sa: de pildã, grãdinile sau oazele vãzute ca
paradis – prin contrast cu deºertul nerodnic,
loc al pieirii; sau poemele în care aratã cã era
conºtient de pãcatele sale, mizând pe mila divinã
pentru a fi iertat.
Abu Nuwas
Patru metode
Sunt patru metode la necaz ºi tristeþe
de folos pentru suflet ºi cele trupeºti:
apa ºi vinul, grãdina verdeþii
ºi chipul frumos pe care-l priveºti2 .
AL-MUTANABBI m. 965
Nãscut în 915 la Kufa, al-Mutanabbi („Cel
care se pretinde profet”) e considerat de cãtre
mulþi cel mai mare poet arab, versurile sale fiind
deseori citate ca proverbe. Educat la Damasc, a
petrecut apoi câþiva ani în deºert, printre beduini,
ºedere care i-a influenþat devenirea poeticã –
prin cunoaºterea desãvârºitã a limbii arabe ºi
memorarea poemelor preislamice, prin filosofia
de viaþã rãzboinicã, adoptarea unui trai de „poet
rãtãcitor” ºi stilul autolaudativ, de lider spiritual
(a avut viziuni profetice, de unde porecla). Ulterior a participat el însuºi la o revoltã qarmatã,
ajungând doi ani la închisoare. Ambiþia de a
deveni valiu l-a îndemnat sã scrie panegirice,
pentru a cuceri favorurile unor emiri: Sayf alDawla din Alep, pe care l-a ºi însoþit la luptã
împotriva bizantinilor, lãudându-i vitejia (la
Curtea Hamdanizilor din Alep a rãmas nouã
ani); regentul egiptean ikshdidit Kafur, vizirul
buwayhid Ibn al-?Amid. Neizbutind sã devinã
om de stat, cum îºi dorea, s-a concentrat asupra
gloriei de poet. O încredere nemãsuratã în sine ºi
idealurile sale îi dau forþã ºi anvergurã („Mi-e
prea mãreaþã þinta s-o pot în vorbe spune”; „Cu
sfioºia, leul nu are ce sã facã”; „Dacã tot înfrunþi
moartea pentru mãriri, mãcar e/ de vrut cea
mai mãreaþã, nu glorie-oarecare”). Lauda de sine
o considerã necesarã pentru creatori, precum
panegiricele pentru prinþi. Însã avertizeazã
împotriva speranþelor dezamãgite ºi a falselor
evaluãri. Discernerea între bine ºi rãu e apanajul
poetului; suferinþele trebuie luate ºi ele în calcul
(„Desigur vrei cinstire, s-o dobândeºti în toate;/
dar miere fãrã acul albinei nu se poate”).
Raþiunea încununeazã faptele: „Mai sus decât
curajul se aflã raþiunea”.
al-Mutanabbi
Numai cu preþul trudei se dobândeºte falã
Numai cu preþul trudei se dobândeºte falã;
vegheazã cel ce face cu gloria-nvoialã;
se-afundã-n mare cine dã perle la ivealã,
agoniseºte-averi, favoruri, cu migalã;
iar cel ce fãrã trudã vrea glorie, se-nºalã
ºi viaþa-ºi iroseºte pe-o þintã irealã.

înainte de a scrie el însuºi, o mie de poeme, iar
apoi sã meargã doi ani la o mânãstire ca sã le
uite. S-a fãcut repede cunoscut mai ales datoritã
poemelor sale bahice ºi erotice, dar ºi datoritã
culturii teologice sau a cunoºtinþelor de gramaticã
ºi expresii rare. Aflându-se când la curtea
califilor, în bune relaþii cu aceºtia (mai ales cu
discipolul sãu al-Amin, fiul lui Harun al-Rashid,
domnind între 809-813), când alungat de ei
(motiv pentru care a trãit o vreme în Egipt, pânã
dupã moartea lui Harun al-Rashid, sau a ajuns
la închisoare când a venit la putere al-Ma?mun,
fratele lui al—Amin), a avut o viaþã plinã de
întâmplãri pe care le-a descris în poeme
hedoniste ºi ironice la adresa vechiului stil
beduin. A sfârºit la Bagdad – dupã unii istorici,
otrãvit din invidie, dar mai probabil din pricina
alcoolismului. Numeroase citate din Coran îi

AL-MA‘ARRI , ABU -L‘ALA’ m. 1058
Abu-l ‘Ala’ al-Ma‘arri, poet ºi filosof
raþionalist, nãscut la Ma’arra în Siria în 973,
educat câþiva ani la Alep ºi Bagdad, ºi-a petrecut,
începând cu 1010 toatã viaþa în oraºul natal. O
primã culegere de poeme, Scânteia amnarului, ia adus popularitate ca poet, apoi versurile din
Necesarele care nu sunt necesare ºi, în prozã, cu
inserþii de prozã rimatã ºi ritmatã ºi versuri,
care descrie o cãlãtorie imaginarã în paradisul
musulman. Sceptic, pesimist, lãudând raþiunea
ca fiind mai presus de revelaþie, considera religia
o invenþie a oamenilor pentru a dobândi putere,
oricare ar fi fost, fãrã darul de a face omul sã
discearnã binele de rãu, sau adevãrul de
minciunã. Nu este, din cauza accentelor care
amintesc mai degrabã de gândirea indianã (era,
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de altfel, vegetarian ºi avertiza asupra pãcatului
adus de uciderea oricãrei fiinþe vii) un autor
prea apreciat de criticii musulmani ortodocºi;
dar versurile sale nu lipsesc din nici o antologie
poeticã ºi au dobândit glorie internaþionalã.
al-Ma‘arri
Din Necesarele care nu sunt necesare
Sufletu-i spulberat de timp...
Sufletu-i spulberat de timp, care îi cântã
spre împãcare, ca ºi cum l-ar legãna,
nu ºtie încotro ni-s paºii-mpinºi,
nici unde trupul se va odihni cândva.
Nu-s ceasurile decât vipere pestriþe
ce degetele nu-ndrãznesc a le-apuca.
Vãd oamenii ca respirãri ale þãrânei:
unul sosit abia, altu-n reflux deja.
Sorbit-am patruzeci de ani, o-nghiþiturã –
dar n-a fost leac învãþãtura rea.
Trãim în rãtãcire: vii, greºim,
iar morþi – din moarte nu ne-om înturna.
Credinþei ºi crezului meu...
Credinþei ºi crezului meu nu-i aduce vreo
roadã
nici plâns la moarte, nici râs la naºteri sã
vadã:
cãci seamãnã glasul de-rãu-vestitorului
cu-al celui ce binevesteºte plãmadã.
E plâns sau cântare în glasul columbei
pe ramura lin legãnatã-n livadã?
Priveºte, mormintele umplu pãmântul:
dar unde-s din vremea lui ‘Ad, cea nomadã?
Pãºeºte uºor: cred cã pielea þãrânei
e doar a trecutelor trupuri pocladã ºi nu se cuvine, cât vremea-i de veche,
sã calci pe-a strãmoºilor noºtri dovadã.
Prin aer sã mergi dacã poþi, nu te-crede
cãlcând peste urmele lumii în cladã:
mormintele-adesea sunt iarãºi morminte
râzând câþi se ceartã pe astfel de pradã.
Ce mulþi se-ngroparã pe vechi rãmãºiþe
prin lungile vremi, nesfârºirii iscoadã!
O trudã e viaþa ºi nu mã mai mirã
decât auzind vreo nãdejde nãroadã,
ci jalea în ceasul muririi mai mare-i
ca râsul când naºterea viaþa o-nnoadã.
Dar oamenii fost-au creaþi spre-a rãmâne,
greºesc cei ce morþii sortesc a lor mladã;
ci doar le e dat din þinutul de trudã
în þara de chin ori drum drept sã purceadã.
În somnul de moarte-i a trupului tihnã
iar viaþa e veghea cea fãrã tãgadã.
IBN AL-FARID m. 1235
Nãscut la Cairo în 1181, Umar ibn al-Farid a
început prin a studia dreptul islamic, dar,
convertit de tânãr la sufism, s-a concentrat pe
scrierea de poezie misticã – ajungând sã fie
primul citat între maeºtrii genului, mai ales
datoritã densitãþii alegoriilor sale. De tânãr se
retrãgea pentru meditaþie în oazele aflate în jurul
oraºului Cairo, dar pentru a fi cu adevãrat
iluminat, pentru a trãi experienþa religioasã direct, nu prin simþuri sau intelect, a simþit nevoia
sã meargã la Mecca, unde a petrecut cinsprezece
ani. La întoarcerea în locurile natale a fost venerat
ca un sfânt, predând la al-Azhar Tradiþiile ºi
poezie. A refuzat mecenatul, trãind din veniturile
obþinute prin predare. Practica tehnici de extaz,
precum dansul sufi, având viziuni ºi„împietrind”
zile întregi în meditaþie. A lãsat o culegere de ode
mistice în care „cel Ascuns se vede în tot ce e
frumos ºi bucurã inima”, aºa încât „nu e de
mirare cã exteriorul sinelui lumineazã” când
interiorul e locuit de Dumnezeu. Poemele sale,
aparent erotice sau bahice, ascund, „dincolo de
vãl”, sapienþialitatea sufilor: cãutarea prin iubire

ºi extaz a Cãlãuzitorului.Temele cele mai frecvente
sunt purificarea de propriul sine, cãinþa,
speranþa, sãrãcia, unirea propriei voinþe cu a lui
Dumnezeu, iubirea de Dumnezeu care e „vinul
vieþii”. Una din celebrele sale scrieri, Poemul
vinului (Hamriyya), are faima de a fi cel mai
lung poem sufi în arabã, elogiind prin metafora
vinului extazul (un bolnav aºezat la umbra Viþei
se însãnãtoºeºte, un strop în palma cui þine Cupa
e ca o stea cãlãuzitoare pe cale, mireasma Vinului
e dinainte de naºterea omului ºi va dura dupã
moarte, eliberând cãlãtorul de cele lumeºti,
spãlându-i pãcatele etc. În epocã, frecvent folosita
metaforã a vinului avea ºi o semnificaþie de
frondã la adresa teologiei scolastice
musulmane.)
Ibn al-Farid
Din Ghazal mistic („În câmpul de luptã dintre
inimi ºi ochi” )
În câmpul de luptã unde-s inimi ºi ochi
la-nfruntare,
eu sunt ucisul, dar nimeni pãcat sau vinã nu
are;
rãmas bun de la suflet luatu-mi-am încã-nainte
de patimã,
îndatã ce-a fost sã zãresc frumuseþea Lui
orbitoare.
Pleoape arzând de nesomnul iubirii – aline-le –
Allah,
aibã în grijã ºi inima cea pãtimind în ardoare!
Aibã grijã de coastele cele secate-n al dragostei
foc,
ºi de ficaþii care, arzând, se îndreaptã-n chemare3 .
Milã sã aibã de lacrimi ºuvoiae curgând,
de n-ar fi fost al dragostei jar, m-ar fi-necat în
vâltoare.
Lãudat fii de relele ce m-au fãcut strãveziu,
în iubire acestea-s dovezi în propria-mi favoare.
Din iubire sunt trist din zori pânã-n seri,
dar n-am nerãbdarea sã spun: Risipeºte-te, o, ngrijorare!
(...) Dac-ar merge Cel învãluit prin bezna ca
pletele-i,
chipul sãu strãlucind cãlãuzã ar fi în dreapta
cãrare.
(...) Când lipseºte, îl vãd cu toate pãrþile trupului
ºi se-aratã în tot ce-i frumos ºi ce-i dat sã-nfioare:
în vibrãri de lãutã ºi-n sonuri de flaut
când se-alãturã-n cântece tulburãtoare,
în câmpiile verzi cu gazele strângându-se
la rãsãrituri ºi-n dupã-amiezi fierbinþi, la rãcoare,
în atâtea locuri stropite de roua din nouri
care cade sclipind peste flori în covoare,
ºi pe culmile unde o brizã-i desface cãmaºa
aducându-mi în zori cea mai dulce-aromare,
ºi când cupa pe gurã-o sãrut ºi vinul sorb ca pe
saliva-i,
pânã la capãt, într-o plãcere-ameþind cu-nfocare.
Nu ºtiu ce-nseamnã strãin, departe de casã,
când e cu mine – nu ºtiu de necaz, supãrare;
fiindcã mi-e casa acolo unde se-aratã iubirea,
unde e El, ºi-ntr-acolo mã-ntorc cu faþa-n rugare
[...]

Pãdurea Râioasa
(continuare din pagina 11)
revenea în memorie faþa lui Liliac, miruitã, înfiptã
în zona încã imaculatã a inimii lui.
Într-o zi a fãcut o descoperire care promitea
sã-i schimbe total viaþa. A fost ziua în care a dat
peste plasmide, niºte molecule cu o capacitate
extraordinarã de a se combina. ªi-aºa i-a venit
ideea sã modifice o bacterie. Luni de zile s-a gândit
cum sã-i refacã structura, pentru a arãta exact ca
un virus. Puþinã lume mai ºtie astãzi cã acesta a
fost primul pas spre un vaccin stafilococic, iar
printre creierele care l-au descoperit s-a aflat ºi-al
lui Grig.
Mai întâi avea nevoie de o bacterie fãrã secrete, or pentru el cuvântul bacterie era sinonim
cu parfumul ceþos al Pãdurii Râioasa.
*
Întâlnirea s-a petrecut într-o zi de aprilie, când
soarele mai avea încã dinþi.
Grig a coborât din Chevroletul negru ºi-a fãcut
câþiva paºi pânã la uºa colibei, întârziind un moment pe incrustaþiile care împodobeau uºa. Erau
mai mult de treizeci de L-uri, de mãrimi diferite.
În înaltul pãdurii, mestecenii trosneau ca ºi
cum cineva ar fi desfãcut capace de bere. Cu
indexul îndoit, Grig a ciocãnit de câteva ori.
*
Liliac Pantelimon a deschis uºa, apreciind
imediat cã bãrbatul din faþa lui era în mod sigur
bucureºtean. Sub borul bej, doi ochi clipoceau
alene, ca douã pete mari de petrol, iar în lumina
albã, a lunii aprilie, s-a desluºit într-o clipã chipul
matur al acelui Grig aºteptat. Avea aceeaºi privire
autoritarã ºi aceeaºi voce gravã, înºurubatã în
porii plãmânilor.Vorbea ferm, însã în urechile lui
Liliac Pantelimon nu ajungea decât susurul unor
cuvinte dezintegrate pe loc.
ªi cum stãtea acolo, în prag, þinând încã uºa
pe jumãtate deschisã, încercând sã înþeleagã acele
fraze exacte, din cutele frunþii, de pe pomeþi ºi mai
ales din labirintul urechilor,a simþit cum ies aburii
fierbinþi ai fiinþei lui de demult. Mai întâi a vãzut
drumul alb, care curgea în urma trãsurii. Apoi ºia amintit Fabrica de Vatã ºi cerul de-atunci iar în
cele din urmã, în rotocoale de fum, i-au apãrut
clipele lui dragi, în care încercase sã scrie, bucuria
de a înfige un cui ruginit în trunchiul plãpând de
mesteacãn.
Cu mintea la acele zile de varã, Liliac tresãri.
Cum stãtea drept, cu ochii fixaþi pe tâmplele lui
fumegoase, acest Grig nou pãrea hotãrât sã

1 Expresie laudativã, gen „binecuvântat fie”.
2 Am inclus acest catren (tradus din ediþia Ahlwardt
1861: 20, 51) care îndeamnã mai degrabã la degustarea
plãcerilor decât la înþelepciune, datoritã motivului „celor
trei” (apa, verdeaþa, chipul frumos) care existã ºi la primii
poeþi români (motivul arab a ajuns aici, probabil, pe
filierã trubadurescã).
3 Ficatul e, pentru arabi, locul iubirii. Precum focul
fierarului, dragostea încinge, dar ºi îndreaptã.

Prezentãri ºi traduceri de Grete Tartler
din volumul în curs de apariþie Înþelepciunea
arabã, ediþia a treia revãzutã ºi mult adãugitã,
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renascã. Îi urmãri mâna care aluneca fãrã grabã
ºi-ºi imaginã ce fãceau degetele lui, ascunse în
stofã. O clipã se gândi cã-i adusese ceva, un cadou,
de exemplu, ºi un val de sânge îi urcã în urechi.
Glasul cucului rãzbãtea de departe.
În sfârºit, vãzu obiectul: Grig þinea între degete
o sticluþã cu dop, pe al cãrei fund rotunjit se vedea
un smoc de bumbac.
Ochii lui Liliac se crãparã ºi, pentru o singurã
clipã, cei doi bãrbaþi s-au mãsurat reciproc. Grig
era zvelt, iar pãlãria lui pãrea tipãritã-n argilã.
Într-un mic buzunar de la piept, strãlucea o lentilã
înrãmatã-n baga. Nemiºcat, þinând încã sticluþa
în mânã, arãta ca într-un afiº, de pe obloanele
farmaciei.
În schimb, Liliac devenise un trandafir din
ierbar. Aproape chelise, dar din fruntea neglijatã
cu anii þâºneau încã valuri mici de parfum.
ªi-n boarea subtilã, obrazul lustruit al
vizitatorului începu sã se înverzeascã, iar pãdurea
pãru pe loc asaltatã de cuci. Sau aºa i se pãru
bãtrânului Liliac. Un oftat lung, împãrþit în trei
faze, coborî din plãmânul lui obosit ºi, fãrã cuvinte,
trânti uºa în nasul ilustrului musafir.
*
Grig se retrase un pas, izbit de mireasma
discretã ºi, înainte de a urca în maºinã, examinã
L-urile încrustate pe uºã. Erau 31 de încercãri
destul de stângace, pe care le ºi vedea puse sub
lupa unui istoric, un om preocupat ºi meticulos,
care va scoate cândva la luminã viaþa ºi secretele
Omului Verde. Se gândi sã mai batã o datã în uºã,
dar îºi spuse cã subiectul nu mai prezenta acelaºi
interes. Densitatea fumului verde se redusese cu
peste 80%, iar transpiraþia, nu doar cã-ºi pierduse
din consistenþã, dar mai suferise ºi o depigmentare
de peste 50 de procente. Înaintarea în vârstã dictase
probabil o alimentaþie mai firavã. Gânditor, bãgã
eprubeta în buzunarul hainei lui englezeºti.
*
Au trecut ani mulþi. Bucureºtenii au uitat de
Pãdurea Râioasa, iar Matilda nu s-a mai întors
de la Dusseldorf.
Grig a petrecut ceva timp încercând sã schimbe
ADN-ul unei bacterii, fãrã vreun rezultat pozitiv.
A vrut, dupã aceea, sã schiþeze un studiu despre
cromhidroza acutã, însã nu l-a terminat nici pe
acesta. În ciuda sutelor de ore petrecute în
laborator, n-a lãsat posteritãþii decât un articol
modest, despre ciudãþeniile Pãdurii Râioasa, care
a ºi dus în cele din urmã la transformarea acesteia
în obiectiv protejat. Printre curiozitãþile zonei, a
trecut, în numai o propoziþie scurtã, ºi existenþa
unei bacterii, pe care însã, abia dupã moartea sa,
altcineva a pus-o în sfârºit în valoare. Astãzi e
folositã în industria parfumurilor de lux.
Cât despre Liliac, se ºtie precis cã, bolnav ºi
sãtul de viaþa lui verde, într-o zi s-a afundat în
pãdure ºi n-a mai ieºit. În urma sa a rãmas un
afiº de la Circul Sidoli, care îl înfãþiºa pe iluzionistul
Kleppini însoþit de Matilda. Pe decolteul ei de
dantelã, în fibra bãtrânã a acelei hârtii, se
scurseserã fãrã grabã ultimele lacrimi de un verde
albit.
Cu timpul, bãlþile au secat, pãdurea a fost
ciopârþitã, iar în jurul ei s-au îngrãmãdit zeci de
vile. Cu toate astea, din inima Pãdurii Râioasa,
poate din mãruntaiele ei mlãºtinoase, se mai ridicã
ºi astãzi câte un abur balsamic. Cine trece prin
Buftea este imposibil sã nu fie lovit de ceaþa sfioasã
a Pãdurii Râioasa.
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ihai Þopescu este un nume sonor în arta româneascã
de azi. Deºi este cel mai adesea asociat cu arta sticlei,
domeniul în care a debutat ºi a reuºit sã-ºi dobândeascã
consacrarea, de ani buni, tot mai explicit, el îºi reformuleazã
imaginea în sensul unei vizualitãþi din ce în ce mai complex
asumate. Privit aºa, parcursul creaþiei sale poate fi asimilat cu
cel al artei româneºti de performanþã din ultimele trei decenii.
Evenimentul pe care urmeazã sã îl producã Mihai Þopescu
la Paris în cadrul cunoscutei galerii, Espace Christiane Peugeot,
la începutul lunii martie, împreunã cu artistul vizual François
Pohu- Lefevre, confirmã traseul fertil pe care continuã sã
evolueze.
Avatarurile stilistice propuse în toþi aceºti ani concentreazã
fluctuaþii între un pre-modernism ºi o post-postmodernitate
tardivã, raportându-se la noua paradigmã esteticã, aceea care a
penetrat irezistibil cultura umanitãþii de o bunã bucatã de vreme.
Nu acelaºi tip de evoluþie îl urmeazã sensibilitatea sa artisticã,
ancoratã identitar în substanþa filonului tradiþionalist de facturã
ortodoxã de la noi.
Dupã cum menþionam ºi anul trecut în deschiderea oficialã
a expoziþiei Sacrifice, la Muzeul Palatele Brâncoveneºti de la
Mogoºoaia, acesta rãmâne important în descifrarea spaþiului
sãu spiritual actual. Proiect în evoluþie, Sacrifice dezvoltã în
aceastã fazã o continuare a cercetãrilor artistului asupra
conceptului de sacrificiu, înþeles ca o asumare dramaticã a
destinului. Având în vedere dimensiunea atât de serioasã a temei,
înclin sã cred cã ea depãºeºte stadiul unei cercetãri pe palier
estetic sau social, atingând structura de profunzime a identitãþii
sale. Întâlnim forme vizuale parþial cunoscute din proiectele
anterioare. Astfel nu suntem surprinºi de ineditul noilor sale
reprezentãri, Coconii, pe care mizeazã de aceastã datã Mihai
Þopescu. Aceºtia constituie dezvoltarea actualã a proiectului: o
serie de capete din lemn, cu niºte coifuri din cuie colorate,
sugerând ideea autoportretului în ipostazã de martir. Cred cã
este o încercare de „împãcare” a contrariilor între firea sa, adânc
amprentatã de tradiþia locului, ºi dorinþa fireascã de a participa
la concertul celei mai recente modernitãþi. Asemenea performanþe
nu sunt imposibile, ºi cred cã Mihai Þopescu este impregnat,
chiar ºi la nivel subliminal, de exemplul fostului sãu concitadin,
Constantin Brâncuºi, dar ºi de alte exemple, mai actuale, din
arta româneascã, precum cele ale unora dintre membrii grupãrii
Prolog.
Mãsura în care aceste lucrãri, Coconii, au impactul scontat
de artist, cred cã este totuºi o problemã de interes secundar.
Proiectul Sacrificiul, sub toate formele imaginate de artist, mi se
pare cã are, în primul rând, un rol terapeutic, în sensul unei
clarificãri necesare cu sine. Dupã un parcurs destul de sinuos,
întins pe mai bine de trei decenii, cu satisfacþii, dar ºi inerente
dezamãgiri, a sosit probabil momentul când, ieºind din agitaþia
brownianã a unui cotidian tot mai devorator, Mihai Þopescu
doreºte sã îºi cunoascã ºi sã îºi asume artistic matricea sa umanã.
Încercarea de explorare pânã la epuizarea temei sacrificiului
artistic reprezintã o formã romanticã de asumare, nu lipsitã de
orgoliu, a gestului rãstignirii. Orice apropiere de harul iubirii
reprezintã ºi o formã de apropiere/comparaþie semeaþã specificã
creatorilor din secolul trecut. Conºtient sau nu, artistul ne aratã
cã emoþional aparþine acelei sensibilitãþi, schimbãrile sale, la nivel
de imagine, fiind împãrtãºite din dorinþa fireascã de a fi cât mai
bine asimilate de contemporani.
Dincolo de toate aceste etichete ºi încercãri de descifrare a
stãrilor sale artistice ºi existenþiale, tema abordatã ne prezintã

Mihai Þopescu – stãrile de
agregare ale sacrificiului

portretul/autoportretul într-o nouã stare de agregare a materiei,
cea solidã. Este o formã de cristalizare fireascã a fluidelor cu
care a debutat aceastã cercetare iniþiaticã. Materializarea topirii
iniþiale, de la Mogoºoaia ºi Veneþia, în noua stare a
(auto)portretelor din lemn ºi cuie capãtã, în mod voit ºi o valoare
simbolicã, apropierea de sacrificiul christic fiind evidentã.
Încercarea de a evita riscul unei înþelegeri diluate a mesajului
este subliniatã, poate mult prea îngroºat, prin aºezarea Coconilor
pe socluri din lemn marcate cu semnul crucii. Adiacent miezului

afectiv, expunerea în sine are, astfel, o mizã esteticã/conceptualã
sporitã, datoritã înveliºului sãu vizual. Lucrãrile transmit eficient
statutul ambiguu al lui Mihai Þopescu, care penduleazã între
fiinþa sa adâncã ºi tendinþele de afiliere la un cod vizual pe care
îl percepe adesea ca uniformizant, dar mai uºor de citit pentru
contemporani.
Aºtept cu îndreptãþitã curiozitate noua formã de agregare
artisticã a sufletului sãu!

